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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 za stabilnost in rast (PSR), 
medtem ko je namen dveh novih uredb odkrivanje in odprava pojavljajočih se 
makroekonomskih neravnovesij v EU in euroobmočju.

V slednjih dveh Komisija predlaga vrsto novih elementov za nadzor in odpravo 
makroekonomskih ravnovesij, zato da bi gospodarski nadzor EU razširili na nefiskalna 
področja. „Preventivni del“ teh elementov zajema redno oceno tveganja neravnovesij na 
podlagi preglednice kazalnikov in z izvajanjem poglobljene analize po državah. Po potrebi bi 
lahko Svet na posamezno državo članico s hudimi neravnovesji ali takimi neravnovesji, ki bi 
ogrožale delovanje evropske monetarne unije, nasloviti posebej zanjo oblikovana priporočila. 
Poleg tega „korektivni del“, ki je predstavljen v predlogu o izvršilnih ukrepih za odpravo 
čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju, predvideva, da bi države članice v 
euroobmočju, ki bi izkazovale premajhno skladnost z zadevnimi priporočili, utegnile priti v 
postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem in bi jim bile lahko naložene tudi sankcije –
letna globa.

Ugotovitve

Predlogi Komisije vsebujejo številne smiselne zamisli. Pripravljavka mnenja na splošno 
soglaša s Komisijo, da je treba razviti nov strukturiran postopek za preprečevanje in odpravo 
škodljivih makroekonomskih razmerij v posameznih državah članicah. Opozarja tudi, da je 
Komisija že v svojem sporočilu EMU@10 nakazala, da so razlike med državami članicami 
naraščale še pred krizo in da je bilo to poglobljeno obravnavano v resoluciji Evropskega 
parlamenta o tej temi. Mehanizem za spremljanje in preprečevanje tovrstnih razlik in 
neravnovesij je torej več kot dobrodošel. Pripravljavka mnenja pa vseeno meni, da so potrebni 
številni popravki, s katerimi bi zagotovili odkrivanje neravnovesij in razlik med državami 
članicami ter njihovo učinkovito preprečevanje in morebitno odpravljanje. Zato uvaja vrsto 
predlogov sprememb k predlogom Komisije o preprečevanju in odpravljanju 
makroekonomskih neravnovesij in izvršilnih ukrepih za odpravo čezmernih 
makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju, pri tem pa se loteva spodaj opisanih glavnih 
področij.

– Nadzorni okvir EU bi moral poleg splošnih gospodarskih in finančnih vidikov vsebovati 
tudi vidike zaposlovanja in socialne vidike. V ta namen bi bilo treba v preventivni del 
nadzornega okvira kot pravno podlago dodati člen 148 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU), zadevna uredba pa bi morala enakovredno obravnavati preprečevanje in odpravljanje 
makroekonomskih in socialnih neravnovesij. S tem bi zagotovili celovitejši ekonomski in 
socialni pristop.

– V zvezi s tem bi bilo treba pri ocenjevanju neravnovesij upoštevati tudi instrumente, ki 
temeljijo na členu 148 PDEU, zlasti smernice držav članic o zaposlovanju, ki bi jih dopolnili s 
posebnimi orodji za odkrivanje in preprečevanje socialnih neravnovesij. Odbor za 
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zaposlovanje (EMCO) in Odbor za socialno zaščito (SPC) morata torej biti aktivno vključena 
v vse zadevne postopke nadzora.

– Komisija bi morala redno sprejemati in posodabljati preglednico dosežkov v obliki 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 PDEU, kar bi ji omogočilo zgodnje odkrivanje in 
spremljanje neravnovesij. Glavni kazalniki bi morali zajemati ustrezne vidike zaposlovanja, 
brezposelnosti, revščine in davkov.

– Sistem za odpravo neravnovesij ne bi samo prispeval k proračunski disciplini držav članic 
euroobmočja, pač pa bi moral biti zasnovan tudi tako, da bi preprečeval nastajanje 
nesimetričnih pretresov in prispeval k trajnostni rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. 
Njegovo delovanje bi moralo torej spodbujati uresničevanje ciljev EU glede rasti in delovnih 
mest, kot so bili sprejeti v sklopu strategije Evropa 2020.

– Poleg tega korektivni sistem ne bi smel zajemati samo glob (sankcij), pač pa tudi spodbude, 
tudi kadar bi šlo za odpravo čezmernih neravnovesij. Vse odločitve o naložitvi sankcije ali 
globe državi članici bi morala spremljati ocena socialnega učinka.

– Sredstva, zbrana od držav članic, ki ne bi upoštevale zadevnih priporočil, bi bilo treba 
uporabiti za podpiranje ciljev EU v zvezi z dolgoročnimi naložbami in zaposlovanjem, ne pa 
le porazdeliti med države članice, ki ne bi bile v postopku za obvladovanje čezmernega 
neravnovesja, kot predlaga Komisija.

Pripravljavka mnenja tudi trdi, da je izredno pomembno okrepiti vlogo Evropskega 
parlamenta v vsem nadzornem procesu. Poleg tega sta za verodostojen in pregleden nadzorni 
okvir potrebna tudi redno posvetovanje s socialnimi partnerji in večja udeležba nacionalnih 
parlamentov.

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
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 
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ter trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) PDEU določa, 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 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Evropski svet je na srečanju 
17. junija 2010 sprejel novo strategijo za 
delovna mesta in rast, strategijo Evropa 
2020, ki bo EU omogočila, da bo po krizi 
močnejša in bo svoje gospodarstvo 
usmerila v premišljeno, trajnostno in 
vključujočo rast, ki jo bo spremljala 
visoka stopnja zaposlenosti, 
produktivnosti in socialne kohezije. 
Evropski svet je tudi sklenil, da se bo 
1. januarja 2011 začel evropski semester 
za usklajevanje politike, tako da bi države 
članice lahko imele korist od zgodnjega 
usklajevanja na ravni Unije ter da bi 
omogočile okrepljen nadzor, pa tudi 
hkratno ocenjevanje proračunskih 
ukrepov in strukturnih reform, ki 
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spodbujajo rast in zaposlovanje. 

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zato je treba graditi na izkušnjah, 
pridobljenih v prvem desetletju delovanja 
ekonomske in monetarne unije.

(2) Zato je treba glede makroekonomskih 
in socialnih neravnovesij graditi na 
izkušnjah, pridobljenih v prvem desetletju 
delovanja ekonomske in monetarne unije.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Zlasti je treba nadzor gospodarskih 
politik držav članic razširiti prek 
proračunskega nadzora, da se preprečijo 
čezmerna makroekonomska neravnovesja, 
prizadetim državam članicam pa pomaga, 
da izdelajo korektivne načrte, preden se 
razlike utrdijo. Ta širitev mora sovpadati s 
poglabljanjem fiskalnega nadzora.

(3) Zlasti je treba nadzor gospodarskih 
politik držav članic razširiti prek 
proračunskega nadzora, da se preprečijo 
čezmerna makroekonomska in socialna 
neravnovesja, prizadetim državam 
članicam pomaga, da izdelajo korektivne 
načrte, preden se razlike utrdijo, 
obojestransko spodbuja okrepitev 
razvojnih strategij ter spodbuja 
spremljanje in napredek pri doseganju 
ciljev Unije glede rasti in delovnih mest.
Ta širitev mora sovpadati s poglabljanjem 
fiskalnega nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 6
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za odpravo takih neravnovesij je treba 
oblikovati postopek, ki je določen v 
zakonodaji.

(4) Za odpravo takih neravnovesij je treba 
oblikovati celovit gospodarski in socialni 
pristop ter postopek, ki je določen v 
zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Večstranski nadzor iz člena 121(3) in 
(4) Pogodbe je treba dopolniti s posebnimi 
pravili za odkrivanje, preprečevanje in 
odpravljanje makroekonomskih 
neravnovesij. Postopek je treba vključiti v 
večstranski letni cikel nadzora.

(5) Večstranski nadzor iz člena 121(3) in 
(4) Pogodbe je treba dopolniti s posebnimi 
pravili za odkrivanje, preprečevanje in 
odpravljanje makroekonomskih 
neravnovesij, ki vključuje tako spodbude 
kot globe. Postopek je treba vključiti v 
večstranski letni cikel nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Izvajanje Uredbe (EU) št. […/…] je 
treba podpreti z uvedbo glob za države 
članice, katerih valuta je euro, za primer 
ponavljajočega neupoštevanja priporočil za 
odpravo čezmernih makroekonomskih 
neravnovesij.

(6) Izvajanje Uredbe (EU) št. […/…] je 
treba podpreti z uvedbo spodbud in glob za 
države članice, katerih valuta je euro, za 
primer ponavljajočega neupoštevanja 
priporočil za odpravo čezmernih 
makroekonomskih neravnovesij.

Or. en

Predlog spremembe 9
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Makroekonomska neravnovesja lahko 
povzročijo čezmerna nihanja 
javnofinančnih prihodkov in porabe v 
celotnem gospodarskem ciklu, ki vplivajo 
na dejanske podatke ter izkrivljajo sliko za 
fiskalno načrtovanje in odločanje. 
Neustrezne odločitve glede fiskalne 
politike, ki temeljijo na izkrivljenih 
gibanjih, lahko oslabijo in morda ogrozijo 
vzdržnost javnih financ. Nenadzorovana 
fiskalna in druga makroekonomska 
neravnovesja se lahko medsebojno krepijo 
in ogrozijo pravilno delovanje ekonomske 
in monetarne unije. Zato bi moral sistem za 
odpravo makroekonomskih neravnovesij 
prispevati k proračunski disciplini držav 
članic, katerih valuta je euro. 

(7) Makroekonomska neravnovesja lahko 
povzročijo čezmerna nihanja 
javnofinančnih prihodkov in porabe v 
celotnem gospodarskem ciklu, ki vplivajo 
na dejanske podatke ter izkrivljajo sliko za 
fiskalno načrtovanje in odločanje. 
Neustrezne odločitve glede fiskalne 
politike, ki temeljijo na izkrivljenih 
gibanjih, lahko oslabijo in morda ogrozijo 
vzdržnost javnih financ. Nenadzorovana 
fiskalna in druga makroekonomska 
neravnovesja se lahko medsebojno krepijo 
in ogrozijo pravilno delovanje ekonomske 
in monetarne unije. Zato bi moral sistem za 
odpravo makroekonomskih neravnovesij 
prispevati k izboljšanju skupnih politik s 
preprečevanjem nesimetričnih pretresov, 
zato bi moral prispevati tudi k trajnostni 
rasti, ustvarjanju novih delovnih mest in k 
proračunski disciplini držav članic, katerih 
valuta je euro.  

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Postopek za uporabo glob za države 
članice, ki niso sprejele učinkovitih 
ukrepov za odpravo makroekonomskih 
neravnovesij, mora biti oblikovan tako, da 
je uvedba globe za navedene države 
članice pravilo in ne izjema. 

(11) Postopek za uporabo glob za države 
članice, ki niso sprejele učinkovitih 
ukrepov za odpravo makroekonomskih 
neravnovesij, mora biti oblikovan tako, da 
je uvedba globe za navedene države 
članice pravična in učinkovita. 

Or. en

Predlog spremembe 11
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zbrane globe je treba porazdeliti med 
države članice, katerih valuta je euro ter 
ki niso predmet postopka v zvezi s 
čezmernim neravnovesjem in nimajo 
čezmernega primanjkljaja. 

(12) Zbrane globe je treba uporabiti za 
podpiranje ciljev EU v zvezi z 
dolgoročnimi naložbami in 
zaposlovanjem.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pooblastilo za sprejetje posameznih 
sklepov za uporabo globe, predvidene s to 
uredbo, je treba prenesti na Svet. Ti 
posamezni sklepi so kot del usklajevanja 
gospodarskih politik držav članic v Svetu v 
skladu s členom 121(1) Pogodbe ključna 
dopolnitev ukrepov, ki jih Svet sprejme v 
skladu s členom 121 Pogodbe in Uredbo 
(EU) št. […/…].

(13) Pooblastilo za sprejetje posameznih 
sklepov za uporabo globe, predvidene s to 
uredbo, je treba prenesti na Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom. 
Ti posamezni sklepi so kot del usklajevanja 
gospodarskih politik držav članic v Svetu v 
skladu s členom 121(1) PDEU ključna 
dopolnitev ukrepov, ki jih Svet sprejme v 
skladu s členom 121 PDEU in Uredbo 
(EU) št. […/…].

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa sistem glob za 
učinkovito odpravljanje makroekonomskih 
neravnovesij v euroobmočju.

1. Ta uredba določa sistem spodbud in 
glob za učinkovito odpravljanje 
makroekonomskih neravnovesij v 
euroobmočju.

Or. en

Predlog spremembe 14
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Predlog uredbe
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globe Spodbude in globe

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svet na predlog Komisije naloži letno 
globo, če:

1. Svet na predlog Komisije in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom 
na podlagi davka na ogljikov dioksid ali 
zvišanja davčne stopnje za dohodek 
pravnih oseb naloži letno globo, če:

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Šteje se, da je Svet sklep sprejel, razen če 
se s kvalificirano večino v desetih dneh od 
dneva, ko je Komisija sprejela predlog, 
odloči za njegovo zavrnitev. Svet lahko v 
skladu s členom 293(1) Pogodbe spremeni 
predlog. 

Šteje se, da je Svet sklep, pri katerem 
upošteva oceno socialnega učinka, sprejel, 
razen če se s kvalificirano večino v desetih 
dneh od dneva, ko je Komisija sprejela 
predlog, odloči za njegovo zavrnitev. Svet 
lahko predlog popravi v skladu s členom 
293(1) PDEU. 

Or. en

Predlog spremembe 17
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko z odstopanjem od 
odstavka 2 zaradi izrednih gospodarskih 
razmer ali na podlagi utemeljene prošnje 
zadevne države članice, naslovljene na 
Komisijo, v desetih dneh od sprejetja 
sklepov Sveta iz odstavka 1, predlaga 
zmanjšanje zneska globe ali njen preklic. 

3. Komisija lahko z odstopanjem od 
odstavka 2 zaradi izrednih gospodarskih ali 
družbenih razmer ali na podlagi 
utemeljene prošnje zadevne države članice, 
naslovljene na Komisijo, v desetih dneh od 
sprejetja sklepov Sveta iz odstavka 1, 
predlaga zmanjšanje zneska globe ali njen 
preklic. 

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globe, zbrane v skladu s členom 3 te 
uredbe, pomenijo druge prihodke iz člena 
311 Pogodbe in se porazdelijo med države 
članice, katerih valuta je euro ter ki niso 
predmet postopka v zvezi s čezmernim 
neravnovesjem v smislu Uredbe (EU) št. 
[…/…] in nimajo čezmernega 
primanjkljaja, kot ga določa člen 126(6) 
Pogodbe, sorazmerno z njihovim deležem 
v skupnem bruto nacionalnem dohodku 
(BND) upravičenih držav članic.

Globe, zbrane v skladu s členom 3 te 
uredbe, pomenijo druge prihodke iz člena 
311 PDEU in se uporabijo za podporo 
doseganju ciljev Unije glede dolgoročnih 
naložb in delovnih mest.

Or. en


