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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je 29. septembra 2010 predstavila zakonodajni sveženj, katerega namen je okrepitev 
gospodarska upravljanja v Evropski uniji in euroobmočju. Sveženj vsebuje šest predlogov: 
štirje so s fiskalnega področja, vključno z reformo Pakta za stabilnost in rast (PSR), namen 
dveh novih uredb pa je zaznavanje in reševanje makroekonomskih neravnovesij v EU in 
euroobmočju.

Komisija predlaga, naj države članice v večji meri sledijo dogovorom PSR ter poglobijo 
usklajevanje fiskalne politike. V preventivnem delu PSR je obstoječa Uredba 1466/97 o 
okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih 
politik spremenjena z namenom, da bi države članice v dobrih časih izvajale preudarno 
fiskalno politiko in tako oblikovale potrebne rezerve za slabe čase.  Poleg tega je namen 
sprememb Uredbe 1467/97 v korektivnem delu v zvezi z 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 za spodbuditev fiskalne odgovornosti, tako da se določijo minimalne zahteve za 
nacionalne fiskalne okvire in zagotovi, da so v skladu z obveznostmi, ki jih določa Pogodba.  
Komisija je v podporo spremembam v preventivnem in korektivnem delu PSR predlagala tudi 
okrepitev izvedbenih mehanizmov za države članice euroobmočja

Ugotovitve

V tem osnutku mnenja se obravnava predlog Komisije o spremembi Uredbe št. 1467/97 o 
pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem in 
pripravljavec mnenja v zvezi s tem predlogom predlaga naslednje poglavitne spremembe.

– Izvrševanje proračunskega nadzora mora biti vedno v skladu s temeljnimi cilji EU, zlasti z 
zahtevami člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlovanja, zagotavljanjem ustreznega socialnega varstva in bojem proti socialni 
izključenosti.

– Pri spremljanju skladnosti s pravili o proračunski disciplini in pri sprejemanju odločitev v 
zvezi s tem bi morali posebej upoštevati ne le resen gospodarski, temveč tudi socialni upad, ki 
lahko vpliva na finančni položaj vlad.

– 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.

– Sredstva, zbrana na podlagi sankcioniranja držav članic, ki ne upoštevajo svojih priporočil, 
bi bilo treba uporabiti za podpiranjem dolgoročnih ciljev EU v zvezi z vlaganjem in 
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zaposlovanjem, ne pa le porazdeliti med države članice, ki niso v postopkih čezmernega 
neravnovesja, kot predlaga Komisija.

– Okrepitev gospodarskega upravljanja bi bilo treba izvajati 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 predpogoja za verodostojen in 
pregleden 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
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pri usklajevanju gospodarskih politik 
držav članic v Uniji, kot je predvideno v 
Pogodbi, je treba upoštevati vodilna načela 
stabilnih cen, zdravih javnih financ in 
monetarnih pogojev ter uravnotežene 
plačilne bilance.

(1) Pri usklajevanju gospodarskih politik 
držav članic v Uniji, kot je predvideno v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije 
(PDEU), je treba upoštevati vodilna načela 
visoke stopnje zaposlovanja in socialne 
kohezije, stabilnih cen, zdravih javnih 
financ in monetarnih pogojev ter 
uravnotežene plačilne bilance. 

Or. en

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V PDEU je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, z zagotavljanjem ustreznega 
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socialnega varstva ter bojem proti socialni 
izključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 3

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 
izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za 
močno trajnostno rast, ki jo podpira 
finančna stabilnost in ki prispeva k 
ustvarjanju delovnih mest. 

(3) Pakt za stabilnost in rast temelji na cilju 
zdravih javnih financ kot sredstvu za 
izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za 
močno trajnostno rast, ki jo podpira 
finančna stabilnost in ki prispeva k 
ustvarjanju delovnih mest, zato bi moral 
okrepiti dolgoročna vlaganja v 
premišljeno, trajnostno in vključujočo 
rast. 

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vendar bi moral okrepljeni okvir za 
proračunski nadzor pripomoči k 
doseganju ciljev Unije glede rasti in 
delovnih mest, v obdobjih gospodarskega 
ali družbenega nazadovanja pa bi ga bilo 
treba združiti s prizadevanji za 
spodbujanje gospodarstva, varstva in 
ustvarjanja delovnih mest ter socialne 
kohezije ob upoštevanju prednostnih 
nalog in potreb posameznih držav članic.

Or. en



PE454.658v01-00 6/16 PA\852020SL.doc

SL

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Krepitev gospodarskega upravljanja 
bi se morala izvajati skupaj s krepitvijo 
demokratične legitimnosti evropskega 
upravljanja, kar bi bilo treba doseči s 
tesnejšim in časovno ustreznejšim 
sodelovanjem Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov v postopkih 
usklajevanja gospodarske politike, z 
uporabo vseh orodij, ki jih določa PDEU, 
zlasti splošnih smernic za gospodarsko 
politiko držav članic in Unije in smernic 
za politiko zaposlovanja držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Pri ocenjevanju, ali naj se rok za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja 
podaljša, je treba posebno pozornost 
nameniti resnim splošnim gospodarskim 
upadom.

(12) Pri ocenjevanju, ali naj se rok za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja 
podaljša, je treba posebno pozornost 
nameniti resnim gospodarskim ali 
socialnim upadom. 

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 2 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Presežek javnofinančnega primanjkljaja 
nad referenčno vrednostjo se v skladu z 
drugo alineo člena 126(2)(a) Pogodbe šteje 
kot izjemen, kadar je posledica izrednega 
dogodka, na katerega država članica ni 
mogla vplivati in ki pomembno vpliva na 
državni finančni položaj, ali je posledica 
resnega gospodarskega upada.

1. Presežek javnofinančnega primanjkljaja 
nad referenčno vrednostjo se v skladu z 
drugo alineo člena 126(2)(a) PDEU šteje 
kot izjemen, kadar je posledica izrednega 
dogodka, na katerega država članica ni 
mogla vplivati in ki pomembno vpliva na 
državni finančni položaj, ali je posledica 
resnega gospodarskega ali socialnega 
upada.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi poročila iz člena 126(3) 
Pogodbe Komisija upošteva vse 
pomembne dejavnike, navedene v 
zadevnem členu. V poročilu se ustrezno 
upoštevata razvoj srednjeročnega 
gospodarskega položaja (zlasti potencialna 
rast, obstoječi konjunkturni pogoji, 
inflacija, čezmerna makroekonomska 
neravnovesja) in razvoj srednjeročnega 
proračunskega stanja (zlasti prizadevanja 
za fiskalno konsolidacijo v času dobrih 
gospodarskih razmer, javne naložbe, 
izvajanje ukrepov v okviru skupne
strategije Unije za rasti in izboljšanja 
splošne kakovosti javnih financ, zlasti 
skladnost z Direktivo Sveta […] o 
zahtevah za proračunske okvire držav 
članic). V poročilu se po potrebi analizira 
tudi razvoj srednjeročnega stanja dolga 
(zlasti se v njem ustrezno upoštevajo 
dejavniki tveganja, vključno s strukturo 
zapadlosti in valuto denominacije dolga, 
ukrepi za usklajevanje stanj in tokov, 
nakopičene rezerve in druga javna 

3. Pri pripravi poročila iz člena 126(3) 
PDEU Komisija upošteva vse ustrezne 
dejavnike, navedene v tem členu. V 
poročilu se ustrezno upoštevata razvoj 
srednjeročnega gospodarskega položaja 
(zlasti potencialna rast, obstoječi 
konjunkturni pogoji, inflacija, čezmerna 
makroekonomska neravnovesja) in razvoj 
srednjeročnega proračunskega stanja (zlasti 
prizadevanja za fiskalno konsolidacijo v 
času dobrih gospodarskih razmer, javne 
naložbe, izvajanje ukrepov v okviru 
strategije Unije za rast in delovna mesta 
ter izboljšanja splošne kakovosti javnih 
financ, zlasti skladnost z Direktivo Sveta 
[…] o zahtevah za proračunske okvire 
držav članic). V poročilu se po potrebi 
analizira tudi razvoj srednjeročnega stanja 
dolga (zlasti se v njem ustrezno upoštevajo 
dejavniki tveganja, vključno s strukturo 
zapadlosti in valuto denominacije dolga, 
ukrepi za usklajevanje stanj in tokov, 
nakopičene rezerve in druga javna 
sredstva; jamstva, zlasti v povezavi s 
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sredstva; jamstva, zlasti v povezavi s 
finančnim sektorjem; eksplicitne in 
implicitne obveznosti v zvezi s staranjem 
prebivalstva ter zasebni dolg, če lahko 
predstavlja pogojno implicitno obveznost 
vlade). Poleg tega Komisija ustrezno 
upošteva vse druge dejavnike, ki so po 
mnenju zadevne države članice pomembni 
za izčrpno kvalitativno oceno preseganja 
referenčne vrednosti ter ki jih je Komisiji 
in Svetu posredovala država članica. V 
zvezi s tem se posebna pozornost nameni 
zlasti finančnim prispevkom za 
spodbujanje mednarodne solidarnosti in 
doseganje ciljev politike Unije, vključno s 
finančno stabilnostjo. 

finančnim sektorjem; eksplicitne in 
implicitne obveznosti v zvezi s staranjem 
prebivalstva ter zasebni dolg, če lahko 
predstavlja pogojno implicitno obveznost 
vlade). Poleg tega Komisija ustrezno 
upošteva vse druge dejavnike, ki so po 
mnenju zadevne države članice pomembni 
za izčrpno kvalitativno oceno preseganja 
referenčne vrednosti ter ki jih je Komisiji 
in Svetu posredovala država članica. V 
zvezi s tem se posebna pozornost nameni 
zlasti finančnim prispevkom za 
spodbujanje mednarodne solidarnosti in 
doseganje ciljev politike Unije, vključno s 
finančno stabilnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka d a (novo)
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) odstavek 5 se nadomesti z 
naslednjim:
„5. V vseh proračunskih ocenah v okviru 
postopka v zvezi s čezmernim 
proračunskim primanjkljajem Komisija 
in Svet ustrezno upoštevata izvajanje 
strukturnih reform, ki so potrebne za 
doseganje ciljev Unije glede rasti in 
zaposlovanja.“

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (e)
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru držav članic, v katerih 
presežek primanjkljaja ali neizpolnjevanje 
zahtev v zvezi z merilom dolga v skladu s 
členom 126(2)(b) Pogodbe odraža 
izvajanje pokojninske reforme, ki uvaja 
večstebrni sistem, ki vključuje obvezni, v 
celoti naložbeni pokojninski steber,
Komisija in Svet pri oceni gibanja višine 
primanjkljaja in dolga v okviru postopka v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem 
upoštevata tudi reformne stroške za javno 
financirani steber. Kadar delež dolga 
presega referenčno vrednost, se stroški 
reforme upoštevajo samo, če primanjkljaj 
ostaja blizu referenčni vrednosti. V ta 
namen se pet let od datuma začetka 
veljavnosti take reforme upoštevajo njeni
neto stroški, kot so odraženi v gibanju 
primanjkljaja in dolga, na linearni 
degresivni osnovi. Poleg tega se ne glede 
na datum začetka veljavnosti reforme v 
prehodnem obdobju petih let [datum 
začetka veljavnosti te uredbe, se vstavi] 
upoštevajo njeni neto stroški, kot so 
odraženi v gibanju dolga, na enaki linearni 
degresivni osnovi. Tako izračunani neto 
stroški se upoštevajo tudi pri odločitvi 
Sveta po členu 126(12) Pogodbe o 
razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev 
Sveta, sprejetih v skladu z odstavki 6 do 9 
in 11 člena 126 Pogodbe, če se je 
primanjkljaj znatno in stalno zmanjševal 
ter dosegel raven blizu referenčne 
vrednosti, in če se je v primeru 
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z merilom 
dolga, dolg zmanjševal. Poleg tega se 
enako obravnava zmanjšanje teh neto 
stroškov zaradi delnega ali celotnega 
preobrata zgoraj navedene pokojninske

7. V primeru držav članic, v katerih 
presežek primanjkljaja ali neizpolnjevanje 
zahtev v zvezi z merilom dolga v skladu s 
členom 126(2)(b) PDEU odraža izvajanje  
strukturnih reform, ki so potrebne za 
doseganje ciljev Unije glede rasti in 
zaposlovanja, Komisija in Svet pri oceni 
gibanja višine primanjkljaja in dolga v 
okviru postopka v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem upoštevata tudi prispevanje 
teh reform k ohranjanju ali ustvarjanju 
delovnih mest in zmanjševanju revščine.
Kadar delež dolga presega referenčno 
vrednost, se stroški reform upoštevajo 
samo, če primanjkljaj ostaja blizu 
referenčni vrednosti. V ta namen se pet let 
od datuma začetka veljavnosti takih
reform upoštevajo njihovi neto stroški, kot 
so odraženi v gibanju primanjkljaja in 
dolga, na linearni degresivni osnovi. Poleg 
tega se ne glede na datum začetka 
veljavnosti reform v prehodnem obdobju 
petih let [datum začetka veljavnosti te 
uredbe, se vstavi] upoštevajo njihovi neto 
stroški, kot so odraženi v gibanju dolga, na 
enaki linearni degresivni osnovi. Tako 
izračunani neto stroški se upoštevajo tudi 
pri odločitvi Sveta po členu 126(12) PDEU
o razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev 
Sveta, sprejetih v skladu z odstavki 6 do 9 
in 11 člena 126 PDEU, če se je 
primanjkljaj znatno in stalno zmanjševal 
ter dosegel raven blizu referenčne 
vrednosti, in če se je v primeru 
neizpolnjevanja zahtev v zvezi z merilom 
dolga, dolg zmanjševal. Poleg tega se 
enako obravnava zmanjšanje teh neto 
stroškov zaradi delnega ali celotnega 
preobrata zgoraj navedene strukturne 
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reforme. reforme.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V priporočilu Sveta, pripravljenem v 
skladu s členom 126(7) Pogodbe, se določi 
rok največ šestih mesecev za sprejetje 
učinkovitih ukrepov s strani zadevne 
države članice. V priporočilu Sveta se 
določi tudi rok za zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja, ki se mora doseči v letu, ki 
sledi letu ugotovitve obstoja čezmernega 
primanjkljaja, razen če obstajajo posebne 
okoliščine. Da se zagotovi zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja v roku iz 
priporočila, Svet v priporočilu zahteva, da 
država članica doseže letne proračunske 
cilje, ki na podlagi napovedi, na kateri 
temelji priporočilo, ustrezajo minimalnemu 
letnemu izboljšanju, pri čemer je merilo 
0,5 % BDP in so izločeni vplivi 
konjunkture ter enkratnih in začasnih 
ukrepov.

4. V priporočilu Sveta, pripravljenem v 
skladu s členom 126(7) PDEU, in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom
se določi rok največ šestih mesecev za 
sprejetje učinkovitih ukrepov s strani 
zadevne države članice. V priporočilu 
Sveta se določi tudi rok za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja, ki se mora 
doseči v letu, ki sledi letu ugotovitve 
obstoja čezmernega primanjkljaja, razen če 
obstajajo posebne okoliščine. Da se 
zagotovi zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja v roku iz priporočila, Svet ob 
doslednem upoštevanju člena 9 PDEU, 
zlasti v zvezi s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustreznega socialnega varstva in bojem 
proti socialni izključenosti ter cilji Unije 
glede rasti in delovnih mest v priporočilu 
zahteva, da država članica doseže letne 
proračunske cilje, ki na podlagi napovedi, 
na kateri temelji priporočilo, ustrezajo 
minimalnemu letnemu izboljšanju, pri 
čemer je merilo 0,5 % BDP in so izločeni 
vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih 
ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (e)
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če so bili v skladu s priporočilom na 
podlagi člena 126(7) Pogodbe sprejeti 
učinkoviti ukrepi in če po sprejetju 
priporočila nastopijo nepričakovani 
neugodni gospodarski dogodki z večjimi 
negativnimi posledicami za javne finance, 
se lahko Svet na priporočilo Komisije 
odloči sprejeti revidirano priporočilo na 
podlagi člena 126(7) Pogodbe. Revidirano 
priporočilo lahko ob upoštevanju 
pomembnih dejavnikov iz člena 2(3) te 
uredbe zlasti podaljša rok za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja praviloma za 
eno leto. Svet na podlagi gospodarske 
napovedi iz svojega priporočila oceni, ali 
obstajajo nepričakovani neugodni 
gospodarski dogodki z večjimi negativnimi 
posledicami za javne finance. V primeru 
resnega splošnega gospodarskega upada se 
lahko Svet na priporočilo Komisije tudi 
odloči, da bo sprejel revidirano priporočilo 
na podlagi člena 126(7) Pogodbe.

5. Če so bili na podlagi priporočila po 
členu 126(7) PDEU sprejeti učinkoviti 
ukrepi in po sprejetju priporočila nastopijo 
nepričakovani neugodni gospodarski ali 
družbeni dogodki z večjimi negativnimi 
posledicami za javne finance, lahko Svet 
na priporočilo Komisije in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom 
odloči, da sprejme revidirano priporočilo 
po členu 126(7) PDEU. Revidirano 
priporočilo lahko ob upoštevanju 
pomembnih dejavnikov iz člena 2(3) te 
uredbe zlasti podaljša rok za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja praviloma za 
eno leto. Svet na podlagi gospodarske 
napovedi iz svojega priporočila oceni, ali 
obstajajo nepričakovani neugodni 
gospodarski ali družbeni dogodki z večjimi 
negativnimi posledicami za javne finance. 
V primeru resnega gospodarskega ali 
socialnega upada se lahko Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom tudi odloči, da bo 
sprejel revidirano priporočilo na podlagi 
člena 126(7) PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka a
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sklep Sveta o pozivu zadevni sodelujoči 
državi članici, naj sprejme ukrepe za 
zmanjšanje primanjkljaja v skladu s 
členom 126(9) Pogodbe, se sprejme v dveh 
mesecih od ugotovitve Sveta, da učinkoviti 
ukrepi v skladu s členom 126(8) niso bili 
sprejeti. Da se zagotovi zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja v roku iz poziva, 
Svet v pozivu zahteva, da država članica 
doseže letne proračunske cilje, ki na 
podlagi napovedi, na kateri temelji poziv, 
ustrezajo minimalnemu letnemu 
izboljšanju, pri čemer je merilo 0,5 % BDP 
in so izločeni vplivi konjunkture ter 
enkratnih in začasnih ukrepov. Svet navede 
tudi ukrepe, ki so potrebni za dosego teh 
ciljev.

1. Sklep Sveta o pozivu zadevni sodelujoči 
državi članici, naj sprejme ukrepe za 
zmanjšanje primanjkljaja v skladu s 
členom 126(9) PDEU, se sprejme po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom v 
dveh mesecih od ugotovitve Sveta, da 
učinkoviti ukrepi v skladu s členom 126(8) 
niso bili sprejeti. Da se zagotovi 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja v 
roku iz poziva, Svet v pozivu zahteva, da 
država članica doseže letne proračunske 
cilje, ki na podlagi napovedi, na kateri 
temelji poziv, ustrezajo minimalnemu 
letnemu izboljšanju, pri čemer je merilo 
0,5 % BDP in so izločeni vplivi 
konjunkture ter enkratnih in začasnih 
ukrepov. Svet navede tudi ukrepe, ki so 
potrebni za dosego teh ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka (c)
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če so bili v skladu s pozivom na podlagi 
člena 126(9) Pogodbe sprejeti učinkoviti 
ukrepi in če po sprejetju poziva nastopijo 
nepričakovani neugodni gospodarski 
dogodki z večjimi negativnimi posledicami 
za javne finance, se lahko Svet na 
priporočilo Komisije odloči sprejeti 
revidiran poziv na podlagi člena 126(9) 
Pogodbe. Revidiran poziv lahko ob 
upoštevanju pomembnih dejavnikov iz 
člena 2(3) te uredbe zlasti podaljša rok za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja 
praviloma za eno leto. Svet na podlagi 

2. Če so bili v skladu s pozivom na podlagi 
člena 126(9) PDEU sprejeti učinkoviti 
ukrepi in če po sprejetju poziva nastopijo 
nepričakovani neugodni gospodarski ali 
družbeni dogodki z večjimi negativnimi 
posledicami za javne finance, se lahko Svet 
na priporočilo Komisije in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom 
odloči sprejeti revidiran poziv na podlagi 
člena 126(9) PDEU. Revidiran poziv lahko 
ob upoštevanju pomembnih dejavnikov iz 
člena 2(3) te uredbe zlasti podaljša rok za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja 
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gospodarske napovedi iz svojega poziva 
oceni, ali obstajajo nepričakovani neugodni 
gospodarski dogodki z večjimi negativnimi 
posledicami za javne finance. V primeru 
resnega splošnega gospodarskega upada se 
lahko Svet na priporočilo Komisije tudi 
odloči, da bo sprejel revidiran poziv na 
podlagi člena 126(9) Pogodbe.

praviloma za eno leto. Svet na podlagi 
gospodarske napovedi iz svojega poziva 
oceni, ali obstajajo nepričakovani neugodni 
gospodarski ali družbeni dogodki z večjimi 
negativnimi posledicami za javne finance. 
V primeru resnega gospodarskega ali 
socialnega upada se lahko Svet na 
priporočilo Komisije in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom tudi odloči, da bo 
sprejel revidiran poziv na podlagi člena 
126(9) PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo 
člena 126(11) Pogodbe, Svet uvede 
sankcije v skladu s členom 126(11). Vsak 
tak sklep se sprejme najpozneje v štirih 
mesecih po sklepu Sveta o pozivu zadevni 
sodelujoči državi članici, naj sprejme 
ukrepe v skladu s členom 126(9).

2. Kadar so izpolnjeni pogoji za uporabo 
člena 126(11) PDEU, Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom 
uvede sankcije v skladu s členom 126(11) 
PDEU, pri čemer dosledno upošteva člen 
9 PDEU, zlasti v zvezi s spodbujanjem 
visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustreznega socialnega 
varstva in bojem proti socialni 
izključenosti ter cilji Unije glede rasti in 
delovnih mest. Vsak tak sklep se sprejme 
najpozneje v štirih mesecih po sklepu 
Sveta o pozivu zadevni sodelujoči državi 
članici, naj sprejme ukrepe v skladu s 
členom 126(9) PDEU.

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V členu 7 se sklic na „člen 4(2) in (3) 
Uredbe (ES) št. 3605/93“ nadomesti s 
sklicem na „člen 3(2) in (3) Uredbe (ES) 
št. 479/2009“.

7. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„7. Če sodelujoča država članica ne 
ukrepa na podlagi zaporednih odločitev 
Sveta po členu 126(7) in (9) PDEU, se 
odločitev Sveta o uvedbi sankcij v skladu 
s členom 126(11) PDEU ob doslednem 
upoštevanju člena 9 PDEU, zlasti v zvezi s 
spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlovanja, zagotavljanjem ustreznega 
socialnega varstva in bojem proti socialni 
izključenosti ter ciljev Unije glede rasti in 
delovnih mest, praviloma sprejme v 
šestnajstih mesecih od datumov 
poročanja, določenih v členu 3(2) in (3) 
Uredbe (ES) št. 479/2009. V primeru, da 
se uporabi člen 3(5) ali 5(2) te uredbe, se 
rok šestnajstih mesecev ustrezno 
spremeni. V primeru namerno 
načrtovanega primanjkljaja, glede 
katerega Svet odloči, da je čezmeren, se 
uporabi pospešeni postopek.“

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklep Sveta o zaostritvi sankcij v skladu s Sklep Sveta o zaostritvi sankcij v skladu s 
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členom 126(11) Pogodbe se sprejme 
najpozneje v dveh mesecih po datumih za 
poročanja iz Uredbe (ES) št. 479/2009. 
Sklep Sveta o razveljavitvi nekaterih ali 
vseh njegovih odločitev v skladu s členom 
126(12) Pogodbe se sprejme čimprej in v 
vsakem primeru najpozneje v dveh 
mesecih po datumih za poročanje iz 
Uredbe (ES) št. 479/2009.

členom 126(11) PDEU se po posvetovanju 
z Evropskim parlamentom sprejme 
najpozneje v dveh mesecih po datumih za 
poročanja iz Uredbe (ES) št. 479/2009. 
Sklep Sveta o razveljavitvi nekaterih ali 
vseh njegovih odločitev v skladu s členom 
126(12) PDEU se sprejme čimprej in v 
vsakem primeru najpozneje v dveh 
mesecih po datumih za poročanje iz 
Uredbe (ES) št. 479/2009.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka a
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija in Svet redno spremljata 
izvajanje ukrepov, ki jih sprejme:

1. Komisija in Svet redno spremljata 
izvajanje ukrepov, ki jih sprejme, ter 
Evropskemu parlamentu poročata o 
rezultatih:

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 1467/97 
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo 
druge prihodke iz člena 311 Pogodbe in se 
porazdelijo med sodelujoče države članice, 
ki nimajo čezmernega primanjkljaja, kot 
ga določa člena 126(6) Pogodbe, in ki 
niso predmet postopka v zvezi s 
čezmernim neravnovesjem v smislu 
Uredbe (EU) št. […/…], sorazmerno z 

Globe iz člena 12 te uredbe pomenijo 
druge prihodke iz člena 311 PDEU in se 
uporabijo za podpiranje ciljev Unije glede 
dolgoročnih naložb in delovnih mest.
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njihovim deležem v skupnem bruto 
nacionalnem dohodku (BND) upravičenih 
držav članic.

Or. en


