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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Evropski parlament in Svet sta novembra 2011 uradno sprejela zakonodajni sveženj, usmerjen 
k okrepitvi gospodarskega upravljanja v EU in euroobmočju. Sveženj je sestavljen iz šestih 
predlogov: štirje obravnavajo fiskalna vprašanja, vključno z reformo pakta za stabilnost in 
rast, namen dveh novih uredb pa je odkrivanje in obravnavanje novih makroekonomskih 
neravnovesij v EU in euroobmočju.

Za okrepitev proračunske discipline v vsej EU sta bili zasnovani uredba o okrepitvi nadzora 
nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik ter uredba o 
pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Poleg tega je 
uredba o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju zagotovila sistem 
izvedbenih mehanizmov v obliki finančnih sankcij za članice euroobmočja. 

Ugotovitve

Predlog uredbe Komisije določa dodatne zahteve za spremljanje nacionalnih proračunskih 
politik, predlaga skupni proračunski časovni okvir in poziva k natančnejšemu spremljanju 
proračunskih odločitev držav članic, ki so v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Poročevalec pozdravlja pobudo za usklajeno spremljanje proračunskih politik, zlasti določbe 
glede vzpostavitve skupnega proračunskega časovnega okvira, fiskalnih okvirov, ki temeljijo 
na pravilih, ter okrepljenega nadzora držav članic, ki so v postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem. Vendar meni, da bi moralo biti izvrševanje proračunskega nadzora vedno v 
skladu s temeljnimi cilji EU, zlasti z zahtevami člena 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije v 
zvezi s spodbujanjem visoke stopnje zaposlovanja in zagotavljanjem ustreznega socialne 
zaščite.

Meni tudi, da je enako pomembno, da se proračunska politika EU popolnoma uskladi z novo 
strategijo za delovna mesta in rast – strategijo EU 2020, ki naj bi tudi pomagala EU pri izhodu 
iz krize in usmerila gospodarstvo EU v pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki jo bo 
spremljala visoka stopnja zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije.

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:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) 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.

Or. en

Obrazložitev

Nova uredba na področju gospodarskega upravljanja bi morala biti usklajena s strateškimi 
cilji Unije iz strategije EU 2020. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zdravje javnih financ se najlaže 
zagotovi v fazi načrtovanja in velike 
napake je treba odkriti čim prej. Države 
članice morajo imeti koristi ne samo od 
določitve vodilnih proračunskih načel in 
ciljev, pač pa tudi od usklajenega 
spremljanja proračunskih politik. 

(5) Uravnoteženost javnih financ se najlaže 
zagotovi v fazi načrtovanja in velike 
napake je treba odkriti čim prej. Države 
članice morajo imeti koristi ne samo od 
določitve vodilnih proračunskih načel in 
ciljev, pač pa tudi od usklajenega pregleda
proračunskih politik. 

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vzpostavitev skupnega proračunskega 
časovnega okvira držav članic, katerih 
valuta je euro, bi morala izboljšati 
usklajenost ključnih korakov pri pripravi 
nacionalnih proračunov, s tem pa 
prispevati k učinkovitosti ekonomskega 
semestra za usklajevanje proračunskih 
politik. Sprejetje skupnega proračunskega 
časovnega okvira bi moralo prinesti večje 
sinergije, ker lajša usklajevanje politik 
držav članic, katerih valuta je euro, in 
zagotavlja ustrezno vključenost priporočil 
Sveta in Komisije v nacionalne postopke 
sprejemanja proračuna.

(6) Vzpostavitev skupnega proračunskega 
časovnega okvira držav članic, katerih 
valuta je euro, lahko izboljša usklajenost 
osnovnih podatkov pri pripravi nacionalnih 
proračunov, s tem pa prispeva k 
učinkovitosti ekonomskega semestra za 
usklajevanje proračunskih politik in za 
spodbujanje rasti in zaposlovanja. 
Sprejetje skupnega proračunskega 
časovnega okvira bi moralo prinesti večje 
sinergije med državami članicami, katerih 
valuta je euro, in zagotavlja ustrezno 
vključenost priporočil Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije v 
nacionalne postopke sprejemanja 
proračuna.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Obstajajo trdni dokazi, da 
javnofinančni okviri, ki temeljijo na 
pravilih, predstavljajo učinkovito podporo 
trdnim in vzdržnim fiskalnim politikam. 
Uvedba nacionalnih fiskalnih pravil, 
skladnih s proračunskimi cilji na ravni 
Unije, bi morala biti ključni element pri 
zagotavljanju spoštovanja določb Pakta za 
stabilnost in rast. Države članice bi morale 
še zlasti uvesti strukturna pravila za 
uravnotežen proračun, ki bi v nacionalno 
zakonodajo prenesla glavna načela 
fiskalnega okvira Unije. Nacionalni organi 

(7) Obstajajo trdni dokazi, da so 
javnofinančni okviri, ki temeljijo na 
pravilih, učinkovita podpora trdnim in 
vzdržnim fiskalnim politikam. Ključni 
element pri zagotavljanju spoštovanja 
določb Pakta za stabilnost in rast bi morala 
biti uvedba nacionalnih fiskalnih pravil, 
skladnih s proračunskimi cilji na ravni 
Unije. Države članice bi morale še zlasti 
uvesti strukturna pravila za uravnotežen 
proračun, ki bi v nacionalno zakonodajo 
prenesla glavna načela fiskalnega in 
zaposlitvenega okvira Unije. Nacionalni 
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bi morali ta prenos opraviti s sprejetjem 
zavezujočih pravil po možnosti ustavne 
narave in s tem pokazati odločno zavezo 
Paktu za stabilnost in rast.

organi bi morali ta prenos opraviti s 
sprejetjem zavezujočih nacionalnih pravil 
in s tem pokazati odločno zavezo Paktu za 
stabilnost in rast.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pristranske in nestvarne 
makroekonomske in proračunske napovedi 
lahko precej zmanjšajo učinkovitost 
proračunskega načrtovanja ter posledično 
oslabijo zavezanost proračunski disciplini. 
Neodvisni organi so lahko vir 
nepristranskih in stvarnih
makroekonomskih napovedi.

(8) Pristranske in nestvarne 
makroekonomske in proračunske napovedi 
lahko precej zmanjšajo učinkovitost 
proračunskega načrtovanja ter posledično 
oslabijo zavezanost proračunski disciplini. 
Neodvisni organi so lahko vir 
nepristranskih in stvarnejših 
makroekonomskih napovedi.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Postopno okrepljeni nadzor bo dodatno 
dopolnil obstoječe določbe Pakta za 
stabilnost in rast in okrepil nadzor nad 
proračunsko disciplino v državah članicah, 
katerih valuta je euro. Postopno okrepljen 
postopek spremljanja naj bi prispeval k 
boljšim proračunskim rezultatom v korist 
vseh držav članic, katerih valuta je euro. V 
okviru postopno okrepljenega nadzora je 
natančnejše spremljanje zlasti pomembno
za države članice, ki so v postopku v zvezi 
s čezmernim primanjkljajem.

(9) Postopno okrepljeni pregled bo dodatno 
dopolnil obstoječe določbe Pakta za 
stabilnost in rast in okrepil pregled 
proračunske discipline v državah članicah, 
katerih valuta je euro. Postopno okrepljen 
postopek pregleda naj bi prispeval k 
boljšim proračunskim rezultatom v korist 
vseh držav članic, katerih valuta je euro. V 
okviru postopno okrepljenega postopka je 
natančnejši pregled zlasti pomemben za 
države članice, ki so v postopku v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Natančnejše spremljanje države 
članice, ki je v postopku v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem, bi moralo
omogočiti, da se ocenijo tveganja glede 
spoštovanja roka, določenega za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja. Če 
se ugotovijo takšna tveganja, bi morala 
Komisija zadevni državi članici izdati 
priporočilo glede ukrepov, ki jih ta mora 
sprejeti v določenem roku, in priporočilo 
predstaviti parlamentu zadevne države 
članice na njegovo zahtevo. Ta ocena bi 
morala omogočiti hitro korekcijo 
dejavnikov tveganja za pravočasno 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja. 
Ocena upoštevanja priporočila Komisije bi 
morala biti del stalnega postopka, s katerim 
Komisija ocenjuje učinkovitosti ukrepov za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja. Pri 
odločanju, ali so bili sprejeti učinkoviti 
ukrepi za zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja, bi moral Svet upoštevati 
tudi, ali je država članica uresničila 
priporočilo Komisije.

(12) Natančnejši pregled države članice, ki 
je v postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem, bi moral omogočiti, da se 
ocenijo tveganja glede spoštovanja roka, 
določenega za zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja. Če se ugotovijo takšna 
tveganja, bi morala Komisija zadevni 
državi članici izdati priporočilo glede 
ukrepov, ki jih ta mora sprejeti v 
določenem roku, in priporočilo na zahtevo
predstaviti parlamentu zadevne države 
članice. Ta ocena bi morala omogočiti hitro 
korekcijo dejavnikov tveganja za 
pravočasno zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja. Ocena upoštevanja 
priporočila Komisije bi morala biti del 
stalnega postopka, s katerim Komisija 
ocenjuje učinkovitosti ukrepov za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja. Pri 
odločanju, ali so bili sprejeti učinkoviti 
ukrepi za zmanjšanje čezmernega 
primanjkljaja, bi moral Svet upoštevati 
tudi, ali je država članica uresničila 
priporočilo Komisije in do katere mere to 
vpliva na cilje glede zaposlovanja. V 
primeru neupoštevanja bi bilo treba 
razmisliti o sankcijah. Vendar bi morala 
vsaka država članica ohraniti 
proračunsko suverenost. V vseh 
proračunskih ocenah v okviru postopka v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem Svet in 
Komisija ustrezno upoštevata izvajanje 
sistemov socialne varnosti, ki prispevajo k 
doseganju ciljev Unije glede rasti in 
zaposlovanja.

Or. en
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Obrazložitev

Fiskalna konsolidacija bi morala omogočati manevrski prostor, zlasti za izvajanje glavnih, 
dolgoročnih socialnih naložb in strukturnih reform. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsako leto najpozneje do 
15. aprila skupaj s svojim programom za 
stabilnost objavijo svoje srednjeročne 
fiskalne načrte v skladu s svojimi 
srednjeročnimi proračunskimi okviri, ki 
temelji na neodvisnih makroekonomskih 
napovedih.

1. Države članice vsako leto najpozneje do 
15. aprila skupaj s svojim programom za 
stabilnost objavijo svoje srednjeročne 
fiskalne načrte in načrte za gospodarske 
naložbe v skladu s svojimi srednjeročnimi 
proračunskimi okviri, ki temelji na 
neodvisnih makroekonomskih napovedih.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo numerična 
fiskalna pravila glede proračunskega salda, 
s čimer v svojih proračunskih postopkih 
uresničujejo svoj srednjeročni proračunski 
cilj, kot je določen v členu 2a Uredbe (ES) 
št. 1466/97. Pravila zajemajo državo kot 
celoto in so zavezujoče, po možnosti 
ustavne narave.

1. Države članice določijo numerična 
fiskalna pravila glede proračunskega salda, 
s čimer v svojih proračunskih postopkih 
uresničujejo svoj srednjeročni proračunski 
cilj, kot je določen v členu 2a Uredbe (ES) 
št. 1466/97. Nacionalna pravila zajemajo 
državo kot celoto in so zavezujoče narave.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – točka (aa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) oceno skladnosti osnutka 
proračunskega načrta 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 11

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ciljne odhodke in prihodke države, 
izražene kot odstotek BDP, skupaj z 
napovedmi njihovih glavnih postavk ob 
upoštevanju pogojev in meril za določitev 
predvidene rasti javne porabe brez 
diskrecijskih ukrepov glede prihodkov iz 
člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1466/97;

(c) ciljne odhodke in prihodke države, 
izražene kot odstotek BDP, skupaj z 
napovedmi njihovih glavnih postavk ob 
upoštevanju pogojev in meril za določitev 
predvidene rasti javne porabe brez 
diskrecijskih ukrepov glede prihodkov iz 
člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1466/97 in 
njihov vpliv na rast in zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija v dveh tednih od predložitve 
osnutka proračunskega načrta, v katerem 
odkrije posebej veliko neupoštevanje 
obveznosti glede proračunske politike, kot 

5. Komisija v dveh tednih od predložitve 
osnutka proračunskega načrta, v katerem 
odkrije posebej veliko neupoštevanje 
obveznosti glede proračunske politike, kot 
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so določene v Paktu za stabilnost in rast, od 
zadevne države članice zahteva revidirani 
osnutek proračunskega načrta. Zahteva se
objavi.

so določene v Paktu za stabilnost in rast, od 
zadevne države članice zahteva revidirani 
osnutek proračunskega načrta. Komisija
objavi svojo zahtevo in odziv zadevne 
države članice.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Mnenje iz odstavka 1 vsebuje tudi 
oceno zavezanosti države članice 
izvajanju strategij in ciljev politike, ki jih 
je sprejel Evropski svet.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4,. Euroskupina obravnava mnenja 
Komisije o nacionalnih proračunskih 
načrtih ter o proračunskem stanju in obetih 
v euroobmočju kot celoti na podlagi 
splošne ocene, ki jo v skladu z odstavkom 
3 izvede Komisija. Ocena se objavi.

4. Euroskupina obravnava mnenja 
Komisije o nacionalnih proračunskih 
načrtih ter o proračunskem stanju in obetih 
v euroobmočju kot celoti na podlagi 
splošne ocene, ki jo v skladu z odstavkom 
3 izvede Komisija. Euroskupina lahko 
Svetu posreduje priporočila. Ocena se 
objavi.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica redno poroča Komisiji in 
Ekonomsko-finančnemu odboru ali 
pododboru, ki ga slednji določi v ta namen, 
in sicer za državo in njene podsektorje, o 
vmesnem izvajanju proračuna, o 
proračunskem vplivu diskrecijskih 
ukrepov, sprejetih na odhodkovni in 
prihodkovni strani, o ciljnih vrednostih 
državnih odhodkov in prihodkov, ter o 
naravi sprejetih ali predvidenih ukrepov za 
doseganje ciljnih vrednosti. Poročilo se 
objavi.

3. Država članica redno poroča Komisiji in 
Ekonomsko-finančnemu odboru ali 
pododboru, ki ga slednji določi v ta namen, 
in sicer za državo in njene podsektorje, o 
vmesnem izvajanju proračuna, o 
proračunskem vplivu diskrecijskih 
ukrepov, sprejetih na odhodkovni in 
prihodkovni strani, o makroekonomskem 
razvoju, vključno z zaposlovanjem, o 
ciljnih vrednostih državnih odhodkov in 
prihodkov, ter o naravi sprejetih ali 
predvidenih ukrepov za doseganje ciljnih 
vrednosti. Poročilo se objavi.

Or. en


