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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje mnenja

Komisija je 29. septembra 2010 predstavila zakonodajni sveženj za okrepitev gospodarskega 
upravljanja v Evropski uniji in euroobmočju. Vsebuje šest predlogov: štirje obravnavajo 
fiskalnega vprašanja, med drugim reformo Pakta za stabilnost in rast, namen dveh novih 
uredb pa je zaznavanje in obvladovanje makroekonomskih neravnovesij v EU in 
euroobmočju.

Komisija predlaga okrepitev skladnosti držav članic s Paktom za stabilnost in rast ter večje 
usklajevanje fiskalne politike. V sklop t. i. preventivnega dela pakta spada sprememba Uredbe 
(ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju 
gospodarskih politik, s čimer naj bi zagotovili, da bi države članice v dobrih gospodarskih 
razmerah izvajale „preudarno“ fiskalno politiko in s tem ustvarile potrebno varovalo za slabe 
čase. V t. i. korektivnem delu pakta pa so predlagane tudi spremembe Uredbe (ES) št. 
1467/97 o izvajanju postopka v zvezi s prekomernim primanjkljajem, da bi zagotovili boljše 
spremljanje dogajanja v zvezi z dolgom in ga obravnavali enako kot dogajanja v zvezi s 
primanjkljajem.

Poleg tega je predlagana direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic, da 
bi spodbudili fiskalno odgovornost z določitvijo minimalnih zahtev za nacionalne fiskalne 
okvire in zagotovitvijo, da bodo v skladu z obveznostmi, ki jih določa Pogodba. Komisija je v 
podporo spremembam v preventivnem in korektivnem delu predlagala tudi okrepitev 
izvedbenih mehanizmov za države članice euroobmočja.

Ugotovitve

Osnutek mnenja obravnava predlog Komisije za direktivo o zahtevah za proračunske okvire 
držav članic. Pripravljavec mnenja načeloma pozdravlja vložene predloge, ki naj bi zagotovili 
izboljšanje nacionalnih fiskalnih okvirov in spodbudili države članice k boljšim fiskalnim 
odločitvam v prihodnosti. Še posebej so potrebni predlogi za boljše statistično sporočanje 
fiskalnih podatkov, da se ne bi ponovile nedavne izkušnje nekaterih držav članic. K večji 
fiskalni stabilnosti bi morali pripomoči tudi predlogi glede neodvisnih proračunskih uradov, 
nacionalnih fiskalnih predpisov in obvezno večletno načrtovanje proračuna.

Vendar pripravljavec mnenja meni, da so potrebne nekatere pojasnitve in spremembe, zato 
predlaga nekaj sprememb, s katerimi bi uredili spodaj opisane glavne vidike.

– Glavni cilj tega predloga mora biti nedvoumno povezan s splošnimi cilji EU, zlasti z 
zahtevami člena 9 PDEU v zvezi s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustreznega socialnega varstva in bojem proti socialni izključenosti. Enako pomembno je tudi, 
da predlagana pravila za zagotovitev izboljšav v nacionalnih fiskalnih okvirih nastajajo v 
okviru evropskega semestra za usklajevanje politike.

– Zahteve za nacionalne proračunske okvire morajo zagotoviti, da bo fiskalno načrtovanje 
držav članic temeljilo na stvarnih napovedih, obenem pa tudi, da bo namenjena ustrezna 
pozornost trajnosti njihovega socialnovarstvenega sistema, vključno s pokojninskim in 
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zdravstvenim.

– Zahteve za nacionalne proračunske okvire bi morale biti oblikovane tako, da bi države 
članice spodbujale in jim omogočile dovolj manevrskega prostora za razvojno naravnane 
javne naložbe, na primer v izobraževanje in zdravstvo, kar bi prispevalo k evropskim ciljem 
glede rasti in delovnih mest.

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 direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V Pogodbi o delovanju Evropske 
unije je določeno, da mora Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti upoštevati zahteve, povezane 
s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustreznega 
socialnega varstva ter bojem proti socialni 
izključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Evropski svet je 17. junija 2010 
sprejel novo strategijo za delovna mesta in 
rast – strategijo Evropa 2020, ki naj bi EU 
omogočila, da bo po krizi še 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 
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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 
spodbujajo rast in zaposlovanje.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Države članice bi se morale izogibati 
procikličnim fiskalnim politikam, v 
ugodnih obdobjih pa vlagati več truda v 
fiskalno konsolidacijo. Do teh ciljev 
privedejo natančno opredeljena numerična 
pravila.

(13) Države članice bi se morale izogibati 
procikličnim fiskalnim politikam, v 
ugodnih obdobjih pa vlagati več truda v 
fiskalno konsolidacijo. Prizadevanja 
fiskalne politike bi morala omogočati 
nekaj manevrskega prostora, zlasti za 
javne naložbe, usmerjene v uresničevanje 
ciljev Unije glede rasti in delovnih mest. 
Do teh ciljev privedejo natančno 
opredeljena numerična pravila.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je fiskalno 
načrtovanje osnovano na realnih 
makroekonomskih in proračunskih 
napovedih, pri čemer se uporabljajo 
najaktualnejše informacije. Proračunsko 
načrtovanje temelji na najverjetnejšem 

1. Države članice zagotovijo, da je fiskalno 
načrtovanje osnovano na realnih 
makroekonomskih in proračunskih 
napovedih, pri čemer uporabljajo 
najaktualnejše informacije ter upoštevajo 
trajnost svojega socialnovarstvenega 
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makrofiskalnem scenariju ali na 
preudarnejšem scenariju, ki podrobno 
poudarja odstopanja od najverjetnejšega 
makrofiskalnega scenarija. 
Makroekonomske in proračunske napovedi 
se pripravijo ob ustreznem upoštevanju 
napovedi Komisije. Razlike med izbranim 
makrofiskalnim scenarijem in napovedjo 
Komisije je treba razložiti.

sistema, tudi pokojninskega in 
zdravstvenega. Proračunsko načrtovanje 
temelji na najverjetnejšem makrofiskalnem 
scenariju ali na preudarnejšem scenariju, ki 
podrobno poudarja odstopanja od 
najverjetnejšega makrofiskalnega scenarija. 
Makroekonomske in proračunske napovedi 
se pripravijo ob ustreznem upoštevanju 
napovedi Komisije. Razlike med izbranim 
makrofiskalnim scenarijem in napovedjo 
Komisije je treba razložiti.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice imajo začrtana numerična 
fiskalna pravila, ki učinkovito skrbijo za to, 
da države članice izpolnjujejo svoje 
obveznosti iz Pogodbe na področju 
proračunske politike. Ta pravila obsegajo 
zlasti: 

Države članice imajo začrtana numerična 
fiskalna pravila, ki učinkovito skrbijo za to, 
da države članice izpolnjujejo svoje 
obveznosti iz PDEU na področju 
proračunske politike, obenem pa jim 
omogočajo nekaj manevrskega prostora, 
zlasti za javne naložbe, usmerjene v 
uresničevanje ciljev Unije glede rasti in
delovnih mest. Ta pravila obsegajo zlasti: 

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) fiskalno načrtovanje z razponom več let 
vnaprej, vključno s spoštovanjem 
srednjeročnih proračunskih ciljev. 

(b) fiskalno načrtovanje z razponom več let 
vnaprej, vključno s spoštovanjem 
srednjeročnih proračunskih ciljev, 
upoštevaje člen 9 PDEU, zlasti v zvezi s 
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spodbujanjem visoke ravni zaposlenosti, 
zajamčenim ustreznim socialnim varstvom 
in bojem proti socialni izključenosti ter s 
cilji Unije glede rasti in delovnih mest. 

Or. en


