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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na 
Slovaškem 1. januarja 2009
(KOM(2008)0249 – C6-0000/2008 – 2008/0000(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0249),

– ob upoštevanju konvergenčnega poročila Komisije o Slovaški za leto 2008 
(KOM(2008)0248) in konvergenčnega poročila Evropske centralne banke z maja 2008,

– ob upoštevanju priporočila za sklep Sveta o odpravi Sklepa 2005/182/ES o obstoju 
čezmernega primanjkljaja na Slovaškem (SEC(2008)0572),

– ob upoštevanju resolucije z dne 1. junija 2006 o širitvi euroobmočja1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. junija 2007 o boljšem načinu posvetovanja s 
Parlamentom v postopkih v zvezi s širitvijo euroobmočja2,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/223/ES z dne 21. marca 2003 o  spremembi člena 10(2) 
Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,3

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2003 o priporočilu Evropske centralne 
banke glede predloga sklepa Sveta o spremembi člena 10 Statuta Evropskega sistema 
centralnih bank in Evropske centralne banke4,

– ob upoštevanju člena 122(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0000/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije;

2. podpira uvedbo eura na Slovaškem 1. januarja 2009;

3. ugotavlja, da so v konvergenčnem poročilu Evropske centralne banke opredeljena 
tveganja glede trajnosti merila inflacije in poziva, naj se sprejmejo potrebni ukrepi za 
preprečevanje inflacije;

                                               
1 UL C 298 E, 8.12.2006, str. 249.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0276.
3 UL L 83, 1.4.2003, str. 66.
4  UL C 61 E, 10.3.2004, str. 374.
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4. je zaskrbljen zaradi neskladja med konvergenčnima poročiloma Komisije in Evropske 
centralne banke, kar zadeva trajnost inflacije;

5. ponovno poudarja svoje mnenje, da bi morala Svet in Komisija sprejeti stališče, da je 
treba kateri koli postopek v zvezi s primanjkljajem, ki zadeva državo članico, zaključiti, 
preden se oceni izpolnjevanje maastrichtskih meril, kot je določeno v členu 2 protokola št. 
21 o konvergenčnih merilih iz člena 121 Pogodbe ES; obžaluje, da Komisija v zvezi s tem 
zopet ni uspela pravilno uporabiti pogodbe;

6. poziva države članice, naj Komisiji omogočijo ocenjevanje izpolnjevanja maastrichtskih 
meril na podlagi natančnih, aktualnih, zanesljivih in visokokakovostnih podatkov;

7. poziva Evropsko centralno banko, naj pojasni vse podrobnosti glede načinov glasovanja v 
njenem svetu, ki bodo začeli veljati na dan, ko bo število guvernerjev preseglo število 15; 

8. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

9. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

10. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 
centralni banki in vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Slovaška je 4. aprila 2008 zaprosila za oceno izpolnjevanja potrebnih pogojev za uvedbo eura 
1. januarja 2009 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o ES. Vsebina konvergenčnih poročil, ki 
ju morata pripraviti Komisija in Evropska centralna banka, je določena s členom 121(1) 
Pogodbe o ES in s Protokolom o konvergenčnih merilih, ki je priložen pogodbi. Slovaška je 
trenutno »država članica z odstopanjem« in ni članica euroobmočja. 

V skladu s členom 122(2) Pogodbe ES Svet na podlagi poročil Komisije in Evropske 
centralne banke ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in razpravi v Svetu, ki zaseda 
v sestavi voditeljev držav in vlad, ter s kvalificirano večino na predlog Komisije odloča, 
katere države članice z odstopanjem izpolnjujejo potrebne pogoje na podlagi meril iz člena 
121(1) in odpravi odstopanje zadevnih držav. Komisija je 7. maja 2008 predlagala, da bi 
Slovaška uvedla euro leta 2009.

Evropski parlament mora obravnavati predloženo konvergenčno poročilo ter podati mnenje.  
Kljub precejšnjim pomislekom glede posameznih vprašanj, poročevalec priporoča ukinitev 
odstopanja s 1. januarjem 2009.

O konvergenčnih merilih v skladu s členom 121(1) Pogodbe ES ter o podrobnem 
izpolnjevanju teh meril, zlasti, ali je dosežena visoka stopnja trajne konvergence:

1. Skladnost nacionalne zakonodaje s členoma 108 in 109 ter Statutom Evropskega 
sistema centralnih bank 

Za odpravo neskladij, poudarjenih v konvergenčnem poročilu za leto 2006, je bil ustrezno 
prirejen Akt o nacionalni banki Slovaške. Zaključki pravne ocene, ki sta jo izvedli 
Evropska centralna banka in Komisija, so, da so s temi spremembami določbe postale 
popolnoma usklajene s pogodbo in tudi s Statutom Evropskega sistema centralnih bank. 
Merilo je izpolnjeno.

2. Doseganje visoke stopnje stabilnosti cen

S povprečno stopnjo inflacije, ki je med referenčnim obdobjem (od aprila 2007 do marca 
2008) znašala 2,2 %, je Slovaška jasno pod referenčno vrednostjo 3,2 %. Merilo je v celoti 
izpolnjeno. Vendar pa še vedno obstajajo dvomi glede trajnosti nizke stopnje inflacije na 
Slovaškem. Prvič, lahko se izkaže, da so nekateri dejavniki, ki so do sedaj prispevali k 
nizki stopnji inflacije, le začasne narave. Inflacija se je marca 2008 že povečala na 3,6 %. 
Drugič, povečana vrednost nominalnega deviznega tečaja slovaške krone je vplivala na 
nižanje inflacije, kar pa se bo končalo, ko bo uveden euro. Tretjič, relativno nizke cene na 
Slovaškem (58 % povprečnih cen EU leta 2006) lahko pripeljejo do dviganja cen na dolgi 
rok. Glede na te okoliščine poročevalec meni, da je bistvenega pomena, da se izvajajo 
sprejete obveze, kot je deklaracija med delodajalci in sindikati o ohranjanju rasti plač v 
skladu z rastjo produktivnosti ter obveza vlade o dosegu uravnoteženega splošnega 
javnega proračuna do leta 2011.  

3. Vzdržnost stanja javnih financ
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Javnofinančni primanjkljaj Slovaške se je v zadnjih letih zmanjšal in je bil leta 2007, ko je 
znašal 2,2 % BDP (napoved za leto 2008: 2,0 %)  precej pod referenčno vrednostjo 3 %. 
Vendar obstajajo dvomi, ali je nizki proračunski primanjkljaj na Slovaškem trajnosten, 
zlasti ker bi bila, zaradi močne stopnje rasti v zadnjih letih, možna strožja davčna politika 
in zaradi predvidene nižje stopnje rasti v prihodnosti. Napoved za leto 2009 s 2,3 % že 
sedaj precej presega nacionalni cilj 1,7 % BDP. Poleg tega naj bi se strukturni 
primanjkljaj poslabšal med letoma 2007 in 2008, kar pa ni v skladu s Paktom za stabilnost 
in rast. 

Delež javnega dolga se je od leta 2000 bistveno zmanjšal, predvsem zaradi 
privatizacijskih prihodkov, in je pri 29,4 % leta 2007 precej pod referenčno vrednostjo 
60%.

Svet je sprejel sklep, da ima Slovaška čezmeren javnofinančni primanjkljaj. V skladu s 
členom 2 Protokola o konvergenčnih merilih »v času ocenjevanja« ne sme obstajati noben 
sklep Sveta v skladu s členom 104(6) pogodbe, po katerem ima zadevna država članica 
čezmeren javnofinančni primanjkljaj. Merilo bo izpolnjeno le, če se bo Svet odločil 
odpraviti postopek za Slovaško v zvezi s čezmernim primanjkljajem, kar pomeni, da sedaj 
in v času ocenjevanja merilo ni bilo izpolnjeno. 

V svoji resoluciji z dne 18. junija 2007 o boljšem načinu posvetovanja s Parlamentom v 
postopkih v zvezi s širitvijo euroobmočja je Evropski parlament pozval Komisijo in Svet, 
naj sprejmeta stališče, da je treba kateri koli postopek v zvezi s primanjkljajem, ki zadeva 
državo članico, zaključiti, preden se oceni izpolnjevanje maastrichtskih meril. Dejstvo, da 
za državo članico ne poteka postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, je za članico 
pomemben preizkus, da dokaže, da je zmožna in pripravljena izvajati Pakt za stabilnost in 
rast, ki je temeljni del upravljanja Evropske monetarne unije. Dejstvo, da postopek v zvezi 
s čezmernim primanjkljajem zopet ni bil odpravljen pred predlogom za odpravo 
odstopanja za državo članico, je treba jemati resno. 

4. Upoštevanje normalnih meja nihanja mehanizma deviznih tečajev II za najmanj zadnji 
dve leti

Slovaška od 28. novembra 2005 sodeluje pri mehanizmu deviznih tečajev II. Slovaška 
krona je od takrat v primerjavi z eurom pridobila na vrednosti. Zaradi te povečane 
vrednosti je centralni tečaj slovaške krone v mehanizmu deviznih tečajev II z 19. marcem 
2007 revalviral za 8,5 %. Od takrat se je vrednost slovaške krone še povečala in se giba v 
mejah nihanja, a bistveno nad trenutnim centralnim tečajem. Ker pa v zadnjih dveh letih 
ni bilo devalvacije, je merilo izpolnjeno.

5. Trajnost konvergence, kar se odraža v ravni dolgoročnih obrestnih mer

Povprečna dolgoročna obrestna mera je bila med referenčnim obdobjem 4,5%, kar je 
precej manj od referenčne vrednosti 6,5%. Merilo je izpolnjeno.

6. Gospodarsko povezovanje in konvergenca
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V skladu z zadnjim delom člena 121(1) je treba preveriti tudi druge dejavnike, ki so 
pomembni za gospodarsko povezovanje in konvergenco, na primer povezovanje 
finančnega in proizvodnega trga ter razvoj plačilne bilance.

Slovaško gospodarstvo je močno vključeno v EU, z drugimi državami članicami ima 
obsežne trgovinske odnose in z njimi sodeluje tudi na področju tujih neposrednih naložb. 
Tudi njen finančni sektor je trdno vključen v gospodarstvo EU. Zunanja bilanca (in sicer 
združeni tekoči in kapitalski račun plačilne bilance) je bila zelo nestanovitna v zadnjih 
letih, primanjkljaj pa se je lahko vedno financiralo z obsežnimi neto prilivi iz tujih 
neposrednih naložb. Poleg tega je Slovaška v letu 2006 dosegla BDP na prebivalca po 
vrednosti kupne moči, ki dosega 63,7% povprečja EU-27. Merilo je izpolnjeno.

7. Načini glasovanja v svetu Evropske centralne banke

V skladu s členom 10.2 Statuta Evropskega sistema centralni bank se bodo načini 
glasovanja v svetu Evropske centralne banke spremenili, ko bo število guvernerjev, ki 
zastopajo nacionalne centralne banke euroobmočja, preseglo število 15, kar se bo zgodilo, 
če bo Slovaška postala del euroobmočja. 

Svet je leta 2003 sprejel sklep glede novih načinov glasovanja na podlagi priporočila 
Evropske centralne banke, s katero je bila zagotovljena ta sprememba z namenom, da bo 
svet Evropske centralne banke v razširjenem euroobmočju še vedno lahko učinkovito in 
pravočasno odločal. Sklep uvaja rotacijski sistem, ki temelji na razvrstitvi držav v tri 
skupine glede na njihovo velikost, kot je opredeljena z BDP in bančno dejavnostjo. 
Vendar je Evropski parlament v svoji resoluciji zavrnil priporočilo Evropske centralne 
banke, s čimer je ponovno podprl veljavno pravilo, po katerem imajo vsi guvernerji 
nacionalnih centralnih bank euroobmočja polno in neomejeno volilno pravico, ali pa 
uvedbo sistema, pri katerem bi operativne odločitve, kot so določanje obrestne mere, 
sprejemal izvršilni odbor, ki bi bil razširjen na devet članov. Zadnja rešitev pa bi zahtevala 
spremembo Pogodbe ES.

Čeprav bi svet Evropske centralne banke z dvotretjinsko večino lahko dosegel odložitev 
začetka rotacijskega sistema do datuma, ko bo število guvernerjev preseglo število 18, pa 
poročevalec meni, da morajo biti načini rotacijskega sistema, na primer zaporedje 
kroženja volilnih pravic in njegova pogostost, določeni čim prej, da bodo pripravljeni za 
naslednje širitve euroobmočja.

8. Mnenje Evropskega parlamenta 

Po tem, ko je bilo težko izvesti brezpogojno in nepristransko oceno konvergenčnih meril v 
skladu s pogoji iz Pogodbe ES o uvedbi evra v Sloveniji, na Cipru in Malti, je Evropski  
parlament sprejel resolucijo o boljšem načinu posvetovanja s Parlamentom v postopkih v 
zvezi s širitvijo euroobmočja. Komisija si je do neke mere prizadevala, da bi Evropskemu 
parlamentu dala več časa za njegovo obravnavo, s tem ko je sprejela konvergenčno 
poročilo za leto 2008 v najkrajšem roku po tem, ko je Eurostat objavil podatke o 
primanjkljaju in dolgu, Eurostat pa je tudi privolil v objavo teh podatkov pred zakonitim 
rokom. Parlament visoko ceni ta prizadevanja, vendar je njegov časovni razpored še 
vedno težaven.



PE406.112v01-00 10/10 PR\723496SL.doc

SL


	723496sl.doc

