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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 je sestavljen iz šestih 
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 sprememb v preventivnem in korektivnem delu PSR predlagala tudi 
okrepitev izvedbenih mehanizmov za države članice euroobmočja.

Ugotovitve

Ta osnutek obravnava predlog uredbe Komisije o učinkovitem izvrševanju proračunskega 
nadzora v euroobmočju. Pripravljavec mnenja podpira več točk, ki jih predlaga Komisija, 
vendar bi želel uvesti spodaj navedene 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. Prav tako je pomembno, da se v sklopu evropskega semestra usklajevanja 
politike vzpostavi okvir za okrepljeni nadzor.

– Poleg tega bi moral sistem izvrševanja zajemati ne le globe (sankcije), temveč tudi 
spodbude, da bi s tem okrepili proračunski nadzor.

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

– Okrepiti bi bilo treba vlogo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov skozi ves 
postopek nadzora.
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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 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) je določeno, da bi 
morala Unija pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti 
upoštevati zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
z zagotavljanjem ustreznega socialnega 
varstva ter bojem proti socialni 
izključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Evropski svet je na srečanju 
17. junija 2010 sprejel novo strategijo za 
delovna mesta in rast – strategijo Evropa 
2020, ki bo Uniji 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 bo 
1. januarja 2011 potekal evropski 
semester usklajevanja politike, da bi imele 
države članice možnost zgodnjega 
usklajevanja na ravni Unije ter da bi 
omogočili okrepljen nadzor in sočasno 



PA\852022SL.doc 5/11 PE454.659v01-00

SL

usklajevanje tako proračunskih ukrepov 
kot strukturnih reform za spodbujanje 
rasti in zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi bilo izvrševanje proračunskega 
nadzora v euroobmočju učinkovitejše, so 
potrebne dodatne sankcije. Te sankcije 
morajo povečati verodostojnost okvira 
Unije za fiskalni nadzor. 

(3) Da bi bilo izvrševanje proračunskega 
nadzora v euroobmočju učinkovitejše, so 
potrebne dodatne spodbude in sankcije. Te 
spodbude in sankcije morajo povečati 
verodostojnost okvira Unije za fiskalni 
nadzor.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Vendar bi moral okrepljeni okvir za 
proračunski nadzor podpirati cilje Unije 
glede rasti in delovnih mest, v obdobjih 
gospodarskega ali socialnega upada 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
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Okrepitev gospodarskega upravljanja 
mora spremljati demokratična legitimnost 
gospodarskega upravljanja v Uniji, 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
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sankcije za države članice, katerih 
valuta je euro, morajo v preventivnem delu 
Pakta za stabilnost in rast določati 
spodbude za preudarno sprejemanje 
fiskalne politike. Pri takšnem oblikovanju 
politike je treba zagotoviti, da stopnja rasti 
državne porabe v običajnih okoliščinah ne 
presega razumne srednjeročne stopnje rasti 
bruto domačega proizvoda (BDP), razen če 
se takšen presežek izravna s povečanjem 
državnih prihodkov ali se diskrecijsko 
zmanjšanje prihodkov nadomesti z 
zmanjšanjem v porabi.

(5) Spodbude in sankcije za države 
članice, katerih valuta je euro, morajo v 
preventivnem delu Pakta za stabilnost in 
rast zagotavljati preudarno sprejemanje 
fiskalne politike. Pri takšnem oblikovanju 
politike je treba zagotoviti, da stopnja rasti 
državne porabe v običajnih okoliščinah ne 
presega razumne srednjeročne stopnje rasti 
bruto domačega proizvoda (BDP), razen če 
se takšen presežek izravna s povečanjem 
državnih prihodkov ali se diskrecijsko 
zmanjšanje prihodkov nadomesti z 
zmanjšanjem v porabi.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Svet mora imeti možnost, da zmanjša 
ali prekliče sankcije, naložene državam 
članicam, katerih valuta je euro, in sicer na 
podlagi predloga Komisije po prejemu 
utemeljene prošnje zadevne države članice. 
V korektivnem delu Pakta za stabilnost in 
rast mora tudi Komisija imeti možnost, da 
predlaga zmanjšanje sankcije ali da jo 
prekliče v izjemnih gospodarskih 
okoliščinah. 

(11) Svet mora imeti možnost, da zmanjša 
ali prekliče sankcije, naložene državam 
članicam, katerih valuta je euro, in sicer na 
podlagi predloga Komisije po prejemu 
utemeljene prošnje zadevne države članice. 
V korektivnem delu Pakta za stabilnost in 
rast mora tudi Komisija imeti možnost, da 
predlaga zmanjšanje sankcije ali da jo 
prekliče v izjemnih gospodarskih ali 
družbenih okoliščinah.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Brezobrestni depozit se mora izplačati 
na podlagi zmanjšanega čezmernega 
primanjkljaja, medtem ko je treba obresti iz 
teh depozitov in glob porazdeliti med 
države članice, katerih valuta je euro, ki 
nimajo čezmernega primanjkljaja in ki 
niso predmet postopka v zvezi s 
čezmernim neravnovesjem.

(12) Brezobrestni depozit se mora izplačati 
na podlagi zmanjšanega čezmernega 
primanjkljaja, medtem ko je treba obresti iz 
teh depozitov in glob uporabiti za podporo 
doseganju ciljev Unije glede dolgoročnih 
naložb in delovnih mest.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pristojnost za sprejemanje posameznih 
odločitev o izvajanju mehanizmov sankcij, 
določenih v tej uredbi, je treba podeliti 
Svetu. Te posamezne odločitve so kot del 
usklajevanja gospodarskih politik držav 
članic, ki se izvaja znotraj Sveta, kot je 
določeno v členu 121(1) Pogodbe, ključna 
dopolnitev ukrepov, ki jih je Svet sprejel v 
skladu s členoma 121 in 126 Pogodbe ter 
uredbama (ES) št. 1466/97 in (ES) št. 
1467/97. 

(13) Pristojnost za sprejemanje posameznih 
odločitev o izvajanju mehanizmov sankcij, 
določenih v tej uredbi, je treba podeliti 
Svetu. Te posamezne odločitve so kot del 
usklajevanja gospodarskih politik držav 
članic, ki se izvaja znotraj Sveta, kot je 
določeno v členu 121(1) PDEU, ključna 
dopolnitev ukrepov, ki jih je Svet sprejel v 
skladu s členoma 121, 126 in 148 PDEU 
ter uredbama (ES) št. 1466/97 in (ES) št. 
1467/97.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa sistem sankcij za 
okrepitev izvrševanja preventivnega in 
korektivnega dela Pakta za stabilnost in 
rast v euroobmočju. 

1. Ta uredba določa sistem spodbud in 
sankcij za okrepitev izvrševanja 
preventivnega in korektivnega dela Pakta 
za stabilnost in rast v euroobmočju.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če Svet na državo članico v skladu s 
členom 121(4) Pogodbe naslovi 
priporočilo, da mora sprejeti potrebne 

1. Če Svet na državo članico v skladu s 
členom 121(4) PDEU naslovi priporočilo, 
da mora sprejeti potrebne prilagoditvene 
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prilagoditvene ukrepe v primeru trajnih ali 
posebej resnih in velikih odstopanj od 
preudarnega sprejemanja fiskalne politike, 
kot je določeno v členu 6(3) Uredbe (ES) 
št. 1466/97, položitev obrestnega depozita 
odredi Svet, ki ravna v skladu s predlogom 
Komisije. Šteje se, da je Svet odločitev 
sprejel, razen če se s kvalificirano večino 
odloči za zavrnitev predloga v desetih dneh 
od dneva, ko ga je Komisija sprejela. Svet 
lahko predlog popravi v skladu s členom 
293(1) Pogodbe.

ukrepe v primeru trajnih ali posebej resnih 
in velikih odstopanj od preudarnega 
sprejemanja fiskalne politike, kot je 
določeno v členu 6(3) Uredbe (ES) št. 
1466/97, položitev obrestnega depozita 
odredi Svet, ki ravna v skladu s predlogom 
Komisije in po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom. Šteje se, da je Svet 
odločitev sprejel, razen če se s 
kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko v skladu s 
členom 293(1) PDEU spremeni predlog. 

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se Svet v skladu s členom 126(6) 
Pogodbe odloči, da v državi članici obstaja 
čezmerni primanjkljaj, odredi položitev 
brezobrestnega depozita, pri čemer ravna v 
skladu s predlogom Komisije. Šteje se, da 
je Svet odločitev sprejel, razen če se s 
kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko predlog 
popravi v skladu s členom 293(1) Pogodbe.

1. Če se Svet v skladu s členom 126(6) 
PDEU odloči, da v državi članici obstaja 
čezmerni primanjkljaj, odredi položitev 
brezobrestnega depozita, pri čemer ravna v 
skladu s predlogom Komisije in po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom. 
Šteje se, da je Svet odločitev sprejel, razen 
če se s kvalificirano večino odloči za 
zavrnitev predloga v desetih dneh od 
dneva, ko ga je Komisija sprejela. Svet 
lahko v skladu s členom 293(1) PDEU 
spremeni predlog. 

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena 
lahko Komisija v izjemnih gospodarskih 
okoliščinah ali na podlagi utemeljene 
prošnje zadevne države članice, 
naslovljene na Komisijo v desetih dneh po 
sprejetju odločitve Sveta v skladu s členom 
126(6) Pogodbe, predlaga znižanje zneska 
brezobrestnega depozita ali njegov preklic.

4. Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena 
lahko Komisija v izjemnih gospodarskih 
ali družbenih okoliščinah ali na podlagi 
utemeljene prošnje zadevne države članice, 
naslovljene na Komisijo v desetih dneh po 
sprejetju odločitve Sveta v skladu s členom 
126(6) PDEU, predlaga znižanje zneska 
brezobrestnega depozita ali njegov preklic.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se Svet v skladu s členom 126(8) 
Pogodbe odloči, da država članica ni 
sprejela učinkovitih ukrepov na podlagi 
priporočila Sveta v določenem obdobju, 
državi članici naloži globo, pri čemer ravna 
v skladu s predlogom Komisije. Šteje se, 
da je Svet odločitev sprejel, razen če se s 
kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko predlog 
popravi v skladu s členom 293(1) Pogodbe. 

1. Če se Svet v skladu s členom 126(8) 
PDEU odloči, da država članica ni sprejela 
učinkovitih ukrepov na podlagi priporočila 
Sveta v določenem obdobju, državi članici 
po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom ter ob 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 naloži globo, pri čemer 
ravna v skladu s predlogom Komisije. Šteje 
se, da je Svet odločitev sprejel, razen če se 
s kvalificirano večino odloči za zavrnitev 
predloga v desetih dneh od dneva, ko ga je 
Komisija sprejela. Svet lahko v skladu s 
členom 293(1) PDEU spremeni predlog. 

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena 
lahko Komisija v izjemnih gospodarskih 
okoliščinah ali na podlagi utemeljene 
prošnje zadevne države članice, 
naslovljene na Komisijo v desetih dneh po 
sprejetju odločitve Sveta v skladu s členom 
126(8) Pogodbe, predlaga znižanje zneska 
globe ali njen preklic.

4. Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena 
lahko Komisija v izjemnih gospodarskih 
ali družbenih okoliščinah ali na podlagi 
utemeljene prošnje zadevne države članice, 
naslovljene na Komisijo v desetih dneh po 
sprejetju odločitve Sveta v skladu s členom 
126(8) Pogodbe, predlaga znižanje zneska 
globe ali njen preklic.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obresti, ki jih Komisija zbere iz depozitov, 
položenih v skladu s členom 4, in globe, 
zaračunane v skladu s členom 5, tvorijo 
drug prihodek iz člena 311 Pogodbe, in se 
porazdelijo med države članice, katerih 
valuta je euro in ki nimajo čezmernega 
primanjkljaja, kot ga določa člen 126(6) 
Pogodbe, ter niso predmet postopka v 
zvezi s čezmernim neravnovesjem v skladu 
z Uredbo (EU) št. […/…], sorazmerno z 
njihovim deležem v bruto nacionalnem 
prihodku upravičenih držav članic.

Obresti, ki jih Komisija zbere iz depozitov, 
položenih v skladu s členom 4, in globe, 
zaračunane v skladu s členom 5, tvorijo 
drug prihodek iz člena 311 PDEU, in se 
uporabijo za podporo doseganju ciljev 
Unije glede dolgoročnih naložb in 
delovnih mest.

Or. en


