
Kratki vodič po Evropski uniji - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/sl

ZGODOVINA EKONOMSKE IN MONETARNE UNIJE

Ekonomska in monetarna unija (EMU) je rezultat postopnega gospodarskega
povezovanja v EU: nastala je z razširitvijo enotnega trga EU, na katerem veljajo
skupni predpisi za proizvode ter prosti pretok blaga, kapitala, delovne sile in
storitev. Skupna valuta (evro) je bila uvedena v euroobmočju, ki trenutno vključuje
19 držav članic EU. Ko izpolnjujejo konvergenčna merila, morajo evro sprejeti vse
države članice EU, razen Danske. Enotno monetarno politiko določa Eurosistem
(sestavljajo ga izvršilni odbor Evropske centralne banke in guvernerji centralnih bank
euroobmočja), dopolnjujejo pa jo fiskalna pravila in različne stopnje usklajevanja
gospodarske politike. Ekonomska in monetarna unija nima centralne gospodarske
vlade, ampak si odgovornost delijo države članice in različne institucije EU.

PRAVNA PODLAGA

— Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU); členi 3, 5, 119–144, 219 in 282–284
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

— protokoli, priloženi primarnima pogodbama: Protokol 4 o statutu Evropskega
sistema centralnih bank in Evropske centralne banke; Protokol 12 o postopku
v zvezi s čezmernim primanjkljajem; Protokol 13 o konvergenčnih pravilih;
Protokol 14 o Euroskupini; Protokol 16, ki vsebuje klavzulo o izvzetju za Dansko;

— medvladne pogodbe, ki vključujejo Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in
upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (PSUU), pakt "evro plus" in Pogodbo
o evropskem mehanizmu za stabilnost (EMS).

CILJI

Ekonomska in monetarna unija je rezultat postopnega gospodarskega povezovanja in
torej ni cilj sama po sebi. Zasnovana je tako, da z oblikovanjem primernih ekonomskih
in monetarnih politik podpira vzdržno gospodarsko rast in visoko stopnjo zaposlenosti.
To zajema tri glavna področja: (i) izvajanje monetarne politike, katere glavni cilj
je stabilnost cen; (ii) preprečevanje morebitnih negativnih učinkov prelivanja zaradi
nevzdržnih javnih financ, preprečevanje pojavljanja makroekonomskih neravnotežij
v državah članicah in v določeni meri usklajevanje gospodarskih politik držav članic;
(iii) zagotavljanje nemotenega delovanja enotnega trga.
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DOSEŽKI

Evro je danes del vsakdana prebivalcev 19 držav članic Evropske unije in v prihodnosti
ga bodo predvidoma uvedle tudi druge države članice. Enotna valuta ima številne
prednosti, ki vključujejo znižanje stroškov finančnih transakcij, lažje potovanje in
okrepitev vloge Evrope na mednarodni ravni, pomaga pa tudi dokončati enotni trg.

ZGODOVINA EKONOMSKE IN MONETARNE UNIJE

Voditelji držav in vlad so leta 1969 na vrhu v Haagu oblikovali nov cilj evropskega
povezovanja: ekonomsko in monetarno unijo (EMU). Skupina pod vodstvom takratnega
luksemburškega predsednika vlade Pierra Wernerja je pripravila poročilo, po katerem
naj bi ekonomsko in monetarno unijo na podlagi večstopenjskega načrta v roku desetih
let v celoti uresničili. Končni cilj je bila popolna liberalizacija pretoka kapitala, popolna
zamenljivost valut držav članic in nepreklicna določitev deviznih tečajev. Zlom bretton-
woodskega sistema in odločitev vlade ZDA leta 1971 o uvedbi drsečega tečaja dolarja
sta povzročila val nestabilnosti menjalnih tečajev, kar je sprožilo resne dvome v tečaje
evropskih valut. Projekt ekonomske in monetarne unije je bil nenadoma ustavljen.
Na pariškem vrhu leta 1972 je poskušala EU z uvedbo mehanizma „kače v tunelu“
dati nov zagon monetarnemu povezovanju: to je bil mehanizem za upravljanje nihanj
nacionalnih valut („kače“) znotraj ozkih meja nihanja v primerjavi z dolarjem („tunel“).
„Kača“ je zaradi naftnih kriz, šibkega dolarja in razlik v ekonomskih politikah v manj kot
dveh letih izgubila večino svojih članov, na koncu je vključevala le še „območje nemške
marke“ (Nemčijo, države Beneluksa in Dansko).
Prizadevanja za vzpostavitev območja monetarne stabilnosti so bila obnovljena
leta 1978 na vrhu v Bruslju, in sicer z vzpostavitvijo evropskega monetarnega sistema
(EMS), ki je temeljil na načelu določenih, hkrati pa prilagodljivih deviznih tečajih.
V mehanizem deviznih tečajev (ERM I) so bile vključene valute vseh držav članic,
z izjemo Združenega kraljestva (ko je bilo še del EU). Devizni tečaji so temeljili na
srednjem tečaju glede na evropsko obračunsko enoto – evropsko denarno enoto
(ECU), ki je bila tehtano povprečje sodelujočih valut. Na podlagi tega srednjega
tečaja, izraženega v evropski denarni enoti, je bila določena mreža dvostranskih
tečajev, pri čemer nihanja valut v okviru dvostranskih tečajev niso smela preseči meje
2,25 % (z izjemo italijanske lire, ki ni smela preseči meje 6 %). Evropski monetarni
sistem je v obdobju desetih let bistveno prispeval k zmanjšanju nihanj menjalnih
tečajev: prilagodljivost sistema je skupaj s politično voljo, da se doseže ekonomska
konvergenca, prispevala k stabilnosti valut. Zaradi špekulativnih napadov na več valut
leta 1993 pa so bile meje nihanja povečane na 15 %.
S sprejetjem programa enotnega trga leta 1985 je postajalo vse bolj jasno, da
potenciala notranjega trga ne bo mogoče v celoti uresničiti, dokler ne bodo
odpravljeni sorazmerno visoki stroški transakcij, povezani s pretvorbo valut in tečaji
ter negotovostmi zaradi nihanj deviznih tečajev, čeprav še tako majhnih. Poleg
tega so številni ekonomisti opozarjali na tako imenovani „nemogoči trikotnik“, saj je
prevladovalo mnenje, da so prosti pretok kapitala, stabilnost menjalnih tečajev in
neodvisne monetarne politike dolgoročno nezdružljivi.
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Leta 1988 je bil na zasedanju Evropskega sveta v Hannovru ustanovljen odbor za
preučitev ekonomske in monetarne unije, ki ga je vodil takratni predsednik Komisije
Jacques Delors. Odbor je v svojem poročilu (Delorsovo poročilo), ki ga je predložil
leta 1989, predlagal odločne ukrepe za vzpostavitev ekonomske in monetarne unije
v treh fazah. V poročilu je zlasti poudaril, da je treba bolje usklajevati gospodarske
politike, uvesti fiskalna pravila, ki bodo določila meje primanjkljajev nacionalnih
proračunov, ter ustanoviti neodvisno institucijo, ki bo pristojna za monetarno politiko
Unije: Evropsko centralno banko (ECB). Na podlagi Delorsovega poročila so se
leta 1989 na zasedanju Evropskega sveta v Madridu dogovorili o izvajanju prve faze
ekonomske in monetarne unije, popolne liberalizacije pretoka kapitala do 1. julija 1990.
Decembra 1989 je Evropski svet na zasedanju v Strasbourgu pozval k medvladni
konferenci, v okviru katere naj bi pripravili predloge sprememb Pogodbe, potrebne za
vzpostavitev ekonomske in monetarne unije. Na podlagi dela te medvladne konference
je bila pripravljena Pogodba o Evropski uniji, ki so jo voditelji držav ali vlad uradno
sprejeli na zasedanju Evropskega sveta decembra 1991 v Maastrichtu, veljati pa je
začela 1. novembra 1993.
Pogodba je določala uvedbo evropske monetarne unije v treh fazah (nekateri ključni
datumi niso bili potrjeni in so bili določeni na poznejših evropskih vrhih, glede na razvoj
dogodkov):
— prva faza (od 1. julija 1990 do 31. decembra 1993): zagotovitev prostega pretoka

kapitala med državami članicami;

— druga faza (od 1. januarja 1994 do 31. decembra 1998): konvergenca ekonomskih
politik držav članic in okrepitev sodelovanja med njihovimi nacionalnimi centralnimi
bankami. Usklajevanje monetarnih politik je bilo institucionalizirano z ustanovitvijo
Evropskega monetarnega inštituta (EMI), ki je imel za nalogo okrepiti sodelovanje
med nacionalnimi centralnimi bankami in izvesti potrebne priprave za uvedbo
enotne valute. V tej fazi naj bi nacionalne centralne banke postale neodvisne;

— tretja faza (ki se je začela 1. januarja 1999): izvajanje skupne monetarne politike
pod okriljem Eurosistema od prvega dne in postopna uvedba evrskih bankovcev in
kovancev v vseh državah članicah euroobmočja. Prehod v tretjo fazo je bil pogojen
z dovolj visoko stopnjo trajne konvergence, kar je bilo ocenjeno s številnimi
merili, določenimi s primarnima pogodbama. Proračunska pravila naj bi postala
zavezujoča, država članica, ki jih ne bi spoštovala, pa bi bila lahko kaznovana.
Oblikovanje monetarne politike euroobmočja je bilo zaupano Eurosistemu, ki ga
sestavljajo šest članov izvršilnega odbora ECB in guvernerji nacionalnih centralnih
bank euroobmočja.

S pristopom k primarnima pogodbama so vse države članice EU načeloma pristale
na to, da uvedejo evro (člen 3 PEU in člen 119 PDEU). Vendar rok za to ni določen
in nekatere države še ne izpolnjujejo konvergenčnih meril. Za te države članice
velja začasno odstopanje. Poleg tega sta Združeno kraljestvo in Danska sporočila,
da ne nameravata sodelovati v tretji fazi ekonomske in monetarne unije in torej ne
bosta uvedla evra. Ker je Združeno kraljestvo leta 2020 izstopilo iz EU, sedaj samo
Danska uživa izvzetje iz sodelovanja v tretji fazi EMU, vendar ohranja možnost, da to
izvzetje odpravi. Izvzetje je podrobneje urejeno s protokolom, ki je priložen primarnima
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pogodbama EU. V času nastajanja pričujočega besedila je evro sprejelo 19 od 27 držav
članic.
Po dolžniški krizi evropskih držav v letih 2009 in 2010 so se voditelji EU zavezali,
da bodo okrepili ekonomsko in monetarno unijo, tudi z izboljšanjem njenega okvira
upravljanja. Sprememba Pogodbe, ki je zadevala člen 136 PDEU, je omogočila
vzpostavitev stalnega podpornega mehanizma za države članice v stiski, ki pa mora
temeljiti na medvladni pogodbi. Uporabi se, če je ogrožena stabilnost euroobmočja kot
celote, finančna podpora pa se strogo pogojuje. Tako je bil oktobra 2012 vzpostavljen
evropski mehanizem za stabilnost (EMS), ki je nadomestil več ad hoc mehanizmov.
Poleg tega je predsednik ECB Mario Draghi leta 2012 napovedal, da je ECB v okviru
svojega mandata pripravljena storiti vse, kar je treba za ohranitev evra. V ta namen
je oblikovala instrument dokončnih denarnih transakcij. Ta instrument ECB omogoča,
da odkupi državne obveznice države članice v težavah, če država z evropskim
mehanizmom za stabilnost podpiše memorandum o soglasju, kar pomeni, da je
podpora ECB posredno vezana na izpolnjevanje strogih pogojev. Posodobljena je
bila tudi sekundarna zakonodaja o evropski monetarni uniji, da bi preprečili ponovitev
državne dolžniške krize. Vzpostavljen je bil evropski semester, ki je okrepil Pakt
za stabilnost in rast, uvedel postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem
ter poskušal dodatno okrepiti usklajevanje gospodarskih politik. Izboljšani okvir
gospodarskega upravljanja je bil dopolnjen z medvladnimi pogodbami, kot sta Pogodba
o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (PSUU oziroma
„fiskalni pakt“) ter pakt Europlus.
Prvi poskus dodatne nadgradnje evropske monetarne unije je ponudila Komisija
v svojem Načrtu za pravo ekonomsko in monetarno unijo iz leta 2012. Končni cilj
bi bila vzpostavitev politične unije. Tako imenovano „poročilo štirih predsednikov“ iz
leta 2012 je bila nekoliko manj ambiciozna pobuda, kateri pa ni uspelo spodbuditi
znatnejših sprememb okvira gospodarskega upravljanja ekonomske in monetarne
unije. Leta 2015 so predsedniki Evropske komisije, Evropskega sveta, Euroskupine,
Evropske centralne banke in Evropskega parlamenta, ki so se oprli na načrt iz
leta 2012, objavili poročilo z naslovom Dokončanje evropske ekonomske in monetarne
unije („poročilo petih predsednikov“). V njem so predstavili načrt reform za dosego
prave ekonomske, finančne, fiskalne in politične unije v treh fazah (ki naj bi bila
dokončana najpozneje do leta 2025). Za celovito uresničitev velikih ambicij iz načrta
oziroma poročila petih predsednikov pa so potrebne bistvene spremembe primarnih
pogodb EU. Ker odtlej nobena pogodba ni bila spremenjena, najbolj ambicioznih
projektov ni bilo mogoče uresničiti.
Gospodarska kriza, ki jo je povzročil covid-19, je močno obremenila javne finance.
Svet je marca 2020 aktiviral splošno odstopno klavzulo Pakta za stabilnost in rast, da
bi državam članicam zagotovil omejeno časovno obdobje, v katerem lahko povečajo
svoj javni dolg, ne da bi morale upoštevati omejitve fiskalnih pravil. V istem mesecu
je ECB začela izvajati izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji
(PEPP), ki vključuje nakup velikih količin državnih obveznic na sekundarnih trgih. To
zagotavlja likvidnost trgov in je namenjeno preprečevanju velikih obrestnih razmikov
med nemškimi državnimi obveznicami in obveznicami številnih močno zadolženih
držav članic EU. Predvideni zneski so zelo visoki, vendar je program časovno omejen.
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ECB je poleti 2021, prvič po letu 2003, opravila pregled strategije, z 2-odstotnim
inflacijskim ciljem v srednjeročnem obdobju, kar bi omogočilo, da se cilj začasno
preseže in se podnebne spremembe upoštevajo pri odločitvah Eurosistema.
Leta 2022 so gospodarske razmere po pandemiji in posledice vojne v Ukrajini,
predvsem v obliki strmega zvišanja cen energije, privedle do neslutenega povečanja
inflacije v euroobmočju. Eurosistem je popolnoma spremenil svojo monetarno politiko,
zmanjšal obseg nakupov vrednostnih papirjev in zvišal obrestne mere. V odziv na
bojazni, da bodo pri državnih obveznicah držav z visokim dolgom obstajale prevelike
razlike v donosnosti, je ECB julija 2022 napovedala „instrument proti razdrobljenosti“,
tj. instrument za zaščito prenosa (TPI).
V Eurosistemu in med državami članicami euroobmočja se je poleti 2022 okrepila
razprava o morebitnih spremembah Pakta za stabilnost in rast. Stališča držav članica
pa so bila tako različna, da so se porajali dvomi o izvedljivosti kakršnih koli bistvenih
sprememb. Vseeno je bilo doseženo soglasje, da se državam z visokim dolgom
omogoči več časa za zmanjšanje javnega dolga kot odstotka BDP.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe Evropski parlament kot sozakonodajalec
sodeluje pri oblikovanju večine podrobnih pravil, ki določajo okvir ekonomskega
upravljanja (med drugim na podlagi členov 121, 126 in 136 PDEU). Pri nekaterih
zadevah pa pogodba predvideva le posvetovalno vlogo Parlamenta, med drugim, kar
zadeva preventivni del Pakta za stabilnost in rast ter makroekonomski nadzor. Poleg
tega se je treba z Evropskim parlamentom posvetovati o naslednjih vprašanjih:
— sporazumi o menjalnih tečajih med evrom in valutami držav, ki niso članice EU;

— katere države lahko uvedejo enotno valuto;

— imenovanje predsednika, podpredsednika in ostalih štirih članov izvršilnega
odbora ECB;

— deli zakonodaje, s katero se izvaja postopek v primeru čezmernega primanjkljaja.

ECB vsako leto objavi svoje letno poročilo, ki ga nato predsednik banke predstavi
na plenarnem zasedanju. Na to poročilo se Parlament običajno odzove tako, da
sprejme samoiniciativno poročilo. Kar zadeva različne faze evropskega semestra,
Parlament nima pristojnosti odločanja, a ga Komisija in Svet, ki imata izvršilna
pooblastila, o tem redno obveščata. Evropski semester je sicer nekoliko okrepil vlogo
Parlamenta v ekonomskem upravljanju EU, zlasti z vzpostavitvijo „ekonomskega
dialoga“, v katerem sodelujejo Evropski parlament, ustrezne sestave Sveta in Komisija.
Parlament lahko semester pospremi s sprejetjem samoiniciativnih poročil.
Parlament po naravi ni formalno vključen v sklepanje medvladnih sporazumov
(npr. PSUU) ali vzpostavitev in delovanje medvladnih mehanizmov (npr. EMS), čeravno
vzpostavlja različne stike in sodeluje pri izmenjavah mnenj.

Christian Scheinert
09/2022
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