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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je 29. septembra 2010 predstavila zakonodajni sveženj, namenjen okrepitvi 
gospodarskega upravljanja v EU in euroobmočju. Sveženj vsebuje šest predlogov: štirje 
predlogi obravnavajo fiskalna vprašanja, vključno z reformo Pakta stabilnosti in rasti, medtem 
ko je namen dveh novih uredb zaznavanje in odpravljanje pojavljajočih se makroekonomskih 
neravnovesij v EU in euroobmočju.

Komisija predlaga, naj države članice v večji meri sledijo dogovorom Pakta stabilnosti in rasti 
ter poglobijo usklajevanje fiskalne politike. V preventivnem delu Pakta stabilnosti in rasti je 
obstoječa Uredba 1466/97 o „ okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik“ spremenjena z namenom, da bodo države članice 
zasledovale preudarno fiskalno politiko v dobrih časih in tako oblikovale potrebne rezerve za 
slabe čase.  Poleg tega je v korektivnem delu namen sprememb Uredbe 1467/97 glede 
izvajanjem postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem zagotoviti podrobnejše spremljanje 
gibanja dolga in mu dodeliti enako pomembnost kot gibanju primanjkljaja.

Nadalje je direktiva, ki uvaja zahteve v zvezi s proračunskim okvirom držav članic, 
predlagana z namenom spodbujanja fiskalne odgovornosti, tako da se določijo minimalne 
zahteve za nacionalne fiskalne okvire in zagotovi skladnost z obveznostmi Pogodbe. Komisija 
je, da bi pospešila spremembe v preventivnem in korektivnem delu Pakta stabilnosti in rasti, 
predlagala tudi krepitev izvedbenega mehanizma za države članice euroobmočja.

Ugotovitve

Osnutek mnenja se nanaša na predlog Komisije o spremembi Uredbe Sveta 1466/97 o 
okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih 
politik. Poročevalec se strinja, da Pakt stabilnosti in rasti, tako njegov preventivni kot 
korektivni del, ni bil uspešen in ga je treba spremeniti. Reforma mora temeljiti na izkušnjah, 
ki jih je bilo mogoče v zvezi s Paktom stabilnosti in rasti pridobiti v preteklih letih, vključno s 
sedanjo gospodarsko in socialno krizo. Vendar poročevalec meni, da je predlog Komisije 
glede reforme preventivnega dela Pakta stabilnosti in rasti pomanjkljiv v več vidikih, zato 
predlaga spremembe v zvezi z naslednjimi glavnimi vidiki: 

- Okvir EU za proračunski nadzor in za nadzor in usklajevanje gospodarskih politik je treba 
razširiti in vanj vključiti vidike zaposlovanja in socialne vidike. Člen 148 Pogodbe je zato 
treba dodati kot pravno podlago v preventivni del nadzornega okvira. 

- Glede na omenjeno morajo države članice pri predstavitvi zadevnih programov stabilnosti in 
konvergence ter v fazi preverjanja teh programov upoštevati instrumente, ki temeljijo na členu 
148 Pogodbe, zlasti smernice za politike zaposlovanja držav članic. Odbor za zaposlovanje 
(EMCO) in Odbor za socialno zaščito (SPC) morata tako biti aktivno vključena v vse 
relevantne postopke nadzora.

- Večstranski nadzor programov stabilnosti in konvergence bi se moral izvajati kot del 
evropskega semestra, ki bi ga bilo treba vključiti v uredbo, in bi se moral izvajati skupaj z 
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nadzorom nad makroekonomskimi in socialnimi neravnovesji  ter preverjanjem izvajanja 
širših smernic ekonomskih politik in smernic za politike zaposlovanja.

- Programi stabilnosti in konvergence držav članic bi morali vključevati informacije o 
skladnosti proračunskih ciljev držav članic s strategijo EU za rasti in delovna mesta, kot je 
strategija Evropa 2020, in zlasti s širšimi smernicami ekonomske politike in smernicami 
politik zaposlovanja.

- Začasni odmik od fiskalne politike, ki ga poročevalec raje označuje kot učinkovito namesto 
preudarno, ki nima opredelitve, bi moral biti možen, kot opredeljeno v uredbi, ne samo v 
primeru resne gospodarske, ampak tudi socialne krize.  

- Možnosti držav članic, da se pri izvajanju strukturnih reform odmaknejo od svojih zadevnih 
srednjeročnih proračunskih ciljev, se ne bi smelo povezovati s pokojninskimi reformami, 
katerih namen je spodbujanje določenih modelov.  Namesto tega bi bilo treba takšno možnost 
omogočiti državam članicam, ki izvajajo strukturne reforme, ki prispevajo k ohranitvi ali 
ustanovitvi delovnih mest ali zmanjšanju revščine.

Poročevalec meni, da je najpomembneje, da se krepitev gospodarskega upravljanja izvaja 
skupaj s krepitvijo demokratične legitimnosti evropskega upravljanja.  Pri tem bi se morala 
okrepiti vloga Evropskega parlamenta v celotnem procesu nadzora. Poleg tega sta redno 
posvetovanje s socialnimi partnerji in večja vključenost nacionalnih parlamentov potrebna 
predpogoja za verodostojen in transparenten nadzorni okvir.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 121(6) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti člena 121(6) 
Pogodbe, v povezavi s členom 148(3)in (4) 
Pogodbe,

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

   (1a) Da bi razvili usklajeno strategijo za 
zaposlovanje, kot jo določa Pogodba o 
delovanju Evropske unije (PDEU), 
morajo države članice in Unija upoštevati 
vodilna načela spodbujanja kompetentne, 
usposobljene in prilagodljive delovne sile
ter trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V Pogodbi o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite ter bojem proti socialni 
izključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju 
zdravih javnih financ kot sredstvu za 

(3) Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju 
zdravih javnih financ kot sredstvu za 
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izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za 
močno trajnostno rast, ki jo podpira 
finančna stabilnost in ki prispeva k 
ustvarjanju delovnih mest.

izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za 
močno trajnostno rast, ki jo podpira 
finančna stabilnost in ki prispeva k 
ustvarjanju delovnih mest, in bi zato moral 
povečati obseg dolgoročnih naložb v
pametno, trajno in vključujočo rast.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vsebino programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov ter merila za 
njihovo ocenjevanje bi bilo treba dodatno 
prilagoditi glede na izkušnje, zbrane pri 
izvajanju Pakta za stabilnost in rast.

(5) Vsebino programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov ter merila za 
njihovo ocenjevanje bi bilo treba dodatno 
prilagoditi glede na izkušnje, zbrane pri 
izvajanju Pakta za stabilnost in rast, zlasti
glede njegovega prispevka k rasti in 
ustvarjanju delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Krepitev gospodarskega upravljanja 
bi morala potekati hkrati s krepitvijo 
demokratične legitimnosti gospodarskega 
upravljanja v Uniji, kar bi bilo treba 
doseči s tesnejšim in časovno ustreznejšim 
sodelovanjem Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov pri usklajevanju 
gospodarske politike, pri čemer bi bilo 
treba v celoti izkoristiti instrumente, ki jih 
omogoča PDEU, zlasti širše smernice 
ekonomske politike držav članic in Unije 
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ter smernice za politike zaposlovanja 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Skladnost s srednjeročnim 
proračunskim ciljem za proračunska stanja 
mora državam članicam zagotoviti 
varnostno mejo ob upoštevanju referenčne 
vrednosti v višini 3 % BDP, da bi se 
zagotovila hiter napredek pri vzdržnosti in 
proračunski manevrski prostor, predvsem 
ob upoštevanju potreb po javnih naložbah.

(6) Skladnost s srednjeročnim 
proračunskim ciljem za proračunska stanja 
mora državam članicam zagotoviti 
varnostno mejo ob upoštevanju referenčne 
vrednosti v višini 3 % BDP, da bi se 
zagotovila hiter napredek pri vzdržnosti in 
proračunski manevrski prostor, predvsem 
ob upoštevanju potreb po javnih naložbah, 
ki prispevajo k doseganju ciljev Unije na 
področju rasti in zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Svet mora pri presojanju in 
spremljanju programov za stabilnost in 
konvergenco, predvsem njihovih 
srednjeročnih proračunskih ciljev ali 
zastavljenih prilagoditvenih poti, po 
katerih naj bi bili ti cilji doseženi, 
upoštevati zadevne ciklične in strukturne 
značilnosti gospodarstva posamezne 
države članice ter učinke prelivanja na 
gospodarstva drugih držav članic.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Treba je začeti izvajati obveznost 
doseganja in ohranjanja srednjeročnega 
proračunskega cilja z natančno 
določitvijo načel oblikovanja preudarne 
fiskalne politike.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Simetričen pristop k učinkoviti 
fiskalni politiki treba je zagotoviti skozi 
ves gospodarski cikel, s strožjo 
proračunsko disciplino v času 
konjunkture, pri čemer se je treba izogniti 
anticikličnim politikam in postopno doseči 
srednjeročni proračunski cilj. 
Upoštevanje srednjeročnega 
proračunskega cilja mora državam 
članicam omogočiti, da obvladajo 
običajna ciklična nihanja in sočasno 
ohranijo javnofinančni primanjkljaj pod 
referenčno vrednostjo 3 % BDP ter da 
zagotovijo hiter napredek pri doseganju 
fiskalne vzdržnosti. Ob upoštevanju tega 
dejstva bi moral srednjeročni proračunski 
cilj omogočiti manevrski prostor za 
proračunsko ukrepanje, zlasti za javne 
naložbe, ki prispevajo k doseganju ciljev 
Unije na področju rasti in zaposlovanja.

Or. en



PA\852013SL.doc 9/35 PE454.656v01-00

SL

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Da bi okrepili nacionalno lastništvo 
Pakta stabilnosti in rasti, je treba 
nacionalne proračunske okvire 
popolnoma uskladiti s cilji večstranskega 
nadzora v Uniji, zlasti z evropskim 
semestrom, pri čemer bi morali biti 
nacionalni parlamenti in vse druge 
zainteresirane strani, zlasti socialni 
partnerji, pravočasno obveščeni in 
primerno vključeni.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Oblikovanje preudarne fiskalne 
politike predpostavlja, da stopnja rasti 
državne porabe v običajnih okoliščinah ne 
presega razumne srednjeročne stopnje rasti 
BDP; presežki te norme se izravnavajo z 
diskrecijskim povečanjem državnih 
prihodkov, diskrecijsko zmanjšanje 
prihodkov pa se nadomesti z zmanjšanjem 
porabe.

(9) Oblikovanje učinkovite fiskalne 
politike predpostavlja, da stopnja rasti 
državne porabe v običajnih okoliščinah ne 
presega učinkovite srednjeročne stopnje 
rasti BDP; presežki te norme se 
izravnavajo z diskrecijskim povečanjem 
državnih prihodkov, diskrecijsko 
zmanjšanje prihodkov pa se nadomesti z 
zmanjšanjem porabe.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Začasen odklon od preudarnega
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru resnega splošnega
gospodarskega upada, da se omogoči 
oživitev gospodarstva.

(10) Začasen odklon od učinkovitega
oblikovanja fiskalne politike je treba 
dovoliti v primeru resnega gospodarskega 
ali socialnega upada, da se omogoči 
oživitev.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V primeru znatnega odstopanja od 
preudarnega oblikovanja fiskalne politike 
bi bilo treba zadevni državi članici poslati 
opozorilo, če pa znatno odstopanje vztraja 
ali je še zlasti zaskrbljujoče, bi bilo treba 
zadevni državi članici poslati priporočilo,
naj sprejme potrebne popravljalne ukrepe.

(11) V primeru znatnega odstopanja od 
učinkovitega oblikovanja fiskalne politike 
bi bilo treba zadevni državi članici poslati 
opozorilo, če pa znatno odstopanje vztraja 
ali je še zlasti zaskrbljujoče, bi bilo treba 
zadevni državi članici poslati priporočilo, 
naj sprejme potrebne popravljalne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev, da sodelujoče države 
članice upoštevajo okvir Unije za fiskalni 
nadzor, bi bilo treba vzpostaviti poseben 
izvedbeni mehanizem na podlagi člena 136 
Pogodbe za primere, v katerih še naprej 
obstaja vztrajno in znatno odstopanje od 

(12) Za zagotovitev, da sodelujoče države 
članice upoštevajo okvir Unije za fiskalni 
nadzor, bi bilo treba vzpostaviti poseben 
izvedbeni mehanizem na podlagi člena 136 
Pogodbe za primere, v katerih še naprej 
obstaja vztrajno in znatno odstopanje od 
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preudarnega oblikovanja fiskalne politike. učinkovitega oblikovanja fiskalne politike.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen -2 a (novo) (pred oddelkom 1 A)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen -2a
Svet bi moral večstranski nadzor izvajati 
kot del evropskega semestra, v skladu z 
določbami te uredbe in zahtevo, da države 
članice upoštevajo svoje gospodarske 
politike in spodbujajo zaposlovanje kot 
zadevo skupnega pomena ter da svoje 
politike in ukrepe s tem v zvezi usklajujejo 
znotraj Sveta v skladu s cilji iz členov 120 
in 146 PDEU. 
Semester med drugim sestavlja 
večstranski nadzor programov za 
stabilnost in konvergenco v skladu s to 
uredbo, preprečevanje in odprava 
makroekonomskih in socialnih 
neravnovesij v skladu z Uredbo(EU) št. 
.../2011, postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem v skladu z Uredbo (ES) št. 
1467/97 in oblikovanje širših smernic 
ekonomskih politik držav članic in Unije v 
skladu s členom 121(2) PDEU ter smernic 
za politike zaposlovanja, ki jih morajo 
države članice upoštevati v skladu s 
členom 148(2) PDEU, izvajanje teh 
smernic ter letne usmeritve politik, ki so 
rezultat letnega ekonomskega in 
socialnega vrha v okviru strategije, ki jo 
določa Unija.   
Z namenom povečanja transparentnosti, 
latništva in odgovornosti sprejetih 
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odločitev se v semester ustrezno vključijo 
Evropski parlament in nacionalni 
parlamenti. Za zagotovitev ustrezne 
vključenosti Evropskega parlamenta se 
sklene medinstitucionalni sporazum med 
Evropskim parlamentom, Evropskim 
svetom, Svetom in Komisijo do 31. 
decembra 2011. Sklenjen postopkovni 
sporazum se pregleda vsaka tri leta in po 
potrebi spremeni. 
Po potrebi se opravi posetovanje z 
Ekonomsko-finančnim odborom, 
ustanovljenim v skladu s členom 134 
PDEU, Odborom za zaposlovanje, 
ustanovljenim v skladu s členom 150 
PDEU in Odborom za socialno zaščito, 
ustanovljenim v skladu s členom 160 
PDEU. 
Z zadevnimi zainteresiranimi stranmi, 
zlasti socialnimi partnerji, se posvetovanje 
o vseh glavnih usmeritvah politike, o 
katerih morajo razpravljati institucije 
Unije, opravi v okviru semestra.“ 

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b –točka i a (novo)
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 3 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) vstavi se naslednja točka:
„(aa) informacija o skladnosti 
srednjeročnega proračunskega cilja s cilji 
Unije na področju rasti in zaposlovanja, 
širšimi smernicami ekonomskih politik 
držav članic in Unije ter smernicami za 
politike zaposlovanja držav članic;“

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b – točka i i
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kvantitativno oceno proračunskih in 
drugih ukrepov gospodarske politike, ki so 
bili sprejeti ali predlagani za dosego ciljev 
iz programa, ki vsebuje analizo stroškov in 
koristi večjih strukturnih reform, ki imajo 
neposredne dolgoročne učinke na 
prihranek pri izdatkih, vključno s 
spodbujanjem potencialne rasti;“

(c) kvantitativno oceno proračunskih in 
drugih ukrepov gospodarske politike, ki so 
bili sprejeti ali predlagani za dosego ciljev 
iz programa, ki vsebuje analizo stroškov in 
koristi večjih strukturnih reform, ki 
prispevajo k doseganju ciljev Unije na 
področju rasti in zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka c
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatki o prilagajanju splošnega 
javnofinančnega salda in javnega 
zadolževanja, rasti državne porabe in 
predvidenem poteku rasti državnih 
prihodkov ob nespremenjeni politiki ter 
načrtovani diskrecijski ukrepi glede 
prihodkov in temeljne ekonomske 
predpostavke iz odstavkov 2(a) in (b) so 
prikazani na letni osnovi za minulo in 
tekoče leto ter še za prihodnja tri leta.

3. Podatki o prilagajanju splošnega 
javnofinančnega salda in javnega 
zadolževanja, rasti državne porabe in 
njenega prispevka k uresničevanju ciljev 
Unije na področju rasti in zaposlovanja in 
predvidenem poteku rasti državnih 
prihodkov ob nespremenjeni politiki ter 
načrtovani diskrecijski ukrepi glede 
prihodkov in temeljne ekonomske 
predpostavke iz odstavkov 2(a), (aa) in (b) 
so prikazani na letni osnovi za minulo in 
tekoče leto ter še za prihodnja tri leta.

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na podlagi ocene Komisije ter
Ekonomsko-finančnega odbora Svet v 
okviru večstranskega nadzora iz člena 121 
Pogodbe preuči srednjeročne proračunske
cilje, ki jih predstavijo zadevne države 
članice, preveri, ali so ekonomske 
predpostavke, na katerih temelji program, 
verjetne, ali so prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
ustrezne in ali ukrepi, sprejeti ali 
predlagani za upoštevanje teh 
prilagoditvenih poti, zadoščajo za 
uresničitev srednjeročnega cilja v okviru 
konjunkturnega cikla.

1. Na podlagi ocene Komisije, 
Ekonomsko-finančnega odbora, Odbora za 
zaposlovanje in Odbora za socialno 
zaščito Svet v okviru večstranskega 
nadzora iz člena 121 PDEU in preverjanja 
izvajanja politik zaposlovanja v skladu s 
členom 148 PDEU preuči srednjeročne 
proračunske cilje, ki jih predstavijo 
zadevne države članice, preveri, ali so 
ekonomske predpostavke, na katerih 
temelji program, verjetne, ali so 
prilagoditvene poti za dosego 
srednjeročnega proračunskega cilja 
ustrezne in ali ukrepi, sprejeti ali 
predlagani za upoštevanje teh 
prilagoditvenih poti, zadoščajo za 
uresničitev srednjeročnega cilja v okviru 
konjunkturnega cikla.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija zazna kakršen koli nenadni 
zunanji šok, lahko Svet na zahtevo 
zadevne države članice ali na predlog 
Komisije spremeni srednjeročni 
proračunski cilj.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet pri oceni prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
preuči, ali si zadevna država članica 
prizadeva za ustrezno letno izboljšanje 
svojega proračunskega stanja, iz katerega 
so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih 
in začasnih ukrepov, ki je potrebno za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja, 
pri čemer je merilo 0,5 % BDP. Za države 
članice z višjo ravnjo dolga ali čezmernimi 
makroekonomskimi neravnovesji ali 
obojim Svet preuči, ali je letno izboljšanje 
proračunskega stanja, iz katerega so 
izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in 
drugih začasnih ukrepov, višje od 0,5 % 
BDP. Svet upošteva, ali so prizadevanja za 
usklajevanje večja v času dobrih 
gospodarskih razmer, medtem ko so lahko 
prizadevanja v času slabih gospodarskih 
razmer manjša.

Svet pri oceni prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
preuči, ali si zadevna država članica 
prizadeva za ustrezno letno izboljšanje 
svojega proračunskega stanja, iz katerega 
so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih 
in začasnih ukrepov, ki je potrebno za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja, 
pri čemer je merilo 0,5 % BDP. Za države 
članice z višjo ravnjo dolga ali čezmernimi 
makroekonomskimi in socialnimi 
neravnovesji ali obojim Svet preuči, ali 
letno izboljšanje proračunskega stanja, iz 
katerega so izločeni vplivi konjunkture ter 
enkratnih in drugih začasnih ukrepov, 
znaša vsaj 0,5 % BDP. Svet upošteva, ali 
so prizadevanja za usklajevanje večja v 
času dobrih gospodarskih razmer, medtem 
ko so lahko prizadevanja v času slabih 
gospodarskih razmer manjša.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
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cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe skladen z oblikovanjem 
preudarne fiskalne politike, ob sočasnem 
upoštevanju učinka ukrepov, sprejetih ali 
načrtovanih na strani prihodkov.

cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe skladen z oblikovanjem 
učinkovite fiskalne politike in cilji Unije 
na področju rasti in zaposlovanja, ob 
sočasnem upoštevanju učinka ukrepov, 
sprejetih ali načrtovanih na strani 
prihodkov.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje fiskalne politike velja za 
preudarno in s tem primerno za doseganje 
srednjeročnega proračunskega cilja ter 
njegovo trajno ohranjanje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Oblikovanje fiskalne politike velja za 
učinkovito in s tem primerno za doseganje 
srednjeročnega proračunskega cilja ter 
njegovo trajno ohranjanje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za države članice, ki so dosegle 
srednjeročni proračunski cilj, letna rast 
porabe ne preseže razumne srednjeročne 
stopnje rasti BDP, razen če je presežek 
izravnan z diskrecijskimi ukrepi na strani 
prihodkov;

(a) za države članice, ki so dosegle 
srednjeročni proračunski cilj, če je njihova 
izbrana fiskalna politika skladna z 
relevantnimi določbami PDEU in te 
uredbe;

Or. en
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za države članice, ki še niso dosegle 
svojega srednjeročnega proračunskega 
cilja, letna rast porabe ne preseže stopnje 
pod razumno srednjeročno stopnjo rasti
BDP, razen če je presežek izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. 
Obseg izrednega upada stopnje rasti 
državne porabe v primerjavi z razumno
srednjeročno stopnjo rasti BDP je določen 
tako, da se zagotovi ustrezna prilagoditev v 
smeri srednjeročnega proračunskega cilja;

(b) za države članice, ki še niso dosegle 
svojega srednjeročnega proračunskega 
cilja, letna rast porabe ne preseže 
učinkovite srednjeročne stopnje rasti BDP, 
razen če je presežek izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. 
Obseg razlike stopnje rasti državne porabe 
v primerjavi z učinkovito srednjeročno 
stopnjo rasti BDP je določen tako, da se 
zagotovi ustrezna prilagoditev v smeri 
srednjeročnega proračunskega cilja; 

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) diskrecijska zmanjšanja postavk 
državnih prihodkov se izravnajo bodisi z 
zmanjšanji odhodkov bodisi z 
diskrecijskimi povečanji drugih postavk 
državnih prihodkov ali z obojim.

(c) diskrecijska zmanjšanja postavk 
državnih prihodkov se izravnajo bodisi z 
zmanjšanji odhodkov bodisi z 
diskrecijskimi povečanji drugih postavk 
državnih prihodkov ali z obojim za države 
članice, ki niso dosegle svojih 
srednjeročnih proračunskih ciljev.

Or. en
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumna srednjeročna stopnja rasti se 
oceni na osnovi napovedi za desetletno 
obdobje, ki se redno posodabljajo.

Učinkovita srednjeročna stopnja rasti se 
oceni na osnovi napovedi za desetletno 
obdobje, ki se redno posodabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
proračunski cilj, upošteva izvajanje večjih
strukturnih reform, ki imajo neposredne 
dolgoročne učinke na prihranek pri 
izdatkih, vključno s spodbujanjem 
potencialne rasti, in torej preverljiv 
učinek na dolgoročno vzdržnost javnih 
financ.

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
proračunski cilj, upošteva izvajanje 
strukturnih reform, ki prispevajo k 
doseganju ciljev Unije na področju rasti 
in zaposlovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki uvajajo 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja, pri čemer odklon odraža 
neto reformne stroške za javno 
financirani steber, pod pogojem, da 
odklon ostane začasen in da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj 
ohrani ustrezna varnostna meja. 

Posebna pozornost se posveča prispevku 
reform, ki se nanašajo na ohranitev ali 
ustanovitev delovnih mest in zmanjšanje 
revščine. Državam članicam, ki izvajajo 
takšne reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja. 

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet poleg tega preveri, ali vsebine 
programa za stabilnost prispevajo k 
doseganju trajnostne konvergence v 
euroobmočju in k tesnejšemu usklajevanju 
gospodarskih politik ter ali je gospodarska 
politika zadevne države članice skladna s 
temeljnimi smernicami gospodarske 
politike držav članic in Unije.

Svet poleg tega preveri, ali vsebine 
programa za stabilnost prispevajo k 
doseganju trajnostne konvergence v 
euroobmočju in k tesnejšemu usklajevanju 
gospodarskih politik ter ali je gospodarska 
politika zadevne države članice skladna s 
členom 9 PDEU, zlasti v zvezi s 
spodbujanjem visoke ravni zaposlenosti, 
zagotavljanja ustrezne socialne zaščite in 
boja proti socialni izključenosti, cilji Unije 
na področju rasti in delovnih mest, 
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temeljnimi smernicami gospodarske 
politike držav članic in Unije in 
smernicami za politike zaposlovanja držav 
članic.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, 
kot je opredeljeno v četrtem pododstavku.

V obdobjih resnega gospodarskega ali 
socialnega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje fiskalne politike, kot je 
opredeljeno v četrtem pododstavku.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet preveri program za stabilnost v 
največ treh mesecih od predložitve. Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z
Ekonomsko-finančnim odborom po potrebi 
izda mnenje o programu. Če Svet v skladu 
s členom 121 Pogodbe meni, da bi bilo 
treba cilje in vsebine programa okrepiti s 
posebnim sklicevanjem na oblikovanje 
preudarne fiskalne politike, v svojem 
mnenju državo članico pozove, naj 

2. Svet preveri program za stabilnost v 
največ treh mesecih od predložitve. Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Ekonomsko-finančnim odborom, Odborom 
za zaposlovanje in Odborom za socialno 
zaščito po potrebi izda mnenje o programu. 
Če Svet v skladu s členoma 9 in 121 
PDEU meni, da bi bilo treba cilje in 
vsebine programa okrepiti s posebnim 
sklicevanjem na oblikovanje učinkovite
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prilagodi svoj program.“ fiskalne politike, v svojem mnenju državo 
članico pozove, naj prilagodi svoj 
program.“

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svet v okviru večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(3) Pogodbe na 
temelju poslanih podatkov sodelujočih 
držav članic ter ocen Komisije in
Ekonomsko-finančnega odbora, spremlja 
uresničevanje programov za stabilnost, še 
zlasti pa ugotavlja, ali se proračunsko 
stanje znatno odmika ali se utegne 
odmakniti od srednjeročnega 
proračunskega cilja ali ustreznih 
prilagoditvenih poti za njegovo dosego 
zaradi odstopanj od oblikovanja preudarne
fiskalne politike. 

1. Svet v okviru večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(3) PDEU na temelju 
poslanih podatkov sodelujočih držav članic 
ter ocen Komisije, Ekonomsko-finančnega 
odbora, Odbora za zaposlovanje in 
Odbora za socialno zaščito spremlja 
uresničevanje programov za stabilnost, še 
zlasti pa ugotavlja, ali se proračunsko 
stanje znatno odmika ali se utegne 
odmakniti od srednjeročnega 
proračunskega cilja ali ustreznih 
prilagoditvenih poti za njegovo dosego 
zaradi odstopanj od oblikovanja učinkovite
fiskalne politike. 

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru znatnih odstopanj od 
oblikovanja preudarne fiskalne politike, 
kot je navedeno v četrtem pododstavku 

2. V primeru znatnih odstopanj od 
oblikovanja učinkovite fiskalne politike, 
kot je navedeno v četrtem pododstavku 
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člena 5(1) te uredbe, in da bi preprečili 
nastanek čezmernega primanjkljaja, lahko 
Komisija v skladu s členom 121(4) 
Pogodbe zadevni državi članici pošlje 
opozorilo.

člena 5(1) te uredbe, in da bi preprečili 
nastanek čezmernega primanjkljaja ali 
presežka, lahko Komisija v skladu s 
členom 121(4) Pogodbe zadevni državi 
članici pošlje opozorilo.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje od oblikovanja preudarne
fiskalne politike se šteje za znatno, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: presežek rasti 
porabe, skladen z oblikovanjem preudarne
fiskalne politike, ki ni izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi za povečanje 
prihodkov, ali diskrecijski ukrepi, ki 
zmanjšujejo prihodke in niso izravnani z 
zmanjšanji porabe, ter skupni učinek 
odstopanja na državni saldo v višini 
najmanj 0,5 % BDP v posameznem letu ali 
najmanj 0,25 % BDP na povprečni letni 
ravni v dveh zaporednih letih. 

Odstopanje od oblikovanja učinkovite
fiskalne politike se šteje za znatno, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: presežek rasti 
porabe, skladen z oblikovanjem učinkovite
fiskalne politike, ki ni izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi za povečanje 
prihodkov, ali diskrecijski ukrepi, ki 
zmanjšujejo prihodke in niso izravnani z 
zmanjšanji porabe, ter skupni učinek 
odstopanja na državni saldo v višini 
najmanj 0,5 % BDP v posameznem letu ali 
najmanj 0,25 % BDP na povprečni letni 
ravni v dveh zaporednih letih. 

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje se ne upošteva, če je zadevna 
država članica znatno presegla

Odstopanje se ne upošteva, če je zadevna 
država članica dosegla srednjeročni 
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srednjeročni proračunski cilj, ob 
upoštevanju prisotnosti čezmernih 
makroekonomskih neravnovesij, in če 
proračunski načrti, predstavljeni v 
programu za stabilnost, ne ogrožajo tega 
cilja v programskem obdobju.

proračunski cilj, ob upoštevanju prisotnosti 
čezmernih makroekonomskih in socialnih
neravnovesij, in če proračunski načrti, 
predstavljeni v programu za stabilnost, ne 
ogrožajo tega cilja v programskem 
obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje se prav tako lahko ne upošteva 
v primeru resnega splošnega
gospodarskega upada.

Odstopanje se prav tako lahko ne upošteva 
v primeru resnega gospodarskega ali 
socialnega upada.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je znatno odstopanje od oblikovanja 
preudarne fiskalne politike vztrajno ali je 
še zlasti zaskrbljujoče, Svet na priporočilo 
Komisije zadevni državi članici pošlje 
priporočilo, naj sprejme potrebne 
prilagoditvene ukrepe. Svet na predlog 
Komisije priporočilo objavi.

3. Če je znatno odstopanje od oblikovanja 
učinkovite fiskalne politike vztrajno ali je 
še zlasti zaskrbljujoče, Svet na priporočilo 
Komisije zadevni državi članici pošlje 
priporočilo, naj sprejme potrebne 
prilagoditvene ukrepe. Svet na predlog 
Komisije priporočilo objavi.

Or. en
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 – točka b – točka i a (novo) 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 7 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) vstavi se naslednja točka:
„(aa) informacija o skladnosti 
srednjeročnega proračunskega cilja s cilji 
Unije na področju rasti in zaposlovanja, 
širšimi smernicami ekonomskih politik 
držav članic in Unije ter smernicami za 
politike zaposlovanja držav članic;“

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 – točka b – točka i i
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kvantitativno oceno proračunskih in 
drugih ukrepov gospodarske politike, ki so 
bili sprejeti ali predlagani za dosego ciljev 
iz programa, ki vsebuje analizo stroškov in 
koristi večjih strukturnih reform, ki imajo 
neposredne dolgoročne učinke na 
prihranek pri izdatkih, vključno s 
spodbujanjem potencialne rasti;

(c) kvantitativno oceno proračunskih in 
drugih ukrepov gospodarske politike, ki so 
bili sprejeti ali predlagani za dosego ciljev 
iz programa, ki vsebuje analizo stroškov in 
koristi večjih strukturnih reform, ki 
prispevajo k doseganju ciljev Unije na 
področju rasti in zaposlovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 6 – točka c
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatki o prilagajanju splošnega 
javnofinančnega salda in javnega 
zadolževanja, rasti državne porabe in 
predvidenem poteku rasti državnih 
prihodkov ob nespremenjeni politiki ter 
načrtovani diskrecijski ukrepi glede 
prihodkov in temeljne ekonomske 
predpostavke iz odstavkov 2(a) in (b) so 
prikazani na letni osnovi za minulo in 
tekoče leto ter še za prihodnja tri leta.“

3. Podatki o prilagajanju splošnega 
javnofinančnega salda in javnega 
zadolževanja, rasti državne porabe in
njenega prispevka k uresničevanju ciljev 
Unije na področju rasti in zaposlovanja in 
predvidenem poteku rasti državnih 
prihodkov ob nespremenjeni politiki ter 
načrtovani diskrecijski ukrepi glede 
prihodkov in temeljne ekonomske 
predpostavke iz odstavkov 2(a), (aa) in (b) 
so prikazani na letni osnovi za minulo in 
tekoče leto ter še za prihodnja tri leta.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na podlagi ocene Komisije ter
Ekonomsko-finančnega odbora Svet v 
okviru večstranskega nadzora iz člena 121 
Pogodbe preuči srednjeročne proračunske 
cilje, ki jih predstavijo zadevne države 
članice, preveri, ali so ekonomske 
predpostavke, na katerih temelji program, 
verjetne, ali so prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
ustrezne in ali ukrepi, sprejeti in/ali 
predlagani za upoštevanje teh 
prilagoditvenih poti, zadoščajo za 
uresničitev srednjeročnega cilja v okviru 

1. Na podlagi ocene Komisije, 
Ekonomsko-finančnega odbora, Odbora za 
zaposlovanje in Odbora za socialno 
zaščito Svet v okviru večstranskega 
nadzora iz člena 121 PDEU in preverjanja 
izvajanja politik zaposlovanja v skladu s 
členom 148 PDEU preuči srednjeročne 
proračunske cilje, ki jih predstavijo 
zadevne države članice, preveri, ali so 
ekonomske predpostavke, na katerih 
temelji program, verjetne, ali so 
prilagoditvene poti za dosego 
srednjeročnega proračunskega cilja 
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konjunkturnega cikla in za dosego 
trajnostne konvergence.

ustrezne in ali ukrepi, sprejeti in/ali 
predlagani za upoštevanje teh 
prilagoditvenih poti, zadoščajo za 
uresničitev srednjeročnega cilja v okviru 
konjunkturnega cikla in za dosego 
trajnostne konvergence.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija zazna kakršen koli nenadni 
zunanji šok, lahko Svet na zahtevo 
zadevne države članice ali na predlog 
Komisije spremeni srednjeročni 
proračunski cilj.

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet pri oceni prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
upošteva, ali so prizadevanja za 
usklajevanje večja v času dobrih 
gospodarskih razmer, medtem ko so lahko 
prizadevanja v času slabih gospodarskih 
razmer manjša. Za države članice z višjo 
ravnjo dolga ali čezmernimi 
makroekonomskimi neravnovesji ali 

Svet pri oceni prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
upošteva, ali so prizadevanja za 
usklajevanje večja v času dobrih 
gospodarskih razmer, medtem ko so lahko 
prizadevanja v času slabih gospodarskih 
razmer manjša. Za države članice z višjo 
ravnjo dolga ali čezmernimi 
makroekonomskimi in socialnimi 
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obojim Svet preuči, ali je letno izboljšanje 
proračunskega stanja, iz katerega so 
izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in 
drugih začasnih ukrepov, višje od 0,5 % 
BDP. Svet za države članice MMT2 
preuči, ali si zadevna država članica 
prizadeva za primerno letno izboljšanje 
svojega proračunskega stanja, iz katerega 
so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih 
in začasnih ukrepov, ki je potrebno za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja, 
pri čemer je merilo 0,5 % BDP. 

neravnovesji ali obojim Svet preuči, ali 
letno izboljšanje proračunskega stanja, iz 
katerega so izločeni vplivi konjunkture ter 
enkratnih in drugih začasnih ukrepov, 
znaša vsaj 0,5 % BDP. Svet za države 
članice MMT2 preuči, ali si zadevna 
država članica prizadeva za primerno letno 
izboljšanje svojega proračunskega stanja, 
iz katerega so izločeni vplivi konjunkture 
ter enkratnih in začasnih ukrepov, ki je 
potrebno za dosego srednjeročnega 
proračunskega cilja, pri čemer je merilo 
0,5 % BDP. 

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe, ob sočasnem upoštevanju 
učinka ukrepov, sprejetih ali predlaganih 
na strani prihodkov, skladen z 
oblikovanjem preudarne fiskalne politike.

Da se zagotovi učinkovito doseganje in 
ohranjanje srednjeročnega proračunskega 
cilja, bo Svet preveril, ali je potek rasti 
državne porabe, ob sočasnem upoštevanju 
učinka ukrepov, sprejetih ali predlaganih 
na strani prihodkov, skladen z 
oblikovanjem učinkovite  fiskalne politike 
in cilji Unije na področju rasti in 
zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 4 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovanje fiskalne politike velja za 
preudarno in s tem primerno za doseganje 
srednjeročnega proračunskega cilja ter 
njegovo trajno ohranjanje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Oblikovanje fiskalne politike velja za 
učinkovito in s tem primerno za doseganje 
srednjeročnega proračunskega cilja ter 
njegovo trajno ohranjanje, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za države članice, ki so dosegle 
srednjeročni proračunski cilj, letna rast 
porabe ne preseže razumne srednjeročne 
stopnje rasti BDP, razen če je presežek 
izravnan z diskrecijskimi ukrepi na strani 
prihodkov;

(a) za države članice, ki so dosegle 
srednjeročni proračunski cilj, če je njihova 
izbrana fiskalna politika skladna z 
relevantnimi določbami PDEU in te 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za države članice, ki še niso dosegle 
svojega srednjeročnega proračunskega 
cilja, letna rast porabe na preseže stopnje 
pod razumno srednjeročno stopnjo rasti 
BDP, razen če je presežek izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. 
Obseg izrednega upada stopnje rasti 
državne porabe v primerjavi z razumno 

(b) za države članice, ki še niso dosegle 
svojega srednjeročnega proračunskega 
cilja, letna rast porabe ne preseže 
učinkovite srednjeročne stopnje rasti BDP, 
razen če je presežek izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. 
Obseg razlike stopnje rasti državne porabe 
v primerjavi z razumno srednjeročno 
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srednjeročno stopnjo rasti BDP je določen 
tako, da se zagotovi ustrezna prilagoditev v 
smeri srednjeročnega proračunskega cilja;

stopnjo rasti BDP je določen tako, da se 
zagotovi ustrezna prilagoditev v smeri 
srednjeročnega proračunskega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) diskrecijska zmanjšanja postavk 
državnih prihodkov se izravnajo bodisi z 
zmanjšanji odhodkov bodisi z 
diskrecijskimi povečanji drugih postavk 
državnih prihodkov ali z obojim. 

(c) diskrecijska zmanjšanja postavk 
državnih prihodkov se izravnajo bodisi z 
zmanjšanji odhodkov bodisi z 
diskrecijskimi povečanji drugih postavk 
državnih prihodkov ali z obojim za države 
članice, ki niso dosegle svojih 
srednjeročnih proračunskih ciljev. 

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razumna srednjeročna stopnja rasti se 
oceni na osnovi napovedi za desetletno 
obdobje, ki se redno posodabljajo.

Učinkovita srednjeročna stopnja rasti se 
oceni na osnovi napovedi za desetletno 
obdobje, ki se redno posodabljajo.

Or. en
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
proračunski cilj, upošteva izvajanje večjih
strukturnih reform, ki imajo neposredne 
dolgoročne učinke na prihranek pri 
izdatkih, vključno s spodbujanjem 
potencialne rasti, in torej preverljiv 
učinek na dolgoročno vzdržnost javnih 
financ.

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za 
dosego srednjeročnega proračunskega cilja 
za države članice, ki še niso dosegle tega 
cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od 
tega cilja za države članice, ki so ga že 
dosegle, pod pogojem, da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani 
ustrezna varnostna meja in se pričakuje 
vrnitev proračunskega stanja v 
programskem obdobju na srednjeročni 
proračunski cilj, upošteva izvajanje 
strukturnih reform, ki prispevajo k 
doseganju ciljev Unije na področju rasti 
in zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost se posveča 
pokojninskim reformam, ki uvajajo 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v 
celoti naložbeni pokojninski steber. 
Državam članicam, ki izvajajo takšne 
reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 

Posebna pozornost se posveča prispevku 
reform, ki se nanašajo na ohranitev ali 
ustanovitev delovnih mest in zmanjšanje 
revščine. Državam članicam, ki izvajajo 
takšne reforme, se dovoli odklon od 
prilagoditvene poti za dosego njihovega 
srednjeročnega proračunskega cilja, ali od 
samega cilja.
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samega cilja, pri čemer odklon odraža 
neto reformne stroške za javno 
financirani steber, pod pogojem, da 
odklon ostane začasen in da se glede 
referenčne vrednosti za primanjkljaj 
ohrani ustrezna varnostna meja.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svet poleg tega preveri, ali vsebine 
konvergenčnega programa prispevajo k 
tesnejšemu usklajevanju gospodarskih 
politik ter ali je gospodarska politika 
zadevne države članice skladna s 
temeljnimi smernicami gospodarske 
politike držav članic in Unije. Poleg tega 
Svet za države MMT2 preveri, ali vsebina 
konvergenčnega programa zagotavlja 
nemoteno sodelovanje v mehanizmu za 
določanje menjalnih tečajev.

Svet poleg tega preveri, ali vsebine 
konvergenčnega programa prispevajo k 
tesnejšemu usklajevanju gospodarskih 
politik ter ali je gospodarska politika 
zadevne države članice skladna s členom 9 
PDEU, zlasti v zvezi s spodbujanjem 
visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja 
ustrezne socialne zaščite in boja proti 
socialni izključenosti, cilji Unije na 
področju rasti in delovnih mest, 
temeljnimi smernicami gospodarske 
politike držav članic in Unije in 
smernicami za politike zaposlovanja držav 
članic. Poleg tega Svet za države MMT2 
preveri, ali vsebina konvergenčnega 
programa zagotavlja nemoteno sodelovanje 
v mehanizmu za določanje menjalnih 
tečajev.

Or. en
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V obdobjih resnega splošnega
gospodarskega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje preudarne fiskalne politike, 
kot je opredeljeno v četrtem pododstavku.

V obdobjih resnega gospodarskega ali 
socialnega upada se lahko državam 
članicam dovoli začasen odklon od 
prilagoditvene poti, ki jo predvideva 
oblikovanje učinkovite fiskalne politike, 
kot je opredeljeno v četrtem pododstavku.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet preveri konvergenčni program v 
največ treh mesecih od predložitve. Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Ekonomsko-finančnim odborom po potrebi 
izda mnenje o programu. Če Svet v skladu 
s členom 121 Pogodbe meni, da bi bilo 
treba cilje in vsebine programa okrepiti s 
posebnim sklicevanjem na oblikovanje 
preudarne fiskalne politike, v svojem 
mnenju državo članico pozove, naj 
prilagodi svoj program.“

2. Svet preveri konvergenčni program v 
največ treh mesecih od predložitve. Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Ekonomsko-finančnim odborom, Odborom 
za zaposlovanje in Odborom za socialno 
zaščito po potrebi izda mnenje o programu. 
Če Svet v skladu s členoma 9 in 121 
PDEU meni, da bi bilo treba cilje in 
vsebine programa okrepiti s posebnim 
sklicevanjem na oblikovanje učinkovite
fiskalne politike, v svojem mnenju državo 
članico pozove, naj prilagodi svoj program.

Or. en
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svet v okviru večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(3) Pogodbe na 
temelju poslanih podatkov držav članic z 
odstopanjem ter ocen Komisije in
Ekonomsko-finančnega odbora, spremlja 
uresničevanje konvergenčnih programov, 
še zlasti pa ugotavlja, ali se proračunsko 
stanje znatno odmika ali se utegne 
odmakniti od srednjeročnega 
proračunskega cilja ali ustreznih 
prilagoditvenih poti za njegovo dosego 
zaradi odstopanj od oblikovanja preudarne 
fiskalne politike.

1. Svet v okviru večstranskega nadzora v 
skladu s členom 121(3) PDEU na temelju 
poslanih podatkov držav članic z 
odstopanjem ter ocen Komisije, 
Ekonomsko-finančnega odbora, Odbora za 
zaposlovanje in Odbora za socialno 
zaščito spremlja uresničevanje 
konvergenčnih programov, še zlasti pa 
ugotavlja, ali se proračunsko stanje znatno 
odmika ali se utegne odmakniti od 
srednjeročnega proračunskega cilja ali 
ustreznih prilagoditvenih poti za njegovo 
dosego zaradi odstopanj od oblikovanja 
učinkovite fiskalne politike.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru znatnih odstopanj od 
oblikovanja preudarne fiskalne politike, 
kot je navedeno v četrtem pododstavku 
člena 9(1) te uredbe, in da bi preprečili 
nastanek čezmernega primanjkljaja, lahko 
Komisija v skladu s členom 121(4) 
Pogodbe zadevni državi članici pošlje 
opozorilo. 

2. V primeru znatnih odstopanj od 
oblikovanja učinkovite fiskalne politike, 
kot je navedeno v četrtem pododstavku 
člena 9(1) te uredbe, in da bi preprečili 
nastanek čezmernega primanjkljaja ali 
presežka, lahko Komisija v skladu s 
členom 121(4) PDEU zadevni državi 
članici pošlje opozorilo. 

Or. en
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje od oblikovanja preudarne
fiskalne politike se šteje za znatno, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: presežek rasti 
porabe, skladen z oblikovanjem preudarne
fiskalne politike, ki ni izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi za povečanje 
prihodkov, ali diskrecijski ukrepi, ki 
zmanjšujejo prihodke in niso izravnani z 
zmanjšanji porabe, ter skupni učinek 
odstopanja na državni saldo v višini 
najmanj 0,5 % BDP v posameznem letu ali 
najmanj 0,25 % BDP na povprečni letni 
ravni v dveh zaporednih letih. 

Odstopanje od oblikovanja učinkovite
fiskalne politike se šteje za znatno, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: presežek rasti 
porabe, skladen z oblikovanjem učinkovite
fiskalne politike, ki ni izravnan z 
diskrecijskimi ukrepi za povečanje 
prihodkov, ali diskrecijski ukrepi, ki 
zmanjšujejo prihodke in niso izravnani z 
zmanjšanji porabe, ter skupni učinek 
odstopanja na državni saldo v višini 
najmanj 0,5 % BDP v posameznem letu ali 
najmanj 0,25 % BDP na povprečni letni 
ravni v dveh zaporednih letih.

Or. en
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje se ne upošteva, če je zadevna 
država članica znatno presegla
srednjeročni proračunski cilj, ob 
upoštevanju prisotnosti čezmernih 
makroekonomskih neravnovesij, in če 
proračunski načrti, predstavljeni v 
programu za stabilnost, ne ogrožajo tega 
cilja v programskem obdobju.

Odstopanje se ne upošteva, če je zadevna 
država članica dosegla srednjeročni 
proračunski cilj, ob upoštevanju prisotnosti 
čezmernih makroekonomskih ali socialnih
neravnovesij, in če proračunski načrti, 
predstavljeni v programu za stabilnost, ne 
ogrožajo tega cilja v programskem 
obdobju.

Or. en
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstopanje se prav tako lahko ne upošteva 
v primeru resnega splošnega
gospodarskega upada.

Odstopanje se prav tako lahko ne upošteva 
v primeru resnega gospodarskega ali 
socialnega upada.

Or. en
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 
Uredba (ES) št. 1466/97 
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če je znatno odstopanje od oblikovanja 
preudarne fiskalne politike vztrajno ali je še 
zlasti zaskrbljujoče, Svet na priporočilo 
Komisije zadevni državi članici pošlje 
priporočilo, naj sprejme potrebne 
prilagoditvene ukrepe. Svet na predlog 
Komisije priporočilo objavi.“

3. Če je znatno odstopanje od oblikovanja 
učinkovite fiskalne politike vztrajno ali je 
še zlasti zaskrbljujoče, Svet na 
priporočilo Komisije zadevni državi 
članici pošlje priporočilo, naj sprejme 
potrebne prilagoditvene ukrepe. Svet na 
predlog Komisije priporočilo objavi.“

Or. en


