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REVIZIJSKA EKIPA 

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij politik in 
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interes. 
 
To revizijo smotrnosti je opravil revizijski senat IV – regulacija trgov in konkurenčno gospodarstvo. Za 
poročilo je pristojen dekan tega senata Neven Mates, pri pripravi poročila pa so sodelovali vodja 
njegovega kabineta Georgios Karakatsanis, ataše v njenem kabinetu Marko Mrkalj, direktor  
Zacharias Kolias, vodja naloge Jacques Sciberras, revizorji Albano Martins Dias da Silva, Isabel Quintela, 
Adrian Savin in Marion Schiefele ter praktikant Aykut Efe.  
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KRATICE IN OKRAJŠAVE 

AMECO  letna makroekonomska zbirka podatkov GD ECFIN 

BDP  bruto domači proizvod 

DČ  država(-e) članica(-e) 

ECA  Evropsko računsko sodišče 

ECB  Evropska centralna banka 

ECOFIN  Svet za ekonomske in finančne zadeve 

EDP  postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem 

EFC  Ekonomsko-finančni odbor  

ESR  Evropski sistem integriranih gospodarskih računov 

EU  Evropska unija 

GD ECFIN  Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve 

MDS  Mednarodni denarni sklad 

OECD  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

PSUU  Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in 

monetarni uniji 

SWD  delovni dokument služb Komisije 
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GLOSAR 

Ekonomsko-finančni odbor: Ekonomsko-finančni odbor, prej Monetarni odbor, je odbor 

Sveta Evropske unije, ustanovljen v skladu s členom 134 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije. Njegova glavna naloga je priprava sklepov Sveta za ekonomske in finančne zadeve 

(ECOFIN) v zvezi z ekonomskimi in finančnimi zadevami ter razpravljanje o njih. 

Enkratni in začasni ukrepi: državne transakcije s prehodnimi proračunskimi posledicami, ki 

ne povzročijo trajne spremembe v proračunskem stanju. Glej tudi strukturni (proračunski) 

saldo. 

ESR (ESR 95 in ESR 2010): Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov je mednarodno 

združljiv računovodski okvir EU za sistematičen in natančen opis gospodarstev držav članic in 

regij EU. Večji del revidiranega obdobja se je uporabljal sistem ESR 95, ki je bil 

septembra 2014 nadgrajen na ESR 2010, da bi upošteval razvoj na področju merjenja 

sodobnih gospodarstev, dosežke na področju metodoloških raziskav in potrebe uporabnikov. 

Čeprav je ESR na splošno skladen z opredelitvami, računovodskimi pravili in razvrstitvami, ki 

jih uporablja primerljiv sistem Združenih narodov, ima tudi nekatere posebne elemente, ki so 

bolj usklajeni s praksami EU. 

Evropski fiskalni odbor: neodvisni svetovalni organ, ki svetuje Komisiji in je bil ustanovljen 

leta 2015. Njegova glavna naloga je oceniti izvajanje fiskalnih pravil EU. 

Evropski mehanizem deviznih tečajev II (ERM II): evropski mehanizem deviznih tečajev 

(ERM) je bil vzpostavljen zato, da bi stabiliziral devizne tečaje in pomagal Evropi, da postane 

območje monetarne stabilnosti pred uvedbo enotne valute, tj. evra. Po uvedbi evra 

1. januarja 1999 je na začetku tretje faze ekonomske in monetarne unije prvotni ERM 

nadomestil ERM II. Ta faza se je začela z nepreklicno in dokončno določitvijo deviznih 

tečajev, prenosom pristojnosti glede monetarnih zadev na Evropsko centralno banko in 

uvedbo evra kot enotne valute. ERM II zagotavlja okvir za sodelovanje na področju politike 

deviznega tečaja med Eurosistemom (centralnim bančnim sistemom euroobmočja) in 

državami članicami Evropske unije, ki se pripravljajo na sprejetje evra. 
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Evropski semester: letni cikel usklajevanja ekonomskih politik na ravni EU. V okviru 

evropskega semestra se obravnavajo fiskalne politike, določene v Paktu za stabilnost in rast, 

preprečevanje prekomernih makroekonomskih neravnotežij (v okviru postopka v zvezi z 

makroekonomskimi neravnotežji) in strukturne reforme v okviru strategije Evropa 2020. Na 

njegovi podlagi se oblikujejo priporočila za posamezne države članice. 

Fiskalni dogovor: fiskalno poglavje Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v 

ekonomski in monetarni uniji (PSUU). 

Javni dolg: glej javnofinančni dolg. 

Javnofinančni dolg: stanje skupnega bruto dolga sektorja država v nominalni vrednosti ob 

koncu leta, kakor je opredeljeno v ESR 95 in ESR 2010. 

Javnofinančni proračunski saldo (primanjkljaj): razlika med prihodki in odhodki sektorja 

država. Kadar je negativna, se običajno imenuje primanjkljaj. Znan je tudi kot nominalni 

saldo/primanjkljaj.  

Kodeks ravnanja: dokument politike s smernicami za izvajanje Pakta za stabilnost in rast ter 

obliko in vsebino programov za stabilnost in konvergenčnih programov. 

Matrika potrebnih prilagoditev: tabela, ki prikazuje potreben letni fiskalni napor držav članic 

glede na gospodarski cikel ob upoštevanju njihovih potreb po fiskalni konsolidaciji in vključno 

z njihovo ravnjo javnega dolga. Komisija je najprej uporabila eno različico matrike na notranji 

ravni, nato pa objavila spremenjeno različico januarja 2015. Svet ECOFIN jo je potrdil 

12. februarja 2016 v skupnem stališču o prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast. 

Merilo rasti odhodkov: pravilo, ki vsebuje neto stopnjo rasti javnofinančne porabe, ki je 

enaka ali nižja od srednjeročne potencialne stopnje gospodarske rasti države, odvisno od 

stanja države glede doseganja njenih srednjeročnih proračunskih ciljev. Na podlagi merila 

rasti odhodkov je treba povečanja porabe, ki presegajo srednjeročno potencialno stopnjo 

gospodarske rasti države, izravnati z dodatnimi diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. 

Merilo rasti odhodkov dopolnjuje srednjeročni cilj z vzdržno rastjo neto odhodkov, s čimer 

prispeva k približevanju srednjeročnemu cilju ali njegovemu ohranjanju. 
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Model QUEST: globalni makroekonomski model, ki ga Generalni direktorat za gospodarske in 

finančne zadeve (GD ECFIN) uporablja pri analizah in raziskavah na področju 

makroekonomske politike. 

Osnutki proračunskih načrtov: dokumenti, ki jih morajo vlade držav članic euroobmočja v 

skladu s pravili evropskega ekonomskega upravljanja predložiti Komisiji do 15. oktobra vsako 

leto, da bi zagotovile uskladitev svojih fiskalnih politik. 

Pakt za stabilnost in rast: sporazum, ki je zavezujoč za vse države članice EU od leta 1997 

(reformiran v letih 2005 in 2011) in se nanaša na izvajanje določb Maastrichtske pogodbe o 

vzdržnosti fiskalnih politik držav članic, zlasti z ohranjanjem javnega primanjkljaja in dolga na 

sprejemljivi ravni.  

Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (PSUU): 

medvladna pogodba, sklenjena na vrhu EU 30. januarja 2012, ki so jo 2. marca 2012 podpisali 

voditelji vlad ali držav vseh držav EU razen Združenega kraljestva in Češke republike. 

Vključuje določbe o spodbujanju usklajevanja ekonomskih politik in konvergence ter 

posebno poglavje, t. i fiskalni dogovor, za okrepitev okvira za fiskalno upravljanje v 

euroobmočju. 

Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem: postopek, ki ga začne izvajati Svet na 

priporočilo Evropske komisije v zvezi z vsako državo članico Evropske unije, ki preseže mejno 

vrednost proračunskega primanjkljaja, določenega z zakonodajo EU v okviru Pakta za 

stabilnost in rast. Vključuje več ukrepov, ki lahko zajemajo uvedbo sankcij, da bi se države 

članice spodbudile k izvajanju nadzora nad proračunskim primanjkljajem, in je potreben za 

zagotovitev nemotenega delovanja ekonomske in monetarne unije. 

Postopek znatnega odklona: Komisija lahko začne izvajati postopek znatnega odklona, kadar 

v strukturnem saldu in odhodkih ugotovi večji odklon od prilagoditvene poti. Od držav članic 

se v okviru tega postopka pričakuje, da bodo izvajale ukrepe za odpravo tega odklona.  

Potencialni BDP: raven BDP, ki ga gospodarstvo lahko ustvari v danem letu, skladna s 

stabilno stopnjo inflacije. Če dejanska proizvodnja preseže potencialno raven, se začne 

zmanjševati zmogljivost in povečevati inflacijski pritisk; če se proizvodnja zmanjša pod 
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potencialno raven, sredstva ostanejo neizkoriščena, inflacijski pritisk pa se zmanjša. Raven in 

rast potencialne proizvodnje se nenehno ponovno ocenjujeta, kar bi lahko privedlo do 

naknadnih popravljanj njunih ocenjenih vrednosti. Komisija za namen preventivnega dela 

pripravi ocene potencialne proizvodnje na podlagi skupno dogovorjene metodologije EU (več 

informacij o metodologiji je na voljo v: The production function methodology for calculating 

potential growth rates and output gaps, European Economy, Economic Papers št. 535, 

november 2014).  

Preteklo obdobje podatkov: sklop podatkov za več let, ocenjenih in napovedanih v 

določenem obdobju. Napovedi za določeno leto (na primer za leto 2018) se s časom 

spreminjajo, tj. napovedi so različne v različnih obdobjih podatkov (na primer napovedi iz 

leta 2014, 2016 itd.). 

Preventivni del Pakta za stabilnost in rast: uradno znan kot postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem (EDP) – mehanizem, ki se začne izvajati v državi članici v primeru preseženih 

referenčnih vrednosti za primanjkljaj in dolg. 

Primarni saldo/primanjkljaj: javnofinančni saldo/primanjkljaj, povečan/zmanjšan za plačila 

obresti.  

Priporočila za posamezno državo: smernice glede politike, ki jih vsako leto pripravi Komisija 

za države članice o tem, kako ohraniti zdrave javne finance. Komisija jih nato julija v okviru 

evropskega semestra predloži Svetu v potrditev. 

Program za stabilnost in konvergenčni program: dokument, ki ga vsako leto pripravijo 

države članice ter v katerem so opisani ukrepi in politike držav članic za zagotavljanje 

trajnostnih fiskalnih politik, ohranjanje njihovega fiskalnega stanja na ravni srednjeročnih 

ciljev ali nad njimi ali približevanje tem ciljem, obenem pa spodbuja k ustreznim 

prizadevanjem za zmanjšanje dolga, da bi se upoštevala pravilo o dolgu in 60-odstotna 

referenčna vrednost, določena v Pogodbi. 

Proizvodna vrzel: razlika med dejansko proizvodnjo (tj. BDP) in ocenjeno potencialno 

proizvodnjo v določenem času. 
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Srednjeročni proračunski cilj: višina strukturnega salda, ki bi se ji morala približati vsaka 

država članica. Za večino držav članic znaša –1 % bruto domačega proizvoda (BDP), za države 

članice euroobmočja pa je nekoliko strožji, tj. –0,5 %, razen če imajo nizek delež dolga. Višina 

se za vsako državo članico določi na podlagi različnih fiskalnih tveganj, značilnih za 

posamezno državo.  

Strukturni (proračunski) saldo: dejanski proračunski saldo brez cikličnega elementa ter 

enkratnih in drugih začasnih ukrepov. Strukturni saldo izraža osnovno gibanje proračunskega 

salda (glej tudi javnofinančni proračunski saldo/primanjkljaj).  
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POVZETEK 

Ali je dosežen glavni cilj preventivnega dela? 

I. Namen uvedbe preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast je bil okrepiti fiskalno 

disciplino v državah članicah. Glavni razlog za zagotavljanje discipline in stabilnosti v Evropski 

uniji je, da bi fiskalna kriza v eni državi članici lahko povzročila težave v drugih državah 

članicah.  

II. Uredba o preventivnem delu iz leta 1997 (št. 1466/97), kakor je bila spremenjena v 

letih 2005 in 2011, določa, naj države članice izboljšajo svoj strukturni saldo, tj. nominalni 

saldo, ki je s konjunkturnimi faktorji in enkratnimi ukrepi prilagojen ciljem za posamezno 

državo, t. i. srednjeročnim ciljem, ki v večini držav znašajo od 0,5 % do –1 % bruto domačega 

proizvoda (BDP). S tem naj bi se zagotovilo, da nominalni primanjkljaj držav članic ne bi 

presegel mejne vrednosti v višini 3 % BDP, ki je določena v Pogodbi. Še pomembneje je, da bi 

se delež javnega dolga v močno zadolženih državah članicah lahko v razumnem času približal 

mejni vrednosti v višini 60 % BDP, ki je določena v Pogodbi. 

Kaj je Sodišče revidiralo 

III. Sodišče je revidiralo, ali je Evropska komisija uporabila pristojnosti, ki so ji podeljene z 

Uredbo, da bi zagotovila ustrezno izvajanje preventivnega dela. Obravnavalo je tudi 

vprašanje vzajemnega delovanja med preventivnim in korektivnim delom Pakta za stabilnost 

in rast v obsegu, ki je pomemben za preventivni del. Komisija je bila revidiranec.  

Kaj je Sodišče ugotovilo 

IV. Uredba določa razumno referenčno merilo za letno približevanje srednjeročnim ciljem 

v višini 0,5 odstotne točke BDP na leto. Omogoča pa tudi odklone od te zahteve in Komisiji 

podeljuje pristojnost za odobritev različnih klavzul o prožnosti. Učinkovitost preventivnega 

dela je torej v veliki meri odvisna od tega, kako ga izvaja Komisija (del I).  

V. Izvedbena pravila, ki jih je sprejela Komisija, in njene operativne odločitve ne 

zagotavljajo, da bo glavni cilj Uredbe dosežen, tj. da se bodo države članice v razumnem 
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obdobju približale srednjeročnim ciljem. (Nekatera od glavnih izvedbenih pravil, ki jih je 

napovedala Komisija, je nato potrdil Svet.)  

VI.  Izvedbena pravila v zvezi s prožnostjo izvirajo iz reform predpisov iz leta 2005, vendar 

niso bila formalno operativna do leta 2015, ko so odražala dejavnike, ki so bili posledica hude 

recesije. Načeloma je bila prožnost v obdobjih krize v neki meri ustrezna, vendar pa posebne 

določbe niso bile vezane na čas in so v praksi dejansko segale predaleč, če so se izvajale v 

bolj običajnih obdobjih. Pravila, ki jih je določila Komisija, tudi ne razlikujejo dovolj med 

državami članicami z visoko ravnjo dolga in drugimi državami članicami. Namesto da bi se 

okvir v obdobju okrevanja poostril, ga je Komisija leta 2017 dodatno oslabila z uvedbo nove 

„diskrecijske pravice”.  

VII. Olajšava za strukturne reforme ni več povezana z dejanskimi proračunskimi stroški 

reforme, temveč se uporablja kot „spodbujevalni instrument”. Vse olajšave (razen za 

pokojninsko reformo) povečujejo porabo ne samo v letu, za katero so odobrene, temveč tudi 

v naslednjih letih. Kumulativni učinek vseh teh olajšav so večletne zamude dejanskih rokov 

pri doseganju srednjeročnih ciljev (del II).  

VIII. Verodostojnost preventivnega dela so dodatno poslabšali ukrepi v korektivnem delu. 

Komisija meni, da je zahteve korektivnega dela mogoče v celoti izpolniti samo s cikličnim 

okrevanjem, ki ga olajšuje tudi praksa Komisije, da Svetu predlaga odobritev večletnih 

podaljšanj roka za izstop iz postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Državam članicam 

zato v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem ni treba izpolniti zahtev za 

izboljšanje njihovega strukturnega salda, ki bi jih sicer morale upoštevati, če bi zanje veljal 

preventivni del.  

IX. Zlasti zaskrbljujoče je, da oslabljeni okvir Pakta za stabilnost in rast v več visoko 

zadolženih državah članicah ne more zagotoviti napredka pri doseganju srednjeročnih ciljev. 

V obdobju okrevanja in širitve 2014–2018 se je njihov strukturni saldo bodisi odmaknil od 

njihovih srednjeročnih ciljev ali se jim približuje tako počasi, da bistveno izboljšanje pred 

naslednjo recesijo še zdaleč ni zagotovljeno. Komisija se je kljub dejstvu, da oslabljen okvir 

ne zagotavlja napredka pri doseganju srednjeročnih ciljev, odločila, da je njegovo 
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upoštevanje bistveno za utemeljitev razlogov, zaradi katerih se ni začel izvajati postopek v 

zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki temelji na dolgu (del III).  

X. Sodišče je na strokovni ravni odkrilo slabosti in vrzeli v podatkih v predloženih 

programih za stabilnost in konvergenčnih programih držav članic, ki niso bile navedene v 

delovnih dokumentih služb Komisije. Komisija tudi ni jasno pojasnila razlik med lastnimi 

predpostavkami in predpostavkami držav članic v zvezi s fiskalnimi ukrepi, vključenimi v 

ustrezne napovedi. Metodologija, ki jo uporablja v svojih ocenah, prav tako ni vedno v skladu 

z Uredbo in lahko upočasni preventivno opozarjanje (del IV).  

XI. Sodišče je na koncu ugotovilo, da fiskalna priporočila za posamezne države, ki jih je 

sprejel Svet, temeljijo na priporočilih Komisije in da se v njih upoštevajo ugotovitve 

strokovnih ocen. Kljub temu pa ne obrazložijo v zadostni meri razlogov za priporočene 

prilagoditve ali tveganj, ki nastanejo, če države članice ne izpolnijo zahtev (del V). 

Kaj Sodišče priporoča 

XII. Pomembne elemente okvira je treba usklajeno poostriti. Komisija bi najprej morala 

obravnavati vprašanje vztrajnih kumulativnih odstopanj od potrebne prilagoditve z uvedbo 

naknadnih popravkov, tj. dodatnih zahtev v naslednjih letih. Drugič, pregledati bi morala 

parametre v tabeli, ki določa zahteve za prilagoditev (t. i. matrika), da bi zagotovila 

doseganje srednjeročnih ciljev v razumnem obdobju. Za visoko zadolžene države članice bi 

bilo treba določiti strožje zahteve. Tretjič, klavzule o prožnosti bi morale zajemati samo 

neposredne stroške, povezane z reformami, in nenavadne dogodke v določenem letu.  

XIII. Sodišče meni, da je te spremembe mogoče doseči v obstoječem pravnem okviru.  

XIV. Komisija bi morala znotraj pravnega okvira preučiti, kako bi bilo mogoče zagotoviti, da 

bi države članice tudi v korektivnem delu dosegle raven strukturne prilagoditve, ki se zahteva 

v preventivnem delu.  

XV. Dopolniti bi bilo treba kodeks ravnanja, da se izboljša kakovost podatkov o načrtovanih 

fiskalnih ukrepih, ki jih je treba vključiti v programe za stabilnost in konvergenčne programe. 

Komisija bi morala v svojih dokumentih obravnavati vse razlike med napovedmi in 

trenutnimi ugotovitvami ocen v skladu z merili, ki so določena v Uredbi. Uporabljeni kazalniki 
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bi prav tako morali zagotoviti čim prejšnje opozarjanje na poslabšanje, ne pa da samo 

temeljijo na najugodnejših podatkih iz različnih preteklih obdobij podatkov. 

XVI. Priporočila za posamezne države bi morala vsebovati jasne in izrecne zahteve za 

prilagoditev v izvedbenem delu priporočil, uvodne izjave pa bi morale vsebovati jasnejšo 

obrazložitev razlogov za take prilagoditve in tveganja, če se te prilagoditve ne izvedejo. 
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UVOD 

Preventivni del Pakta za stabilnost in rast 

1. Pakt za stabilnost in rast vzpostavlja sistem večstranskega nadzora fiskalnih politik v 

državah članicah. Izvajata ga Evropska komisija in Svet Evropske unije s ciljem zagotoviti 

fiskalno disciplino v državah članicah. Razlog za nadzor je, da fiskalna politika ene države 

lahko negativno vpliva na fiskalno politiko drugih držav. Ta pojav je zlasti izrazit v monetarnih 

unijah. Pakt vsebuje preventivni in korektivni del.1  

2. Nadzor se usklajuje v okviru procesa evropskega semestra, v skladu s katerim morajo 

države članice spomladi predložiti svoje programe za stabilnost in konvergenčne programe. 

Te programe nato oceni Komisija, rezultati teh ocen pa so objavljeni v delovnih dokumentih 

služb Komisije. Svet na podlagi priporočil Komisije junija vsako leto izda priporočila za 

posamezne države. Države članice euroobmočja morajo oktobra predložiti tudi osnutke 

proračunskega načrta, ki jih Komisija oceni novembra (glej sliko 1).  

Slika 1 – Mejniki postopka nadzora iz preventivnega dela v okviru evropskega semestra 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče. 

                                                      

1 Pakt temelji na členih 121 in 126 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
Pogodba) in Protokolu št. 12 k Pogodbi, člen 136 pa je podlaga za ukrepe za države članice 
euroobmočja. Preventivni del je bil določen z Uredbo Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 
(nadalje spremenjen v letih 2005 in 2011). 
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3. Glavni cilj preventivnega dela, kot je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1466/97, je 

zagotoviti hitro približevanje držav članic čim bolj uravnoteženemu proračunskemu stanju ali 

proračunskemu presežku, kar bi jim nato omogočilo, da obvladajo običajna konjunkturna 

nihanja, ne da bi presegla 3-odstotno omejitev pri nominalnem primanjkljaju.2 Leta 2005 je 

bilo ciljno stanje za vsako državo članico preoblikovano v smislu strukturnega salda3, ki se 

mora približati srednjeročnim ciljem, določenim za posamezno državo. V skladu z Uredbo 

srednjeročni cilj ne sme biti nižji od –1 % bruto domačega proizvoda (BDP) za euroobmočje 

in države članice, ki so pristopile k evropskemu mehanizmu deviznih tečajev II (ERM II). 

Podpisnice Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju (PSUU) so se zavezale, da bodo 

dosegle srednjeročni cilj v višini najmanj –0,5 % BDP, razen če je njihov dolg nižji od 60 % 

BDP, pri čemer ta omejitev ostane v višini –1 %.4 Slika 2 prikazuje ključne korake v sedanjem 

okviru preventivnega dela. 

                                                      

2 Kršitev te omejitve bi sprožila postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem (korektivni del Pakta 
za stabilnost in rast).  

3 Proračunski saldo in primanjkljaj imata enako absolutno vrednost, vendar nasproten predznak. 
Primanjkljaj v višini 3 % je enak saldu v višini –3 %. 

4 22 od 25 podpisnic PSUU se je uradno obvezalo, da bodo spoštovale fiskalni dogovor (19 držav 
članic euroobmočja ter Bolgarija, Danska in Romunija). 
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Slika 2 – Pravila preventivnega dela  

 

Vir: Evropsko računsko sodišče.  
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4. Z upočasnitvijo rasti gospodarstev EU po letu 2007 in močnim povečanjem deleža 

javnega dolga v mnogih državah članicah se je povečal pomen preventivnega dela, ki presega 

potrebo po oblikovanju fiskalnega prostora za delovanje avtomatskih stabilizatorjev in 

diskrecijsko proticiklično fiskalno politiko.5 Hitro približevanje srednjeročnim ciljem je 

postalo ključno za zmanjšanje čezmernih deležev dolga. Tudi v najbolj zadolženih državah 

članicah bi se delež dolga hitro začel zmanjševati, ko bi dosegle svoje srednjeročne cilje. To je 

spodbudilo Komisijo, da je priznala, da je skladnost s preventivnim delom bistven pogoj za 

to, da se prepreči začetek izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki temelji 

na dolgu.6  

Obseg revizije in revizijski pristop 

5. Glavno revizijsko vprašanje je bilo, ali je Komisija uspešno usklajevala fiskalne politike 

držav članic, ki so potrebne za doseganje ciljev preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast, 

v skladu s svojimi dodeljenimi pristojnostmi za evropski semester.  

6. Sodišče je zlasti preučilo: 

(a) jasnost ciljev in pogojev, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 1466/97, s čimer bi se 

zagotovilo, da države članice s primanjkljajem in/ali visokimi ravnmi dolga (nad 60 % 

BDP) hitro napredujejo pri doseganju svojih srednjeročnih ciljev (del I); 

(b) kako Komisija izvaja Uredbo, ali ravna v skladu s pravili in ali so operativne odločitve 

uspešne glede na pravila iz preventivnega dela (del II); 

                                                      

5 Fiskalna politika deluje kot avtomatski stabilizator, kadar dopušča, da se nominalni primanjkljaj 
poveča v času recesije, vendar ne izvaja dodatnih ukrepov, ki bi poslabšali strukturni 
primanjkljaj. V obdobju konjunkture pa omogoča, da se nominalni primanjkljaj na podoben 
način zmanjša.  

Diskrecijska proticiklična fiskalna politika je tista, ki sprejema dodatne ukrepe, da bi spodbudila 
gospodarstvo v času recesije. To vodi k povečanju strukturnega primanjkljaja (tj. upadu 
strukturnega salda). V času konjunkture bi proticiklična fiskalna politika poskusila umiriti 
gospodarstvo in zmanjšati strukturni primanjkljaj (tj. izboljšati strukturni saldo). Nasprotje tega 
je prociklična politika.  

6 Na primer poročilo o Italiji, pripravljeno v skladu s členom 126(3) Pogodbe, Komisija 2016, 
Bruselj, 22.2.2017, COM(2017) 106 final. 
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(c) splošno stopnjo napredka, zlasti visoko zadolženih držav članic, pri doseganju 

srednjeročnih ciljev (del III); 

(d) prizadevanja Komisije za zagotovitev predložitve celovitih in ustreznih programov za 

stabilnost in konvergenčnih programov ter oceno njihove verodostojnosti in skladnosti z 

uredbami in kodeksom ravnanja v okviru Pakta za stabilnost in rast ter kakovosti 

delovnih dokumentov služb Komisije in drugih povezanih ocen držav (na primer 

osnutkov proračunskega načrta držav članic euroobmočja, predloženih jeseni) z vidika 

njihovega pravočasnega in doslednega poročanja o najpomembnejših tveganjih in 

ustreznih odzivih politike (del IV); 

(e) podlago priporočil za posamezne države in njihov pomen ter spremljanje in raven 

izvajanja (del V). 

7. Sodišče je ocenilo, kako uspešno je Komisija izvajala preventivni del v obdobju 2011–

2016 (vključno z analizo delovnih dokumentov služb Komisije, izdanih spomladi 2017 za 

leto 2016) in upoštevala najpomembnejše dogodke v letih 2017 in 2018.  

8. Preventivni del je podrobno preučilo na vzorcu šestih držav članic (Avstrija, Belgija, 

Finska, Madžarska, Italija in Nizozemska). Pri nekaterih analiziranih vidikih je upoštevalo tudi 

druge države članice. Med šestimi izbranimi državami članicami je bilo pet držav 

euroobmočja in ena država, ki ni del euroobmočja. Države članice, ki so bile že zajete v 

podobnih revizijah, niso bile vključene (z izjemo Italije7), izmed preostalih držav članic pa je 

Sodišče izbralo tiste, ki imajo najvišji in stalen primanjkljaj v strukturnem saldu in dolg ali ki 

beležijo najdaljše trajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem in ki so najbolj 

oddaljene od svojega srednjeročnega cilja (glej Prilogo I). 

                                                      

7 Italija je izstopila iz postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem junija 2013, obdobje pred tem 
pa je Sodišče delno zajelo v svoji reviziji postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. V vzorec 
je vključena zaradi obsežne uporabe klavzul o prožnosti v okviru preventivnega dela in njenega 
splošnega pomena za makroekonomski razvoj v EU. 
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9. Revizijska merila Sodišča so temeljila na: 

(a) zahtevah pravnega okvira, zlasti Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97, v zvezi z evropskim 

semestrom; 

(b) kodeksu ravnanja glede vsebine programov za stabilnost in konvergenčnih programov; 

(c) pravilih in postopkih Komisije, npr. priročnikih in drugih smernicah za države članice ali 

internih priročnikih in smernicah za uslužbence Generalnega direktorata Komisije za 

gospodarske in finančne zadeve (GD ECFIN);  

(d) dokumentih, ki so jih izdale različne institucije EU in druge mednarodne organizacije 

[zlasti Mednarodni denarni sklad (MDS), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj (OECD) in Evropska centralna banka (ECB)] ali ki jih je Sodišče pridobilo pri 

raziskavah za opredelitev dobre prakse. 

10. Sodišče je obiskalo GD ECFIN, da bi pridobilo vpogled v okvir pravil, razloge za različne 

operativne odločitve in notranje postopke, ki so del ocenjevanja fiskalnih načrtov držav 

članic in končno tudi priprave priporočil za posamezne države. 

11. Opravilo je razgovore z uslužbenci skupin, zadolženih za posamezne države pri GD 

ECFIN, v zvezi s šestimi državami članicami, vključenimi v vzorec, in pregledalo vrsto 

dokumentov Komisije, tako javno dostopnih besedil kot internih evidenc. Poleg tega je 

Sodišče opravilo tudi informativne obiske v šestih državah članicah, zajetih v vzorec, kjer se 

je sestalo s partnerji Komisije v ustreznih finančnih in gospodarskih ministrstvih, s 

predstavniki fiskalnih svetov in uradniki, pristojnimi za evropski semester na predstavništvih 

EU. 

12. Organiziralo je tudi posvet z neodvisnimi strokovnjaki iz akademskih in raziskovalnih 

ustanov ter možganskih trustov ter povabilo več fiskalnih svetov držav članic na interni 

seminar, na katerem so lahko izmenjali svoja mnenja o okviru in različnih ukrepih, ki so jih 

opazili v državah članicah. 
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13. Opravilo je tudi analitične preskuse modelov za ocenjevanje skladnosti, ki jih uporablja 

Komisija. Preskusilo je, ali so modeli strukturirani tako, da upoštevajo pogoje iz uredb, in ali 

je njihova uporaba po državah članicah in skozi čas točna in dosledna.  

14. Sodišče je tudi preskusilo učinek nekaterih operativnih pristopov s primerjanjem izidov s 

simulacijami drugih možnih razlag ter ponovno opravilo različne analize, ki so jih izvedle 

skupine, zadolžene za posamezne države, pri tem pa pregledalo programe za stabilnost in 

konvergenčne programe držav članic, delovne dokumente služb Komisije, interne delovne 

dokumente in druge razpoložljive podatke, da bi ugotovilo, ali nekatera opažanja in 

priporočila Komisije temeljijo na trdni podlagi. 

OPAŽANJA 

Del I – Uredba določa ustrezno hitrost za približevanje srednjeročnemu cilju, vendar 

vključuje dvoumne določbe 

15. Da bi dosegli hitro približevanje srednjeročnim ciljem, Uredba določa povprečno letno 

referenčno merilo za prilagoditev strukturnega salda v višini 0,5 % BDP in navaja, da mora 

biti to merilo višje za države članice, katerih dolg presega 60 % BDP.8 

16. Nekoliko protislovno pa Uredba dopušča razmeroma velik dovoljen odklon od 

referenčnega merila, preden se za državo članico ugotovi, da ne izpolnjuje zahtev. Glede na 

negotovosti pri napovedovanju in izvrševanju proračuna bi se nekoliko odklona lahko štelo 

kot ustrezno, vendar pa je predvideni odklon velik: v enem letu lahko dovoljen odklon znaša 

0,5 %, kar je enako samemu referenčnemu merilu. V dveh letih lahko ta odklon skupaj 

ponovno znaša 0,5 % BDP (tj. v povprečju 0,25 % na leto). Zaradi tega razmeroma velikega 

dovoljenega odklona ni jasno, kaj se od držav članic dejansko pričakuje. Še pomembneje pa 

je, da Uredba izrecno ne določa kumulativne omejitve takšnih odklonov v več letih, kar bi 

lahko pomenilo, da se odklon v višini slabih 0,25 % lahko nadaljuje neomejeno dolgo.9 To 

                                                      

8 Drugi odstavek člena 5(1) in drugi odstavek člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97. 

9 Glej podobna opažanja Evropskega fiskalnega odbora, Bruselj, stran 55 Letnega poročila 
Evropskega fiskalnega odbora za leto 2017, oddelek 5.1.3. 
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pomembno vpliva na čas, ki ga država članica potrebuje, da bi dosegla svoj srednjeročni cilj, s 

tem pa na učinkovitost preventivnega dela. 

17. Uredba vsebuje tudi več pogojev in določa prožnosti, ki bi lahko dodatno vplivali na 

učinkovitost preventivnega dela, odvisno od tega, kako jih Komisija izvaja. 

18. Uredba uvaja idejo, da bi morala biti prilagoditev strukturnega salda odvisna od cikla, 

kljub temu pa nakazuje, da bi bile v slabih ekonomskih razmerah še vedno potrebne 

nekatere prilagoditve. Od Komisije in Sveta zahteva, da preučita, „ali so prizadevanja za 

prilagajanje večja v času dobrih ekonomskih razmer, medtem ko so lahko prizadevanja v času 

slabih ekonomskih razmer manjša”.10 

19. Poleg tega Uredba omogoča „proračunski manevrski prostor, zlasti ob upoštevanju 

potrebe po javnih naložbah”.11  

20. Uredba predvideva prožnost z zahtevo, da naj Svet in Komisija „upoštevata izvajanje 

večjih strukturnih reform, ki imajo dolgoročne pozitivne proračunske učinke, vključno s 

spodbujanjem potencialne rasti, in s tem preverljiv učinek na dolgoročno vzdržnost javnih 

financ”.12 Da bi države članice lahko uporabile to prožnost, morajo v svojih programih za 

stabilnost in konvergenčnih programih predstaviti „analizo stroškov in koristi večjih 

strukturnih reform, ki imajo neposredne dolgoročne pozitivne proračunske učinke, vključno s 

spodbujanjem trajnostne potencialne rasti”.13 Zahteve za prožnost so upravičene, če država 

članica upošteva varnostni razmik do 3-odstotne referenčne vrednosti in če se od nje 

pričakuje vrnitev na srednjeročni proračunski cilj „v programskem obdobju”.14 Programsko 

                                                      

10 Drugi odstavek člena 5(1) in drugi odstavek člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97. 

11 Prvi odstavek člena 2a Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97. 

12 Člena 5(1) in 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97. 

13 Člena 3(2)(c) in 8(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97. 

14 Člen 5(1) in deseti pododstavek člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97. 
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obdobje za programe za stabilnost in konvergenčne programe na splošno traja štiri leta, 

nekatere države pa v programsko obdobje vključijo še peto leto. 

21. Uredba izrecno dopušča tudi odklone zaradi neposrednih dodatnih stroškov 

pokojninskih reform.15 Upravičen odklon je tesno povezan s proračunskimi stroški v prvem 

letu po začetku izvajanja reforme in vsemi letnimi dodatnimi stroški v naslednjih letih. Ta 

klavzula zaradi pozitivnih dolgoročnih učinkov pokojninskih reform na fiskalno vzdržnost 

nima škodljivih posledic za uspešnost Uredbe.  

22. Uredba predvideva tudi odklone, ki so posledica neobičajnih dogodkov, na katere država 

članica ne more vplivati in ki imajo pomembne posledice za njihovo finančno stanje, ali 

resnih gospodarskih upadov v euroobmočju ali celotni Uniji, pod pogojem, da ti odkloni ne 

ogrozijo srednjeročne fiskalne vzdržnosti. 

23. Medtem ko so osnovne zahteve v Uredbi oblikovane z vidika izboljšav proračunskega in 

strukturnega salda, je bilo z reformami v letu 2011 uvedeno še merilo rasti odhodkov. Ta 

zahteva, da gibanje rasti letnih odhodkov, kot je opredeljeno v členu 5(1)(b) Uredbe16, ne 

preseže srednjeročne stopnje potencialne rasti BDP, razen če je presežek izravnan z 

diskrecijskimi ukrepi na strani prihodkov. Če država članica ni dosegla svojega 

srednjeročnega cilja, mora biti letna rast odhodkov nižja od srednjeročne stopnje 

potencialne rasti BDP, da bi se doseglo ciljno izboljšanje strukturnega salda. 

24. Medtem ko bi ti referenčni merili (zahtevi glede merila rasti odhodkov in strukturnega 

salda) v teoriji lahko ustvarili enake rezultate, lahko različni rezultati glede skladnosti izhajajo 

iz nekaterih razlik, kot je uporaba stopnje potencialne rasti, ki se razlikuje od stopnje za 

                                                      

15 Člena 5(1) in 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97. 

16 „Ta znesek odhodkov ne zajema odhodkov za obresti, odhodkov za programe Unije, v celoti 
izravnanih s prihodki iz skladov Unije, in nediskrecijskih sprememb pri odhodkih za nadomestila 
za brezposelnost.“ 
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strukturni saldo, ali izključitev porabe za obresti. Vendar ima pravilo v zvezi z odhodki 

nekatere prednosti pri naknadni oceni učinkov.17 

Del II – Komisija v veliki meri uveljavlja dodeljeno diskrecijsko pravico, vendar se ne 

osredotoča na glavni cilj 

Ciklično prilagojene zahteve skupaj z dovoljenim odklonom in diskrecijsko pravico ne 

zagotavljajo referenčne stopnje za prilagoditev 

25. Za razlikovanje prilagoditve glede na gospodarske razmere v ciklu poslovanja (t. i. „čas 

dobrih in čas slabih razmer” v Uredbi) je Komisija leta 2015 objavila matriko potrebnih 

prilagoditev (v nadaljnjem besedilu: matrika), ki določa potrebne prilagoditve (glej sliko 3). 

Glavno merilo za opredelitev časa dobrih oziroma slabih ekonomskih razmer je proizvodna 

vrzel, ki je razdeljena na pet kategorij: čas izredno slabih razmer, čas zelo slabih razmer, čas 

slabih razmer, čas normalnih razmer in čas dobrih razmer. Matrika ne predvideva nobene 

prilagoditve v času izredno slabih razmer, ki ga Uredba ne omenja. Državam članicam, 

katerih dolg ne presega 60 % BDP, ni treba opraviti nobenih prilagoditev v „času zelo slabih 

razmer”, prav tako ne v „času slabih razmer”, če rast ne presega potenciala. Čeprav Uredba 

tega ne zahteva, je Komisija prek Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) z 

državami članicami dosegla sporazum za matriko (in druge prožnosti; glej spodaj).18  

                                                      

17 S poudarkom na merilu rasti odhodkov se namenja več pozornosti tistim vzvodom politike, ki jih 
neposredno nadzira sektor država, kar je tudi bolj predvidljivo od kazalnika strukturnega salda. 

18 Skupno stališče o prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast; Svet ECOFIN EU;  14 345/15; 
Bruselj, 30. november 2015, str. 8; REZULTATI SEJE SVETA, 3445. seja Sveta za ekonomske in 
finančne zadeve, Bruselj, 12. februar 2016. 
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Slika 3 – Matrika za določitev letne fiskalne prilagoditve v smeri srednjeročnega 

proračunskega cilja v preventivnem delu Pakta 

 

Vir: COM (2015) 12 final, Priloga 2. 

26. Za razmere z negativno stopnjo rasti in proizvodno vrzeljo, nižjo do –4 %, matrika 

namesto besedila „ničelna prilagoditev” uporablja besedilo „prilagoditev ni potrebna”. To bi 

lahko pomenilo, da sta se uporabljala različna pojma, da bi se omogočil upad strukturnega 

salda v obdobjih globoke recesije, čeprav je Komisija med revizijo zatrdila, da bi se v obeh 

primerih zahtevala ničelna prilagoditev.19 Veliko število različnih kategorij, povezanih s 

„časom slabih razmer”, kaže na dejstvo, da je bila matrika uvedena v obdobju globoke 

recesije, kar bi tudi lahko vplivalo na vrednosti njenih parametrov. 

                                                      

19 Ne glede na pravila in njihove razlage je zelo težko preprečiti poslabšanje strukturnega salda 
med recesijo. Na primer, v času razmeroma blage recesije leta 2000 je strukturni saldo v državah 
euroobmočja v povprečju padel za 1,2 odstotne točke BDP med letoma 2000 in 2002. V času 
hude recesije je strukturni saldo padel za 2,5 odstotne točke BDP med letoma 2007 in 2010 (na 
podlagi podatkov MDS, svetovni gospodarski obeti, oktober 2017). 
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27. Komisija uporablja majhno in nedosledno razlikovanje med zahtevami za prilagoditev za 

države članice z višjim deležem dolga (tj. nad 60-odstotno omejitvijo) in druge države članice. 

Zahteva za prvo skupino držav je višja za četrtino odstotne točke v časih slabih in dobrih 

razmer, presenetljivo pa je, da to ne velja za čas normalnih razmer. Komisija za ta čas 

preprosto določa, da mora biti zahteva višja od 0,5 % BDP. V priročniku iz leta 2016 

pojasnjuje, da preseganje 0,5 % BDP „konvencionalno pomeni vsaj 0,6 % BDP”.20 V običajnih 

razmerah je bila potrebna prilagoditev v višini 0,6 % BDP, vendar pa ni nobenih dokazov, da 

bi bilo priporočeno, da bi bila za države članice z višjimi ravnmi dolga v običajnih razmerah 

potrebna večja prilagoditev.  

28. Matrika razlikuje med rastjo, ki prehiteva potencialno vrednost, in rastjo, ki je ne 

prehiteva. Toda to je opravljeno nedosledno, saj so zahteve višje za četrtino odstotne točke 

več v času slabih in dobrih razmer, če je rast nad potencialom, v času normalnih razmer pa za 

države z nizkimi stopnjami dolga ni dodatne prilagoditve, za tiste z visokimi stopnjami dolga 

pa to ni določeno. Čeprav bi moralo biti izvajanje reform v času hitre rasti, tj. ko stopnje 

presežejo stopnje povprečne ali potencialne rasti, lažje, Komisija trdi, da je upoštevala 

izvedljivost večjih prilagoditev, vključno z njihovo politično izvedljivostjo (glej tudi odstavek 

Error! Reference source not found.). 

29. Pred določitvijo vrednosti matrike Komisija ni analizirala, kako lahko določeni parametri 

v kombinaciji z „znatnimi odkloni”, opredeljenimi v Uredbi, zagotovijo, da bodo države 

članice v razumnem času dosegle svoj srednjeročni cilj. Matrika ni temeljila na simulaciji, s 

katero bi se ugotovilo, ali bodo njene vrednosti na podlagi razumnih makroekonomskih 

predpostavk ustvarile povprečno izboljšanje v strukturnem saldu v višini 0,5 odstotne točke v 

razumnem obdobju. Edina opravljena analiza je zajemala porazdelitev proizvodnih vrzeli brez 

preučitve posledic za doseganje srednjeročnega cilja. 

30. Ker Uredba ne določa omejitev pri kumulativnih odklonih, je Evropski fiskalni odbor 

opozoril, da je to spodbudilo države članice k sistematičnem odklonu od potrebne 

                                                      

20 Vade Mecum on the Stability and Growth Pact 2016 (Priročnik o Paktu za stabilnost in 
rast 2017), odstavek 5, okvir 1.6, str. 38. 
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prilagoditve srednjeročnim ciljem in da so nekatere od njih morda načrtovale tak odklon v 

dovoljenih mejah.21 

31. Ker se je oslabitev okvira nadaljevala, je Komisija maja 2017 uvedla „prosto presojo” ali 

„diskrecijsko pravico”.22 Napovedala je, da to namerava uporabiti v primerih, v katerih bo 

učinek velike fiskalne prilagoditve na rast in zaposlovanje še posebej velik.23 

32. Komisija je v svojih priporočilih za posamezne države iz maja 2017, ki se nanašajo na 

Italijo, navedla, da bi potrebna prilagoditev morala znašati „vsaj 0,6 % BDP”, nato pa je 

dodala: „Kot je navedeno v sporočilu Komisije, priloženem tem priporočilom za posamezne 

države, bo treba pri oceni osnutka proračunskega načrta za leto 2018 in poznejši oceni 

proračunskih rezultatov za leto 2018 ustrezno upoštevati cilj glede fiskalne naravnanosti, ki 

prispeva k okrepitvi trenutnega okrevanja in zagotavljanju vzdržnosti javnih financ Italije. Pri 

tem namerava Komisija uporabiti možno prosto presojo glede na ciklično situacijo Italije.“24 

33. Tako je Komisija vnaprej napovedala, da znaten odklon od prilagoditve, določene v 

priporočilih za posamezne države, morda ne bo sprožil ocenjevanja neskladnosti. S tem sta 

se zmanjšala pomen in verodostojnost opredeljene zahteve.  

34. Komisija je v nadaljnji obrazložitvi te nove prožnosti pozneje istega leta navedla, da bi 

lahko uveljavljala diskrecijsko pravico pri ocenjevanju skladnosti s Paktom za stabilnost in 

rast.25 Tudi če bi bil v državi članici ugotovljen znaten odklon od potrebne prilagoditve, 

Komisija lahko sklene, da postopek znatnega odklona ni upravičen. Komisija se v tem smislu 

sklicuje na člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1466/97 in trdi, da splošna ocena, čeprav je povezana z 

                                                      

21 Glej str. 55 Letnega poročila Evropskega fiskalnega odbora za leto 2017. 

22 COM(2017) 500 final – Evropski semester 2017: priporočila za posamezne države članice. 

23 V tem okviru je Evropski fiskalni odbor v svojem letnem poročilu za leto 2017 navedel: Medtem 
ko je prožnost zaželena, se čedalje bolj kaže, da naraščajoče število določb o prožnosti v okviru 
Pakta za stabilnost in rast ni pregledno in da je občasno opredeljeno priložnostno, vključno z 
odzivi na politične premisleke. 

24 COM(2017) 511 final. 

25 COM(2017) 800 final – Osnutki proračunskih načrtov za leto 2018: celovita ocena. 
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natančnimi kvantitativnimi merili, ni omejena na ta merila, kar omogoča Komisiji, da 

upošteva tudi druge elemente. 

35. Nadaljnja pojasnila za uporabo dodatne sprostitve so vključena v poročilo Komisije o 

splošni oceni osnutkov proračunskih načrtov iz leta 2018. Utemeljitev sprostitve izhaja iz 

stališča, da se okrevanje še vedno zdi nestabilno ali da bi ga lahko ogrozili preveč restriktivni 

fiskalni ukrepi. Navedeno je, da bi morale države članice, katerih delež javnega dolga v 

razmerju do BDP je višji od 60 %, zagotoviti „razumno fiskalno prilagoditev”, kar Komisija 

opisuje kot približno polovico zahtev iz matrike. V istem dokumentu je ta razumna 

prilagoditev določena kot ključno merilo za izogibanje postopku v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem, ki temelji na dolgu.  

36. Opozoriti je treba, da je do zadnje oslabitve zahtev prišlo ravno v času, ko se že četrto 

leto beleži nenehna rast gospodarstva EU in euroobmočja in ko so stopnje rasti višje od 

stopenj potencialne proizvodnje. Komisija je v enem primeru utemeljila zmanjšanje potrebne 

prilagoditve na podlagi svoje ocene, da okrevanje ni dovolj izrazito, vendar ni upoštevala 

dejstva, da naj bi rast v zadnjih štirih letih (2015–2018), ki se morda zdi nizka, za eno 

odstotno točko presegla stopnjo potencialne rasti.  

Način, kako Komisija izvaja prožnost, o kateri je pozneje dosegla sporazum z državami 

članicami, vodi do velikih zamud pri doseganju srednjeročnih ciljev in povečanja 

nepovezanih odhodkov 

37. Komisija je leta 2015 sprejela stališče, da omeji klavzulo o strukturnih reformah na 0,5 % 

BDP in da ne določi omejitve za naložbeno klavzulo.26 Svet ECOFIN27 je nato v dogovoru s 

Komisijo določil kumulativno omejitev pri skupnih olajšavah za strukturne reforme in 

naložbe v višini 0,75 % BDP, dokler država članica ne doseže srednjeročnega cilja. Zgornja 

                                                      

26 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki – Kako čim bolje 
izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast; Strasbourg, 13.1.2015; 
COM(2015) 12 final. 

27 Skupno stališče o prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast; Svet ECOFIN EU;  14 345/15; 
Bruselj, 30. november 2015, str. 8.  
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meja ni določena za klavzulo o pokojninski reformi (ki je sicer omejena z dejanskimi stroški). 

Za klavzulo o neobičajnih dogodkih se takšna omejitev ne uporablja. 

38. Naložbena klavzula se lahko uporabi samo v proračunskem letu, v katerem je rast BDP 

negativna ali v katerem je negativna proizvodna vrzel večja od 1,5 % BDP. Za klavzule o 

strukturnih reformah (vključno s klavzulo o pokojninski reformi) se takšna omejitev ne 

uporablja. Prav tako se ne uporablja za klavzule o neobičajnih dogodkih.  

39. Olajšave za naložbe in strukturne reforme se lahko odobrijo samo, če je strukturni saldo 

države članice oddaljen od srednjeročnega cilja za največ 1,5 odstotne točke BDP. Ta 

omejitev se ne uporablja za klavzulo o pokojninski reformi. Prav tako se ne uporablja za 

klavzule o neobičajnih dogodkih. 

40. Tabela 1 vsebuje pregled vseh odobrenih klavzul o prožnosti v obdobju 2013–2017. 

Tabela 1 – Seznam klavzul o prožnosti, odobrenih v obdobju 2013–2017, v odstotku BDP 

 

Vir: Komisija. 

Izvajanje naložbene klavzule 

41. Komisija je januarja 201528 sprejela stališče, da bi se olajšava na podlagi naložbene 

klavzule lahko dodelila, kadar države članice nameravajo financirati upravičene programe za 

                                                      

28 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki – Kako čim bolje 
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LV 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 0,30 0,30 0,10
IT 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 0,50 0,21 0,06 0,06 0,16 0,18
BG 0,70 | | | | | | | | | | | 0,60 0,10
FI 0,67 | | | | | | | | | | 0,05 0,17 0,50 0,10 -0,15
SK 0,40 | | | | | | 0,40
AT 0,39 | | | | | | 0,09 0,25 0,04 0,01
HU 0,22 | | | 0,04 0,04 0,14
BE 0,17 | | 0,03 0,08 0,05 0,01
LT 0,10 | 0,10 0,4*
SL 0,08 | 0,07 0,01
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* 0,40 v celoti odobreno, vendar odvisno od upoštevanja minimalnega referenčnega merila. To pomeni, da je dovoljeni odklon za LT v letu 2017 znašal 0,1.

Država 
članica

Vsota dovoljenih odklonov 
2013–2017

2013 2014 2015 2016 2017



 30 

 

krepitev rasti EU z nacionalnimi sredstvi.29 Nominalni odhodek se nato izračuna kot odstotek 

BDP, potrebna prilagoditev pa zmanjša za enak odstotek BDP. Določen je bil pogoj, da se 

vrednost porabe v evrih za bruto naložbe v osnovna sredstva v ustreznem letu ne sme 

zmanjšati. To je pozneje potrdil svet ECOFIN v Skupnem stališču o prožnosti v okviru Pakta za 

stabilnost in rast.30 

42. V sedanji naložbeni klavzuli povečanje deleža naložb kot deleža BDP ni ne pogoj ne 

izrecni cilj. Komisija je v primeru Italije navedla, da bi tudi z odobreno olajšavo za naložbe 

poraba proračunskih sredstev države za bruto naložbe v osnovna sredstva dejansko ostala 

razmeroma stabilna glede na BDP.31 

43. Ker bo odhodek, povezan s klavzulo o odobreni naložbi, zmanjšal strukturni saldo v letu, 

za katero je bila odobrena olajšava, bo to vplivalo na gibanje strukturnih saldov v naslednjih 

letih, čas za približanje srednjeročnemu cilju se bo podaljšal, medtem ko bo vse drugo ostalo 

enako. Na podlagi tega bo olajšava za naložbe v enem letu povečala splošno dovoljeno 

porabo v naslednjih letih, neodvisno od ravni porabe za naložbe v teh letih. Noben pogoj ne 

zahteva, da se stopnje povečanih naložb ohranijo v naslednjih letih. To je razvidno tudi iz 

opisa učinkov naložbene klavzule, ki ga je pripravila Komisija32 (glej sliko 4). 

                                                      

izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast; Strasbourg, 13.1.2015; 
COM(2015) 12 final. 

29 Komisija se občasno sklicuje na olajšave za naložbe kot na podkategorijo klavzule o reformah.  

30 ECOFIN 888, UEM 422,  14 345/15. 

31 Assessment of the 2016 Stability Programme for Italy (maj 2016): Komisija je napovedala, da se 
bodo bruto naložbe v osnovna sredstva v sektorju država v Italiji še povečale v nominalnem 
smislu v letih 2016 in 2017 (za 0,9 % oziroma 0,6 %). Zato se pričakuje, da bodo javne naložbe 
ostale razmeroma stabilne kot delež BDP (približno 2,3 %). 

32 Priročnik za leto 2017, Priloga 14, simulacija 2, str. 176. 
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Slika 4 – Simulacija naložbene klavzule, ki jo je pripravila Komisija 

 

Vir: Priročnik Komisije o Paktu za stabilnost in rast za leto 2017, Priloga 14, simulacija 2, str. 176. 

44. Da bi se v letih, ki sledijo, preprečilo podaljšanje časa za približevanje, bi Komisija 

morala povečati prilagoditev z matrike za celoten ali vračunan znesek odobrene olajšave za 

naložbo (enako velja za olajšave za strukturne reforme in neobičajne dogodke, glej spodaj). 

Toda Komisija tega pristopa ne uporablja. Med revizijo je pojasnila, da bi dodatne 

prilagoditve, ki izhajajo iz matrike, ustvarile vzorec prilagajanja s pogostimi ustavljanji in 

začetki ter da bi lahko privedle do velikih prilagoditev, ki bi se morda štele za kazenske ali ki 

bi odvrnile države članice od izvajanja strukturnih reform. 

45. Komisija v svojem opisu učinkov naložbene klavzule33 navaja, da se bo čas približevanja 

podaljšal, vendar zatrjuje, da bo učinek olajšav odpravljen do zadnjega leta programskega 

obdobja. Njen izračun temelji na predpostavki, da bo povprečna prilagoditev znašala do 

0,5 odstotne točke BDP na leto in da začetna oddaljenost države članice od srednjeročnega 

cilja znaša 1,5 % BDP. Brez olajšave za naložbe bi bil srednjeročni cilj s to hitrostjo dosežen v 

                                                      

33 Glej različne simulacije klavzul v Priročniku Komisije o Paktu za stabilnost in rast za leto 2017, 
Priloga 14. 
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treh letih. Z olajšavo za naložbe v višini 0,5 % BDP bi bilo potrebno še eno leto. Komisija na 

tej podlagi trdi, da bodo učinki klavzul tudi brez izravnalnih ukrepov v naslednjih letih 

odpravljeni do konca programskega obdobja (glej sliko 4).  

46. Dejansko pa povprečna 0,5-odstotna prilagoditev ni dosežena zaradi več dejavnikov, 

med drugim zaradi dovoljenega znatnega odklona. Podaljšanje časa približevanja bo zato 

precej večje. Dodatno se bo podaljšal, ko se bodo upoštevali učinki drugih olajšav (za 

reforme in neobičajne dogodke). V primeru ene države so kumulativne nepokojninske 

olajšave za vse namene v obdobju 2015–2017 znašale 1,2 % BDP (glej tabelo 1).  

47. Učinek tega je, da odobrena olajšava za naložbe vodi k večji splošni porabi v naslednjih 

letih, ne glede na to, kaj se zgodi s stopnjo porabe za naložbe. Skupno povečanje trenutne 

porabe lahko torej večkrat preseže odobreno olajšavo za naložbe, dokler srednjeročni cilj ni 

končno dosežen.34 

Izvajanje klavzule o strukturnih reformah  

48. Kot velja za naložbeno klavzulo, tudi olajšava za strukturne reforme vodi k povečanju 

dovoljene porabe ne samo v letu, za katero je bila odobrena, temveč tudi v naslednjih letih 

(glede na prvotni načrt), zato podaljšuje čas, potreben za doseganje srednjeročnega cilja.  

49. Komisija se je odločila, da olajšave za strukturne reforme ni treba uskladiti z dejanskimi 

proračunskimi stroški izvajanja reforme.35 Uredba na drugi strani jasno določa, da je analiza 

stroškov in koristi potrebna, da bi reforma lahko bila upravičena do olajšave.36 V zvezi z 

                                                      

34 Glej Priročnik Komisije o Paktu za stabilnost in rast za leto 2017, Priloga 14, simulacija 2, str. 176. 

35 To pojasni s tem, da je eden od razlogov, zakaj to ni izvedljivo, ta, da je neposredne stroške 
težko meriti. Komisija celo trdi, da morda obstajajo drugi stroški, povezani z začetkom izvajanja 
take reforme, ki presegajo neposredne fiskalne stroške, na primer gospodarski in politični 
stroški. 

36 Člen 3(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 določa, da morajo programi za stabilnost in 
konvergenčni programi vsebovati analizo stroškov in koristi večjih strukturnih reform, ki bodo 
imele neposredne dolgoročne pozitivne proračunske učinke, vključno s spodbujanjem 
trajnostne potencialne rasti. 
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večjimi reformami pokojninskega sistema jasno navaja, da je treba olajšavo omejiti na 

dejanske stroške.  

50. Namesto tega Komisija uveljavlja diskrecijsko pravico pri določanju stopnje olajšave 

(znotraj omejitev, ki jih je odobril svet ECOFIN), vse dokler naj bi reforma imela dolgoročen 

vpliv na rast in s tem pozitivne proračunske učinke, čeprav je take učinke precej težje meriti 

od dejanskih proračunskih stroškov reforme. V tem smislu „standardna olajšava za reforme” 

deluje kot spodbuda za reforme in ne kot instrument za pokritje stroškov reform.37 

51. Vendar ima Komisija na voljo še veliko drugih instrumentov politike, s katerimi lahko 

spodbudi države članice k izvajanju strukturnih reform, vključno s proračunskimi sredstvi. 

52. Komisija bo uporabila klavzulo v naknadni oceni, če se bodo načrtovane reforme izvedle 

v celoti.38 Kadar so klavzule predhodno odobrene, je v priporočilu za posamezno državo 

navedeno, da v primeru, kadar se načrtovana reforma izvede v celoti, z naknadno oceno 

skladnosti fiskalna zahteva umakne iz klavzule.39 Komisija je v primeru Italije 

spomladi leta 2017 odobrila dovoljen odklon, vendar ni pregledno ocenila, ali so bile vse 

reforme, ki so bile predstavljene v nacionalnem programu reform Italije iz leta 2015 in za 

katere se je zahtevala prožnost, tudi v celoti izvedene. V poročilu o državi iz leta 2017 je 

navedeno, da nekatere reforme niso izvedene (npr. zakon o konkurenčnem pravu ni bil 

sprejet). 

53. Sodišče je ugotovilo, da Komisija ni pridobila dovolj informacij in ni opravila dovolj ocen 

(tako predhodnih kot naknadnih) neposrednih fiskalnih stroškov ter dolgoročnih koristi, na 

                                                      

37 Komisija je pojasnila, da: je bila zaradi potrjenih težav v zvezi s točno količinsko opredelitvijo 
učinka strukturnih reform sprejeta politična odločitev o izvajanju splošnejšega pristopa, 
katerega koristi se kažejo v njegovi večji učinkovitosti, prenosljivosti in hitrosti izvajanja. Ta 
pristop vključuje zagotavljanje standardne olajšave na podlagi reforme ali svežnja reform, ki so 
ocenjene (ali potrjene) kot ustrezno pomembne. Glavni poudarek ocene uporabe klavzule o 
strukturnih reformah, ki jo je opravila Komisija, je torej na naravi svežnja reform, ki izboljšujejo 
trajnost. 

38 Skupno stališče o prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast; Svet ECOFIN EU;  14 345/15; 
Bruselj, 30. november 2015, oddelek 3.1, str. 6.  

39 Skupno stališče o prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast; oddelek 3.3(iv). 
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katerih temeljijo nekatere klavzule. Na primer, leta 2016 sta bili Italiji odobreni dve klavzuli o 

strukturnih reformah v skupni višini 0,5 % BDP, vendar se odklon ni ujemal s preverljivimi 

neposrednimi in posrednimi fiskalnimi stroški reform, kot jih je ocenila Italija. Leta 2016 je bil 

odklon dvakrat večji od stroškov, v prilagoditvenem obdobju (2017–2019) pa niso bili 

napovedani nobeni stroški. 

54. Sodišče je nadalje ugotovilo, da Komisija ni v zadostni meri ocenila ekonomskega učinka, 

povezanega s klavzulami. Primeri simulacij z modelom QUEST40 sicer obstajajo, vendar bi 

morala Komisija v nekaterih primerih zahtevati od držav članic temeljitejšo analizo in 

utemeljitev, kadar države ne zagotovijo dovolj podatkov. V primeru klavzule o strukturni 

reformi za Italijo v višini 0,4 % BDP iz leta 2016 so nacionalni organi ocenili, da bodo imele 

reforme dolgoročne pozitivne učinke na BDP, in te podatke posredovali Komisiji. Spomladi 

leta 2015 je Komisija ocenila, da so pozitivni učinki na BDP, ki so jih napovedali organi, 

verjetni. Vendar pa Sodišče ni pridobilo zadostnih dokazov v utemeljitev preverjanj Komisije. 

Komisija je decembra 2015 pripravila lastne ocene učinka, ki jih je nato aprila 2016 

pregledala, delno zaradi dolgoročne narave napovedi in povezanih negotovosti nekaterih 

predpostavk. V času izvedbe naknadne ocene klavzule (tj. spomladi leta 2017) niso bile 

pripravljene nobene ocene. Te ocene so v najboljšem primeru okvirne in na splošno 

negotove, zato jih ni primerno uporabiti kot merilo za naknadno oceno upravičenosti klavzul. 

Učinek na BDP v zvezi z naložbeno klavzulo, odobreno Italiji (0,25 % BDP), ni bil ocenjen. 

Izvajanje klavzule o neobičajnih dogodkih  

55. Prožnost je dovoljena pri odklonih zaradi neobičajnih dogodkov, kot so pritok beguncev, 

naravne nesreče ali varnostne grožnje.41 Komisija mora oceniti, ali taki dogodki upravičujejo 

prožnost ali ne. Povezane klavzule nimajo zgornje omejitve.  

56. Tako kot pri naložbeni klavzuli in klavzuli o strukturnih reformah Komisija tudi v tem 

primeru ne poveča zahtev za prilagoditev v letih po odobritvi klavzule, da bi se s tem 

                                                      

40 Globalni makroekonomski model, ki ga Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve 
(GD ECFIN) uporablja pri analizah in raziskavah makroekonomske politike. 

41 Trinajsti odstavek člena 5(1) in trinajsti odstavek člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97.  
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izravnalo povečanje porabe zaradi neobičajnega dogodka. Čas za doseganje srednjeročnega 

cilja se torej še podaljša. 

57. Sodišče je pri oceni odhodkov, dovoljenih na podlagi klavzul, ugotovilo, da so bili 

nekateri preventivni odhodki predhodno odobreni (na primer preventivni ukrepi v zvezi z 

javnimi stavbami v Italiji v letu 2017) kljub odklonu od načela, določenega v priročniku, ki 

zahteva, da morajo biti neposredno povezani z dogodkom.42 Komisija v svojih odgovorih 

zatrjuje, da bi bili ti odhodki naknadno izključeni, če ne bi nastali. Sodišče meni, da bi morali 

pri tem posebnem dogodku veljati za neupravičene, saj niso neposredno povezani z 

dejanskim dogodkom.  

Izbor najugodnejših kazalnikov iz več preteklih obdobij 

58. Še ena sprostitev okvira izhaja iz tega, da so se pri sprejemanju odločitev v različnih 

fazah postopka uporabili najugodnejši podatki iz več preteklih obdobij namesto najnovejših 

razpoložljivih podatkov, ki so tudi najzanesljivejši. Najugodnejši so v tem smislu kazalniki, ki 

zahtevajo najmanjšo prilagoditev. Izberejo se različna najugodnejša pretekla obdobja 

podatkov: pri izračunu oddaljenosti strukturnega salda od srednjeročnega cilja ter kadar je 

zahteva za prilagoditev določena in se pozneje zamrzne. 

59. Komisija meri oddaljenost od srednjeročnega cilja v danem letu tako, da primerja 

srednjeročni cilj s strukturnim saldom predhodnega leta, pri čemer uporabi različna 

najugodnejša pretekla obdobja podatkov, namesto da bi opravila primerjavo s strukturnim 

saldom danega leta. Pri državah članicah, ki so dosegle svoj srednjeročni cilj, vendar se je 

njihov strukturni saldo poslabšal, lahko pride do enoletne zamude pri oceni države članice s 

tem pristopom. 

Uporaba enostranske zamrznitve 

60. Zahteve, ki se določijo spomladi v predhodnem letu, se nato zamrznejo, tj. se nikoli ne 

popravijo navzgor, tudi če se z revizijami podatkov pokaže izboljšanje gospodarskih razmer. 

Na primer, Komisija bi pri oceni osnutkov proračunskih načrtov novembra 2017 lahko 

                                                      

42 Priročnik Komisije o Paktu za stabilnost in rast za leto 2017, odstavek 4, str. 46. 
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upoštevala izboljšane makroekonomske obete. Nasprotno pa se te zahteve popravijo 

navzdol, če se gospodarske razmere poslabšajo in nastopi čas zelo slabih razmer.  

61. Poleg tega je Komisija v svojih spomladanskih ocenah iz let 2014, 2015 in 2016 izbrala 

najugodnejše kazalnike iz različnih preteklih obdobij, ki niso bili primerljivi, saj so temeljili na 

evropskem sistemu integriranih gospodarskih računov (ESR) 95 in 2010. V tej prehodni fazi je 

mešanje preteklih obdobij morda privedlo do drugačnega stanja, kot bi nastalo, če bi 

uporabljeni kazalniki temeljili na skupnem standardu. 

Kumulativni učinek klavzul in dovoljenega znatnega odklona ovira doseganje 

srednjeročnega cilja v razumnem času  

62. Ko je bilo določeno referenčno merilo za letno približevanje v višini 0,5 odstotne točke 

BDP, je povprečen strukturni saldo držav članic s primanjkljajem znašal 2,9 % BDP43, njihov 

povprečen srednjeročni cilj pa je bil –0,5 % BDP. To je pomenilo, da bi bil srednjeročni cilj 

dosežen v približno petih letih ob predpostavki, da bo to obdobje povprečnih 

makroekonomskih razmer. To bi bil približno tudi čas približevanja za države članice, ki 

izstopajo iz postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ob predpostavki, da nominalni in 

strukturni saldo na tej točki sovpadata (glej okvir 1).  

Okvir 1 – Kaj je razumen časovni okvir za doseganje srednjeročnega cilja v okviru preventivnega 

dela? 

Uredba o preventivnem delu ne določa jasno časovnega okvira za doseganje srednjeročnega cilja, 

čeprav omenja, da prilagoditvene poti „zadoščajo za uresničitev srednjeročnega cilja v okviru cikla” 

(člen 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97). 

V istem členu je v okviru obrazložitve zahtev za klavzulo o strukturnih reformah navedeno, da „se 

pričakuje vrnitev proračunskega stanja v programskem obdobju na srednjeročni proračunski cilj”.  

                                                      

43 Spomladanska gospodarska napoved za leto 2006; Evropska komisija, tabela 2.9, str. 43. 



 37 

 

Komisija je bila v svojem sporočilu o prožnosti iz leta 2015 precej natančnejša glede pogojev za 

naložbeno klavzulo: „… srednjeročni cilj pa mora doseči v štiriletnem obdobju svojega trenutnega 

programa stabilnosti ali konvergenčnega programa”. 

Iz naslednjih navedb je razvidno, da razumen rok za doseganje srednjeročnega cilja ne bi smel biti 

daljši od štirih ali petih let: 

– V obdobju, ko je bila uredba o preventivnem delu sprejeta in ko se je začela izvajati (1997–1999), je 

primanjkljaj v strukturnem saldu v državah euroobmočja v povprečju znašal manj kot 2 % BDP. Če bi 

bilo referenčno merilo za letno prilagoditev 0,5 % BDP, bi bil strukturni proračunski primanjkljaj 

odpravljen (tj. doseženo bi bilo „čim bolj uravnoteženo proračunsko stanje ali proračunski presežek”) 

v štirih letih. 

– Namen preventivnega dela je ustvariti možnosti za prosto delovanje avtomatskih stabilizatorjev, ob 

tem pa ohraniti nominalni proračunski primanjkljaj pod 3-odstotno zgornjo mejo. Vsakič, ko je 

obdobje, potrebno za doseganje srednjeročnega cilja, daljše od štirih let, se poveča možnost vstopa v 

naslednje obdobje recesije, še preden je cilj dosežen. Na primer, v euroobmočju je bila več kot 1-

odstotna rast zabeležena samo v štirih letih med recesijo v obdobju 2001–2002 in naslednjo krizo.  

– Pravilo o dolgu v okviru Pakta za stabilnost in rast zahteva, da se delež javnega dolga v razmerju do 

BDP v treh letih zmanjša v povprečju za 1/20 presežka med dejanskim deležem dolga in 60 % BDP. Do 

takega zmanjšanja dolga bi v močno zadolženih državah prišlo z doseganjem srednjeročnega cilja. 

Povedano drugače, hiter napredek pri doseganju srednjeročnega cilja v obdobju treh let je za visoko 

zadolžene države članice ključen za zagotavljanje skladnosti s pravilom o dolgu. Poleg tega Uredba za 

države, ki izstopijo iz postopka v zvezi s proračunskim primanjkljajem, predvideva triletno prehodno 

obdobje, dokler se ne izpolni zahteva glede zmanjšanja dolga za 1/20. 

63. Vendar bi država članica ob upoštevanju povprečnega znatnega odklona v višini 0,25 % 

BDP v dveh zaporednih letih lahko podvojila svoj čas približevanja, medtem pa bi še vedno 

veljalo, da izpolnjuje zahteve.  
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64. Klavzule o prožnosti v zvezi z naložbami in strukturnimi reformami so omejene na 

0,75 odstotne točke BDP. Ker povprečen fiskalni napor znaša 0,25 odstotne točke na leto44, 

bi se čas približevanja podaljšal za dodatna tri leta.45 

65. Klavzule o prožnosti v zvezi z neobičajnimi dogodki niso omejene: v primeru Italije so 

dosegle 0,5 odstotne točke BDP. Zato se bo podaljšal čas približevanja za dodatni dve leti ob 

predpostavki, da so razmere enake kot zgoraj.  

66. Izkušnje so pokazale, da se z vsako recesijo čas zavrti nazaj. V dolgem časovnem 

obdobju, ki je znotraj tega okvira dovoljeno za doseganje srednjeročnega cilja, je recesija 

dokaj verjetna. Razmeroma šibka recesija v obdobju 2000–2002 (povprečne stopnje rasti v 

euroobmočju niso bile negativne) je na primer povzročila upad strukturnega salda 

euroobmočja za približno 1,2 % BDP. Takšne recesije bi dodatno podaljšale obdobje za 

doseganje srednjeročnega cilja. Če se čas za doseganje srednjeročnega cilja podaljša, bi lahko 

bilo možnih tudi več recesij.  

67. Diagram 1 prikazuje kumulativen učinek matrike, dovoljen znaten odklon, vse klavzule 

(razen klavzule o pokojninski reformi) in možno recesijo v času, namenjenem za doseganje 

srednjeročnega cilja. Razen učinkov recesije drugi učinki, prikazani v diagramu 1, na splošno 

ustrezajo učinkom, ki so v praksi že nastali.  

                                                      

44 Referenčno merilo v višini 0,5 odstotne točke BDP minus dovoljen znaten odklon v višini 
0,25 odstotne točke BDP. 

45 Italija je prejela olajšave za naložbe in reforme, ki so se približale tej omejitvi.  
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Diagram 1 – Kumulativen učinek dovoljenega znatnega odklona, največjih naložbenih in 

strukturnih reform, klavzul o neobičajnih dogodkih in blage recesije na čas, potreben za 

doseganje srednjeročnega cilja  

 

Opomba: (1) Sodišče domneva, da so bile vse klavzule odobrene pred recesijo in ko je bil strukturni 
saldo višji od –1,5 %. Vendar to ne vpliva na rezultat. (2) Sedanji srednjeročni cilj držav članic v 
povprečju znaša –0,5 odstotne točke BDP. 3. Kumulativni znesek naložbene klavzule in klavzule o 
reformah je zakonsko določen najvišji znesek. Najvišji znesek, ki je bil do zdaj odobren, je znašal 
0,71 %. Znesek neobičajnega dogodka je do zdaj najvišji odobreni kumulativni znesek.  
Vir: Evropsko računsko sodišče. 

68. Najnovejša uvedba nove „diskrecijske pravice” pa je odprla nove možnosti za 

zmanjšanje zahtev s prepolovitvijo zahteve iz matrike. Zahteva za državo članico, katere dolg 

presega 60 % BDP v času normalnih razmer, bi se v matriki zmanjšala z 0,6 % na 0,3 %. Če ta 

država v predhodnem letu ni izkoristila dovoljenega znatnega odklona, ki bi presegal 0,25 % 
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BDP, bi lahko to zahtevo še dodatno zmanjšala za 0,24 % BDP, s čimer bi se praktično izognila 

vsaki prilagoditvi, čeprav gre za „čas normalnih razmer”.  

69. Komisija pri opredelitvi matrike, uvedbi vseh teh olajšav in njihovi odobritvi za določene 

države članice ni analizirala učinkov olajšav na obete držav članic pri doseganju 

srednjeročnega cilja v razumnem času (glej okvir 1), kar je glavni cilj Uredbe. Navedla je, da 

se je namenoma osredotočila na letne spremembe strukturnega salda zaradi negotovosti pri 

napovedovanju makroekonomskega razvoja. Simulacije, ki jih je zagotovila Komisija in so 

priložene priročniku, niso realistične, saj predvidevajo približevanje po referenčni stopnji v 

višini 0,5 % letno, v resnici pa se ta stopnja spreminja skladno z matriko in še dodatno 

zmanjšuje z dovoljenim odklonom. Ta kratkovidni pristop onemogoča, da bi se ustrezno 

ocenili učinki olajšav na doseganje glavnega cilja Uredbe.  

70. Matrika, dovoljen znaten odklon, različne klavzule o prožnosti in najnovejša diskrecijska 

pravica so skupaj privedli do precej oslabljenega okvira. Predvsem bi se lahko izjemno 

podaljšalo obdobje za približevanje srednjeročnim ciljem za države članice, ki uporabljajo vse 

klavzule o prožnosti. Države članice z visokim dolgom bi bile tako v naslednji recesiji v 

negotovem položaju, obenem pa bi se odložilo tudi zmanjšanje njihovega deleža dolga.  

Informativna vrednost napovedi v zadnjem letu programov za stabilnost in konvergenčnih 

programov 

71. Večina držav članic v okviru preventivnega dela je v svojih programih za stabilnost in 

konvergenčnih programih navedla, da bodo srednjeročni cilj dosegle do četrtega leta ali da 

bodo dosegle vsaj znaten napredek pri njegovem doseganju.46 To je skladno s pričakovanji, ki 

jih je izrazila Komisija v svojem dokumentu „Kako čim bolje izkoristiti prožnost …“.47 Toda 

                                                      

46 Glej na primer okvir 2.1 v dokumentu An Overview of the 2017 Stability and Convergence 
Programmes and an Assessment of the Euro Area Fiscal Stance for 2018, Medinstitucionalni 
dokument 059, julij 2017. 

47 COM(2015) 12 final, Strasbourg 13. 1. 2015. 
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napovedi kažejo, da naj bi bil največji napredek dosežen v zadnjih dveh letih programskega 

obdobja (glej diagram 2).48 

Diagram 2 – Časovni profil fiskalnih ukrepov v obdobju 2017–2020, kot je predstavljen v 

programih za stabilnost in konvergenčnih programih za leto 2017 

 

Vir: Medinstitucionalni dokument 059, julij 2017, Evropska komisija, sklicevanje na programe za 
stabilnost in konvergenčne programe za leto 2017, str. 17. 

72. Napovedi za strukturni saldo se pregledajo vsako leto. Na primer, najzgodnejše 

napovedi za strukturni saldo za leto 2018, podane v letih 2014 in 2015, so precej bolj 

optimistične od napovedi iz poznejših let, tj. iz let 2016 in 2017 (glej tabelo 2). Takšnih 

popravkov navzdol ni mogoče pripisati poslabšanju makroekonomskih obetov, saj so se ti 

dejansko izboljšali.  

                                                      

48 Diagram 2.1 v istem dokumentu. 

Diagram 2.1 Časovni profil fiskalnega razvoja: načrtovane spremembe v nominalnem proračunskem saldu (v odstotnih točkah BDP, 
kumulativno) v državah članicah EU za obdobje 2017–2020, kot je predstavljeno v programih za stabilnost in konvergenčnih 

   

Diagram prikazuje spremembo v nominalnem saldu v obdobju 2017–2020 v skladu s programi za stabilnost in konvergenčnimi programi za leto 2017. Države 
so razvrščene od največje do najmanjše kumulativne spremembe v nominalnem proračunskem saldu v obdobju 2017–2020.
Vir :  Programi za stabilnost in konvergenčni programi 2017
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Tabela 2 – Ciljno usmerjen strukturni saldo za leto 2018 v programih za stabilnost in 

konvergenčnih programih držav članic, zajetih v vzorec, za obdobje 2014–2017 v odstotku 

BDP 

  AT BE FI IT HU NL ES FR PT 
Programi za 
stabilnost in 
konvergenčni 
programi 2014 –0,3 %   0,3 % 0,0 %         –0,2 % 
Programi za 
stabilnost in 
konvergenčni 
programi 2015 –0,5 % 0,0 % –2,6 % 0,1 % –1,6 % –0,5 % –0,2 % –0,1 % –0,4 % 
Programi za 
stabilnost in 
konvergenčni 
programi 2016 –0,5 % 0,0 % –1,4 % –0,8 % –1,7 % –0,6 % –1,9 % –0,3 % –0,8 % 
Programi za 
stabilnost in 
konvergenčni 
programi 2017 –0,8 % –0,4 % –1,1 % –0,7 % –2,4 % 0,3 % –2,0 % –0,5 % –1,1 % 

Vir: Programi za stabilnost in konvergenčni programi v obdobju 2014–2017 za AT, BE, FI, IT, HU, NL, 
ES, FR, PT. 

73. Komisija je v sporočilu iz leta 2015 o prožnosti navedla, da mora „država članica […] 

nadomestiti vsako začasno odstopanje, srednjeročni cilj pa mora doseči v štiriletnem 

obdobju svojega trenutnega programa stabilnosti ali konvergenčnega programa”.49 Ta stavek 

je vključen v oddelek, ki obravnava učinke klavzul o prožnosti, vendar se zdi, da določa, da 

morajo vse države članice doseči srednjeročni cilj do konca programskega obdobja 

programov za stabilnost in konvergenčnih programov.  

74. Podoben stavek je v enakem kontekstu tudi v členu 5(1), ki določa, da „se pričakuje 

vrnitev proračunskega stanja v programskem obdobju na srednjeročni proračunski cilj”. 

75. Vendar Komisija državam članicam ne nalaga odgovornosti za te preglede niti ne 

poskuša uveljaviti prvotnega cilja. Tudi matrike ni zasnovala tako, da bi vse države članice, ne 

glede na to, koliko so še oddaljene od srednjeročnega cilja, ta cilj dosegle v četrtem letu 

                                                      

49 COM(2015) 12 final, oddelek 2.2, Strasbourg, 13.1.2015. To je pozneje potrdil svet ECOFIN v 
„Skupnem stališču o prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast”, ECOFIN  14 345/15. 
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programskega obdobja. Stalna precenjevanja strukturnih saldov dve do tri leta vnaprej 

kažejo, da imajo napovedi v zadnjem letu programov za stabilnost in konvergenčnih 

programov omejeno informativno vrednost (glej tabelo 2). 

Del III – Napredek pri doseganju srednjeročnih ciljev se je ustavil takoj, ko je popustil pritisk 

trga, več zadolženih držav pa ni na poti do doseganja srednjeročnega cilja v razumnem 

času 

V zadnjih letih v povprečju ni bilo napredka pri doseganju srednjeročnih ciljev 

76. Med letoma 2011 in 2014 je bila fiskalna konsolidacija v državah članicah posledica 

pritiskov trga. Ko so v letu 2014 ti pritiski popustili in je BDP ponovno začel naraščati, okvir 

Pakta za stabilnost in rast, ki so ga oslabili izvedbeni akti, ni mogel zagotavljati nadaljnjih 

izboljšav strukturnih saldov, zlasti v državah članicah, ki so bile v šibkem fiskalnem stanju. V 

euroobmočju se strukturni saldo po letu 2014 ni bistveno spreminjal, primarni strukturni 

saldo pa se je v povprečju poslabšal za približno eno odstotno točko BDP. Države članice so 

porabile vse prihranke, ki izhajajo iz nižjih obrestnih mer (glej diagram 3).  
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Diagram 3 – Strukturni saldo in primarni strukturni saldo v EU in euroobmočju (odstotek 

potencialnega BDP za obdobje 2011–2018) 

 

Vir: Letna makroekonomska zbirka podatkov GD ECFIN (AMECO), marec 2018. 

77. V nekaj velikih državah euroobmočja (Španiji, Italiji in Franciji), ki so še zelo oddaljene od 

svojih srednjeročnih ciljev, se je strukturni saldo močno poslabšal, primarni strukturni saldo 

pa celo še bolj (glej diagram 4).  
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Diagram 4 – Fiskalni ukrepi v izbranih državah članicah EU (povprečje, odstotek 

potencialnega BDP za obdobje 2011–2018) 

 

Opomba: strukturni saldo za Španijo, Italijo in Francijo temelji na tehtanem povprečju njihovih 
nominalnih BDP; srednjeročni cilji temeljijo na programih za stabilnost za leto 2017. 
Vir: AMECO, marec 2018. 

78. Število držav članic, ki so dosegle svoj srednjeročni cilj, se je zaradi pritiskov trga 

povečalo s 3 v letu 2011 na 12 v letu 2014, čeprav so to obdobje zaznamovale neugodne 

gospodarske razmere. Po tem se je kljub ponovni rasti ustavil tudi s tem povezan napredek 

(glej diagram 5). Trenutno svoj srednjeročni cilj dosega samo približno polovica držav članic.  
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Diagram 5 – Število držav članic, ki dosegajo svoj srednjeročni cilj (2011–2017) 

 

Vir: Spomladanska napoved Komisije 2016 za obdobje 2013–2015, spomladanska napoved 
Komisije 2017 za obdobje 2016–2017.  

79. Slika 5 prikazuje stopnjo napredka v strukturnem saldu za države članice, ki ne dosegajo 

svojega srednjeročnega cilja, na podlagi podatkov iz jesenske napovedi iz leta 2017. V 

povprečju teh trinajst držav ni doseglo napredka v obdobju štirih let med letom 2014 in 

njihovo zadnjo napovedjo za leto 2018. Sedem držav je dejansko poročalo o poslabšanju 

strukturnega salda, samo šest držav pa je zabeležilo izboljšanje. Poslabšanje je bilo v 

povprečju nekoliko višje od povprečnega izboljšanja.  
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Slika 5 – Približevanje držav članic srednjeročnim ciljem ali odmik od teh ciljev v obdobju 

od leta 2014 do leta 2018  

 

Vir: Jesenska napoved Komisije iz leta 2017, Programi za stabilnost in konvergenčni programi iz 
leta 2017, Ocena osnutkov proračunskega načrta za leto 2018. 

80. Leta 2016 je Komisija v svojih dokumentih o stališčih o fiskalni naravnanosti v 

euroobmočju začela priporočati tudi fiskalno širitev50 kljub dejstvu, da se je proizvodna vrzel 

po letu 2013 začela hitro zapirati in da se bo leta 2018 obrnila v pozitivno smer (glej 

diagram 6).51 Taka priporočila bi lahko oslabila možnosti za fiskalno konsolidacijo v državah 

članicah, ki ne dosegajo srednjeročnega cilja.  

                                                      

50 Sporočilo Komisije Za pozitivno fiskalno naravnanost v euroobmočju, str. 7, COM(2016) 727 
final, 16.11.2016, Bruselj.  

51 Klasična kritika diskrecijske fiskalne politike je, da so njeni učinki vedno prepozni in da delujejo 
prociklično.  

Srednjeročni 
cilj

Oddaljenost od 
srednjeročnega 

∆Strukturni 
saldo 

  ost in konverge   i saldo 2017 – srednje  2014 2018 (2018–2014)

Romunija -1,0 -2,3 -0,4 -4,3 -3,9 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonija -0,5 -0,6 0,0 -1,4 -1,4 ||||||||||||||
Madžarska -1,5 -1,7 -2,2 -3,6 -1,4 ||||||||||||||
Italija 0,0 -2,1 -1,0 -2,0 -1,0 ||||||||||
Latvija -1,0 -0,8 -1,0 -1,8 -0,8 ||||||||
Avstrija -0,5 -0,4 -0,8 -1,0 -0,2 |
Portugalska 0,25 -2,1 -1,7 -1,8 -0,1 |
Finska -0,5 -0,5 -1,5 -1,4 0,1 |
Poljska -1,0 -1,1 -2,8 -2,3 0,5 |||||
Slovenija 0,25 -1,9 -2,2 -1,6 0,6 ||||||
Slovaška -0,5 -1,1 -2,2 -1,2 1,0 ||||||||||
Belgija 0,0 -1,5 -2,9 -1,5 1,4 ||||||||||||||
Irska -0,5 -0,8 -4,0 -0,5 3,5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Število držav članic 7 6
Delež vseh držav članic, ki ne dosegajo svojega srednjeročnega cilja 54 % 46 %

Države članice, ki ne 
dosegajo srednjeročnega 

cilja

Strukturni saldo 
(% potencialnega BDP)

Strukturni saldo se slabša Strukturni saldo se 
izboljšuje
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Diagram 6 – Proizvodna vrzel v euroobmočju (2011–2019) 

 

Vir: AMECO, marec 2018. 

81. Šibka prizadevanja držav članic za prilagajanje v okviru preventivnega dela in dejstvo, da 

še niso dosegle srednjeročnega cilja, so razvidni tudi iz primerjave med zahtevami za 

prilagoditev strukturnega salda, ki so določene v matriki, in dejansko prilagoditvijo. 

Diagram 7 prikazuje stopnjo napredka v strukturnem saldu za države članice, ki niso dosegle 

svojega srednjeročnega cilja. Zahteve iz matrike izpolnjuje zelo malo držav, večina pa jih ne. 

Predhodni podatki kažejo, da sta zahteve iz matrike leta 2017 izpolnjevali samo dve državi 

članici, ob upoštevanju najnovejših posodobitev kazalnikov za strukturni saldo iz napovedi 

spomladi leta 2018 pa se zdi, da bo glede na rast, zabeleženo v številnih državah članicah v 

letu 2017, več kot polovica istih držav članic naknadno dosegla svoje zahteve glede 

srednjeročnih ciljev.  
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Diagram 7 – Število držav članic, za katere velja preventivni del, ki ne dosegajo 

srednjeročnega cilja in ki izvajajo ali ne izvajajo prilagoditve v skladu z zahtevami iz 

matrike v okviru Pakta za stabilnost in rast 

 

*Opomba: Na podlagi posodobitev strukturnega salda za iste države članice iz napovedi spomladi 
leta 2018. 

Vir: delovni dokumenti služb Komisije za obdobje 2011–2012; spomladanska napoved 2017 za 
obdobje 2013–2017; spomladanska napoved 2016 za obdobje 2013–2015 glede oddaljenosti od 
srednjeročnega cilja.  

82. Učinkovitost preventivnega dela so po letu 2014 ogrozili tudi ukrepi v korektivnem delu. 

V Španiji, za katero velja korektivni del, se je v obdobju po letu 2014 strukturni saldo močno 

poslabšal, Francija in Portugalska pa sta dosegali zelo počasen napredek (glej tabelo 3).52 

                                                      

52 Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem za Portugalsko je bil razveljavljen junija 2017. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017*
Ni skladno z matriko niti po olajšavi - - 3 4 3 1
Ni skladno z matriko in brez olajšave 1 1 3 3 2 7 3
Ni skladno z matriko, vendar skladno po olajšavi - 1 1 - - -
Skladno z zahtevami iz matrike 1 2 1 2 4 2 8
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Tabela 3 – Merjenje števila let, potrebnih za doseganje srednjeročnega cilja za države 

članice euroobmočja z visokim deležem javnega dolga v razmerju do BDP v letu 2017 

Država 
članica 

Povprečna 

sprememba v 

strukturnem 

saldu (2014–

2018) 

Srednjeročni cilj Oddaljenost od 

srednjeročnega 

cilja 

Število let, potrebnih za doseganje 

srednjeročnega cilja 

(Strukturni saldi 

2017) 

(Strukturni saldo 

2017 – 

srednjeročni cilj 

2017) 

(na podlagi strukturnega salda za 

leto 2017 in povprečne prilagoditve za 

obdobje 2014–2018) 

Belgija 0,3 0,0 –1,5 5,0 

Irska 0,8 –0,5 –0,8 0,9 

Španija –0,3 0,0 –3,1 Ni približevanja 

Francija 0,1 –0,4 –2,0 14,9 

Italija –0,2 0,0 –2,1 Ni približevanja 

Portugalska 0,2 0,25 –2,1 8,7 

Opomba: Izid strukturnega salda za Španijo in Francijo v letu 2017 ter napoved za leto 2018 sta bila v 
napovedi spomladi leta 2018 znatno popravljena navzgor.  
Vir: Strukturni saldo – AMECO 2017; srednjeročni cilj, ki ga določijo države članice na podlagi 
spomladanske napovedi 2017, spremenjene v letu 2016, ki se bo uporabila v obdobju 2017–2019; 
oddaljenost od srednjeročnega cilja in leta, potrebna za dosego srednjeročnega cilja na podlagi 
izračunov Sodišča. 

83. Poleg tega Komisija ne uporablja zahtev iz preventivnega dela za države članice, za 

katere velja korektivni del, čeprav za to ni jasne pravne določbe. V skladu z razlago Komisije 

korektivni del omogoča, da se nominalni primanjkljaj spusti na raven pod 3 % samo s 

cikličnim okrevanjem in brez obveznega izboljšanja strukturnega salda. Komisija hkrati za več 

držav članic priporoča večkratna in večletna podaljšanja rokov za izstop iz postopka v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem, kar je veliko dlje, kot je predvideno v Pogodbah. Državam 

članicam zato v okviru korektivnega dela ni treba izpolniti zahtev, ki bi jih sicer morale 

izpolnjevati, če bi zanje veljal preventivni del. Komisija je na neki točki zaprosila za soglasje 

držav članic, da bi se odpravile te neskladnosti, vendar se to vprašanje ni rešilo. 
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Posebej slabi rezultati najbolj zadolženih držav članic 

84. Premiki v proračunskih saldih in deležih dolga v posameznih državah članicah 

monetarne unije so precej pomembnejši od premikov pri agregatnih ali povprečnih 

kazalnikih.53 Razlog za to je, da so spodbude za fiskalno disciplino šibkejše v monetarni uniji, 

saj državam ni treba nadzorovati plačilnobilančnega položaja, vendar so negativni zunanji 

učinki njihovih fiskalnih politik v povezanih državah večji.  

85. Zato so najpomembnejši ukrepi zabeleženi v visoko zadolženih državah EU (ki jih Sodišče 

obravnava kot države z deležem dolga nad 90 %). Pomembno je tudi, da se preučijo tudi 

države članice, za katere v tem obdobju (2014–2018) velja korektivni del Pakta za stabilnost 

in rast. Logična je predpostavka, da bi merila za preventivni del morala zagotavljati podlago 

za zahteve za prilagoditev v okviru korektivnega dela. V tem smislu je prvi del pomemben za 

drugega. Slika, ki pri tem nastane, je razlog za zaskrbljenost (glej diagram 8).  

                                                      

53 V tem okviru ima primerjava agregatov EU s kazalniki Združenih držav in Japonske zelo omejeno 
vrednost. EU nima ne velikega javnega dolga ne davčnih pristojnosti.  
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Diagram 8 – Povprečna zahteva (na podlagi matrike54) in povprečna prilagoditev 

(sprememba v strukturnem saldu) za obdobje 2014–2017 

 

Vir: Strukturni saldo AMECO, marec 2018, zahteve iz spomladanskih ocen Komisije v letih 2015, 2016, 
2017.  

86. Irska je zgodba o uspehu, saj je svoj strukturni saldo izboljšala bistveno bolj, kot to 

zahteva matrika. V letu 2018 namerava tudi doseči svoj srednjeročni cilj, njen delež javnega 

dolga v razmerju do BDP pa hitro upada.55 Ciper je dosegel svoj srednjeročni cilj v letu 2018. 

To je skupaj z okrevanjem prispevalo k temu, da se je delež dolga začel zmanjševati, čeprav 

počasi56 (glej diagram 9). 

                                                      

54 Povprečna zahteva za države članice v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem ob 
predpostavki, da se uporablja matrika preventivnega dela. 

55 To opažanje velja tudi pri primerjavi dolga z razpoložljivim nacionalnim dohodkom, čeprav je 
upad nekoliko manjši.  

56 Strukturni saldo Cipra je bil močno na pozitivni strani v letu 2014, daleč nad njegovim 
srednjeročnim ciljem, kar pomeni, da se je temu cilju v letu 2017 približal od zgoraj.  
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Diagram 9 – Javni dolg v razmerju do BDP v letih 2014 in 2018 

 

Vir: AMECO, marec 2018. 

87. Belgija je nekoliko napredovala pri doseganju svojega srednjeročnega cilja, vendar 

precej manj, kot to zahteva matrika. Napovedi kažejo, da bo ob koncu leta 2018 še vedno za 

približno 1,5 odstotne točke oddaljena od srednjeročnega cilja, ki je bil nedavno popravljen 

navzdol. Ob predpostavki, da se bo prilagajanje v prihodnjih letih nadaljevalo s povprečno 

stopnjo, zabeleženo v obdobju 2014–2018, bo za dosego srednjeročnega cilja potrebovala 

pet let (glej tudi tabelo 3). 

88. Strukturni saldo Portugalske se je v tem obdobju v povprečju samo rahlo izboljšal in je 

od srednjeročnega cilja še vedno oddaljen za približno 2 odstotni točki BDP, čeprav 

posodobitve iz najnovejše napovedi spomladi leta 2018 kažejo bistveno izboljšanje 

strukturnega salda za leto 2017. Če je bilo leto 2017 izjemno in če se povprečna hitrost 

prilagajanja sklepa glede na prejšnja leta, bi za dosego srednjeročnega cilja potrebovala 

nekaj manj kot devet let. Če bi se novejše izboljšave strukturnega salda, navedene v 

napovedi spomladi leta 2018, lahko ohranile in bi še naprej presegale zahteve iz matrike, bi 

država svoj srednjeročni cilj dosegla v razumnejšem času.  

Irska Belgija Francija Portugals
ka Italija Španija Ciper
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2018 69 % 103 % 97 % 124 % 131 % 97 % 98 %
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89. Skrb pa vzbujajo ukrepi v treh velikih državah: Italiji, Franciji in Španiji. V teh državah 

prilagoditve še zdaleč niso izpolnile zahtev iz matrike, s to hitrostjo pa ne bodo prispevale k 

približanju srednjeročnim ciljem v razumnem času. Drugače kot za države, za katere velja 

preventivni del, pa so za države članice, za katere velja korektivni del, veliki odkloni pri 

prilagoditvah fiskalnih saldov po mnenju Sodišča izredno pomembni za verodostojnost 

skupnega okvira Pakta za stabilnost in rast. 

90. Francija, za katero velja korektivni del, v obdobju 2014–2018 skorajda ni izboljšala 

svojega strukturnega salda (tabela 3). Ker bo ob koncu leta 2018 od srednjeročnega cilja 

oddaljena za 2,7 odstotne točke BDP in če se upošteva povprečna hitrost prilagajanja v 

obdobju 2014–2018, bo potrebovala 15 let, da doseže srednjeročni cilj. Delež javnega dolga 

Francije v razmerju do BDP je v tem obdobju še naraščal.  

91. Strukturni saldo Italije (za katero velja preventivni del) in Španije (za katero velja 

korektivni del) se je v istem obdobju močno poslabšal, državi pa sta zdaj precej oddaljeni od 

srednjeročnega cilja: Italija za 2 odstotni točki in Španija za več kot 3 odstotne točke. Kljub 

širjenju svojih gospodarstev nista dosegli napredka pri zmanjševanju dolga.  

92. Komisija je v primeru Francije in Španije, za kateri se izvaja postopek v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem, večkrat podaljšala rok za izstop iz tega postopka57, pri tem pa 

sprejela stališče, da postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem ni mogoče pospešiti, če 

država članica doseže svoje vmesne cilje za nominalni primanjkljaj, tudi če ne izpolni zavez v 

okviru politike58. Strukturni saldo Španije se je zato v obdobju 2014–2017 poslabšal za 

1,7 odstotne točke BDP, strukturni saldo Francije pa je zabeležil le manjše izboljšanje.  

                                                      

57 V primeru Francije se je postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem začel izvajati leta 2009, 
prvotni rok za izstop pa je bil določen za leto 2012. Ta je bil že konec leta 2009 podaljšan in 
prestavljen v leto 2013. Leta 2013 je bil podaljšan za dve leti in prestavljen v leto 2015. 
Leta 2015 je bil podaljšan še za dve leti in prestavljen v leto 2017. Francija je zabeležila 
negativno stopnjo rasti samo v letu 2009. 

V primeru Španije se je rok podaljšal štirikrat, dvakrat za eno leto in dvakrat za dve leti: zadnji 
rok je bil določen za leto 2018.  

58 Glej Priročnik Komisije o Paktu za stabilnost in rast (izdaja 2017), oddelek 2.3.2.1.  
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93. V tem obdobju je rast v vseh treh velikih državah prehitela potencialno rast in zapiranje 

proizvodne vrzeli. Slednja naj bi bila pozitivna v Italiji in Španiji v letu 2018 in samo nekoliko 

negativna v Franciji (glej diagrame 10, 11 in 12). Zadevne tri države so dodatno izdale več 

kot polovico skupnega javnega dolga euroobmočja. 

Diagram 10 – Razvoj BDP, potencialnega BDP in proizvodne vrzeli v Franciji (2014–2018) 

 

Vir: AMECO, marec 2018. 
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Diagram 11 – Razvoj BDP, potencialnega BDP in proizvodne vrzeli v Italiji (2014–2018) 

 

Vir: AMECO, marec 2018. 

Diagram 12 – Razvoj BDP, potencialnega BDP in proizvodne vrzeli v Španiji (2014–2018) 

 

Vir: AMECO, marec 2018. 
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94. Evropska centralna banka je nedavno ugotovila, da zadolžene države euroobmočja ne 

dosegajo napredka pri fiskalni konsolidaciji. V svojem Poročilu o finančni stabilnosti iz 

leta 2017 je navedla, da se z izboljšanjem nominalnih saldov prikrijejo osnovne fiskalne 

ranljivosti in splošna rahla oslabitev fiskalne naravnanosti euroobmočja v obdobju 2017–

2019. Fiskalni napor v več državah euroobmočja še vedno ne vključuje zavez, danih v okviru 

Pakta za stabilnost in rast (glej diagram 8). Predvideno poslabšanje strukturnih saldov v 

obdobju 2017–2019 v več državah lahko dodatno ogrozi doseganje srednjeročnih ciljev.59 

Različna uspešnost v državah članicah z ravnmi dolga med 70 in 90 % v obdobju 2014–2018 

95. Dve državi iz te skupine sta presegli zahteve iz matrike: Nemčija in Hrvaška. Avstrija in v 

manjši meri Združeno kraljestvo sta se približala izpolnitvi svojih zahtev. Slovenija se v 

povprečju ni prilagodila, Madžarska pa izvaja izredno ekspanzivno fiskalno politiko (glej 

diagram 13). 

                                                      

59 ECB, Poročilo o finančni stabilnosti, november 2017, str. 29. 
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Diagram 13 – Povprečna zahteva (na podlagi matrike) in povprečna prilagoditev 

(sprememba v strukturnem saldu) za obdobje 2014–2017 v državah z zmerno višjim javnim 

dolgom 

 

Vir: AMECO, marec 2018. Opomba: Povprečje zahtev za Hrvaško na podlagi treh let: 2015–2017. 

96. Države članice, ki so prilagodile svoj strukturni saldo, beležijo tudi znatno zmanjšanje 

deleža dolga: dolg Nemčije se je zmanjšal za 14 odstotnih točk BDP, dolg Avstrije za 

8 odstotnih točk, dolg Hrvaške pa za 9 odstotnih točk. V Združenem kraljestvu je prišlo le do 

manjšega znižanja ravni dolga, kar je posledica visokega izhodiščnega strukturnega 

primanjkljaja, čeprav se je ta v tem obdobju bistveno popravil. V povprečju je bilo 

zmanjševanje dolga v tej skupini bistveno večje kot v skupini visoko zadolženih držav članic 

(izjema v tej skupini je Irska) (glej diagram 14). 
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Diagram 14 – Delež javnega dolga v razmerju do BDP v državah z zmerno višjim dolgom, 

2014–2018 

 

Vir: AMECO, marec 2018. 

Veliko poslabšanje v dveh državah članicah z nizko ravnjo dolga 
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Neusklajenost vidikov vzdržnosti in cikličnosti 

99. Komisija je v zadnjih sporočilih o novo uvedenem konceptu proste presoje poudarila 

pomen uskladitve vidikov fiskalne vzdržnosti in proticikličnih vidikov pri določanju fiskalnih 

ciljev.60 V zadnji analizi, ki jo je opravila Komisija, pa se je pokazalo, da do tega ne prihaja v 

visoko zadolženih državah članicah (tistih z znatnim tveganjem na desni strani diagrama 15). 

V teh državah je proizvodna vrzel dejansko zaprta ali je celo pozitivna, vendar ni fiskalnega 

napora, s katerim bi se izboljšala fiskalna vzdržnost.61  

                                                      

60 Komisija je na tak kompromis opozorila leta 2016: Splošna opredelitev ustrezne fiskalne 
naravnanosti mora upoštevati potrebe po stabilizaciji in vzdržnosti. Kot je pojasnjeno v 
nadaljevanju, lahko včasih obstoj kompromisov med tema razsežnostma zahteva usklajevanje 
med potrebo po zagotavljanju neposredne podpore gospodarstvu in upoštevanjem vzdržnosti 
javnih financ na srednjeročni ravni. (Poročilo Evropske komisije o javnih financah v EMU za 
leto 2016, str. 116). 

61 COM(2017) 800 final – Osnutki proračunskih načrtov za leto 2018: celovita ocena. 
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Diagram 15 – Napovedana sprememba primarnega strukturnega salda med letoma 2017 in 

2018 za države članice euroobmočja v zvezi s tveganjem za fiskalno vzdržnost (kazalnik S1) 

in proizvodno vrzeljo  

 

Opomba: Kazalnik S1 je srednjeročna vrzel v vzdržnosti, s katerim se meri vnaprejšnje prizadevanje za 
fiskalno prilagoditev, ki je potrebno, da bi se do ciljnega datuma delež javnega dolga v razmerju do 
BDP približal 60 %. Kritična pragova za S1 sta 0 in 2,5. Če je S1 med tema vrednostma, to pomeni 
srednje tveganje. Če je S1 nižji od 0 ali višji od 2,5, to pomeni nizko oziroma visoko tveganje. Več 
informacij je na voljo v poročilu o vzdržnosti javnih financ za leto 2015 in publikaciji o spremljanju 
vzdržnosti dolga za leto 2016. 
Vir: to je poenostavljen diagram iz sporočila Komisije z naslovom Osnutki proračunskih načrtov za 
leto 2018: celovita ocena, Evropska komisija, 2017. Proizvodna vrzel – AMECO, marec 2018;  

Sprememba primarnega strukturnega salda – jesenska napoved Komisije iz leta 2017; kazalnik S1 iz 
sporočila Osnutki proračunskih načrtov za leto 2018: celovita ocena, Evropska komisija, 2017. 

Del IV – Komisija bi lahko izboljšala nekatere strokovne vidike ocen 

Optimistična pristranskost napovedi Komisije v zvezi z rastjo realnega BDP in naložbami v 

letu t in t+1 

100. Komisija redno statistično preverja točnost svojih napovedi. Takšno preverjanje je 
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splošno točne in primerljive z napovedmi drugih mednarodnih institucij, kot sta MDS in 

OECD. 

101. Študija iz leta 201662 pa je pokazala, da so bile v obdobju 2000–2014 napovedi Komisije 

v zvezi z realnim BDP za naslednje leto v povprečju precenjene za 0,54 odstotne točke. 

Takšna pristranskost se je potrdila tudi v razširjenem vzorcu za obdobje 1969–2014 (tj. 

+0,33 odstotne točke).  

102. Na ravni držav članic je pristranskost v napovedi glede BDP za Italijo za tekoče in 

naslednje leto statistično pomembna in je na 1-odstotni stopnji, v primeru Danske, Francije 

in Portugalske pa je pristranskost v napovedi za naslednje leto statistično pomembna in je na 

5-odstotni stopnji. Ta razmeroma velika pristranskost je razvidna iz spomladanskih napovedi 

za tekoče leto in jesenskih napovedi za naslednje leto. Močan vpliv ima na primer na 

napoved dinamike dolga; v primeru ene države je povprečna optimistična pristranskost v 

višini 1,1 % privedla do tega, da je bil v napovedih za naslednje leto delež javnega dolga v 

razmerju do BDP podcenjen za 1,4 odstotne točke BDP. 

103. Sodišče kljub ugotovljenim pristranskim napovedim ni moglo opredeliti, katere 

popravljalne ukrepe je Komisija sprejela, da bi preprečila ponavljanje pristranskih napovedi v 

prihodnosti.  

Ocena podatkov, vključenih v programe za stabilnost in konvergenčne programe 

104. Podatki, vključeni v programe za stabilnost in konvergenčne programe držav članic v 

vzorcu, so bili na splošno skladni z zahtevami, določenimi v kodeksu ravnanja in Uredbi. Zlasti 

so zajemali podatke o fiskalnih ciljih za celotno programsko obdobje in fiskalnih ukrepih, 

potrebnih za doseganje teh ciljev. V nekaterih primerih pa zahteve niso bile izpolnjene. 

Sodišče je ugotovilo, da v ocenah programov za stabilnost in konvergenčnih programov v 

vzorcu, ki jih je izvedla Komisija, te vrzeli v podatkih niso sistematično prikazane (glej 

okvir 2). 

                                                      

62 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-
accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-commissions-forecasts-accuracy-revisited-statistical-properties-and-possible-causes-forecast-errors_en
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Okvir 2 – Manjkajoči podatki  

Dva od programov za stabilnost in konvergenčnih programov ne prikazujeta celotnega fiskalnega 

načrta za doseganje srednjeročnega cilja, trije pa ne razkrivajo ciljev glede prihodkov in odhodkov za 

leto t+1.  

Pet programov ne predstavlja javnih odhodkov po namenu, trije pa ne vključujejo tveganj za javni 

dolg, ki izhajajo iz finančnega sektorja.  

Pet programov ne vključuje analiz stroškov in koristi reform, trije pa ne vključujejo ocen tveganj 

napovedi glede BDP.  

V dveh programih ni navedeno, kateri fiskalni ukrepi so predvideni ali se izvajajo. 

105. Ocene Komisije kažejo na pomanjkljivosti pri določanju fiskalnih ukrepov v programih za 

stabilnost in konvergenčnih programih (rezultati vzorca so na voljo v Prilogi I). Komisija je 

pred letom 2011 pripravila posebno oceno kakovosti programov za stabilnost in 

konvergenčnih programov na podlagi zahtev iz kodeksa ravnanja (glej na primer prilogo k 

delovnima dokumentoma služb Komisije iz let 2009 in 2010). Vendar od leta 2011 delovni 

dokumenti nimajo več podobnih prilog. 

Komisija o stopnjah odklona poroča pravilno, vendar nejasno  

106. Sodišče je ugotovilo, da so izračuni odklonov v ocenah pravilni. Pravilne so tudi ocene 

znatnih odklonov, ki so večinoma zabeležene v delovnih dokumentih služb Komisije. Komisija 

v te dokumente vključi tabelo, ki prikazuje ugotovitve glede stopnje odklona na podlagi 

primerjav dveh stebrov (povprečne ocene za eno in dve leti). Čeprav se v tabeli primerjajo 

ugotovitve na podlagi dveh stebrov, so rezultati o skladnosti za vsak posamezen steber 

nejasni. 

Strokovno preskušanje, ki ga izvede Sodišče, kadar ni ugotovljenih večjih težav 

107. Sodišče je preskusilo strokovne vidike postopkov v okviru preventivnega dela. Pri večini 

teh vidikov ni bilo ugotovljenih nobenih večjih težav. Komisija je v dogovoru z državami 

članicami v letih 2012 in 2016 izdala kodeks ravnanja, da bi natančno opredelila podatke 
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programov za stabilnost in konvergenčnih programov”, ki jih zahteva Uredba (zlasti 

člena 3(2) in 7(2)). Sodišče je ugotovilo, da je kodeks skladen z zahtevami Uredbe. 

108. Komisija je v letih 2012, 2016 in 2017 izdala priročnik o Paktu za stabilnost in rast. 

Sodišče je preučilo, ali pristopi, opisani v izdajah priročnika iz let 2016 in 2017, vključujejo 

tudi zahteve Uredbe. Pri tem je odkrilo več izjem, kot je pojasnjeno spodaj. 

• Uredba zahteva najnovejše razpoložljive ekonomske podatke, Komisija pa uporablja 

najugodnejše podatke iz različnih preteklih obdobij podatkov, da bi določila stanje glede 

na srednjeročni cilj. Od tega pa je nato odvisno, ali je v danem letu potrebna 

prilagoditev. Poleg tega se pri določanju zahteve za prilagoditev iz matrike uporablja 

asimetrična zamrznitev, kadar oddaljenost strukturnega salda od srednjeročnega cilja 

presega zahtevo, dobljeno iz matrike. Podobno referenčna stopnja v merilu rasti 

odhodkov v letu t temelji na napovedih iz spomladanske napovedi v letu t–1 in se za 

napoved, ki sledi, ne posodablja. Zaradi takih pristopov prihaja do zapoznelih opozoril v 

obdobjih poslabšanja strukturnega salda (glej odstavek 59) ali sprememb dejavnikov, 

povezanih s sestavo referenčne stopnje. Poleg tega Komisija meri oddaljenost od 

srednjeročnega cilja v danem letu tako, da jo primerja s strukturnim saldom 

predhodnega leta, ne tekočega (glej odstavek 60). 

• Komisija pri izračunu odhodkov sektorja država v merilu rasti odhodkov odšteje „učinek 

glajenja neto vrednosti naložb iz skladov EU za naložbe”. V oceni odhodkov za določeno 

leto zato niso natančno zajete kapitalske naložbe sektorja država v danem letu. Uredba 

takega glajenja ne predvideva. 

109. Sodišče je preučilo, ali so bile notranje smernice, posredovane skupinam, zadolženim za 

posamezne države, in preglednice, ki se uporabljajo za ocene, skladne s pristopi, opisanimi v 

priročniku. Ugotovilo je, da so postopki ocenjevanja, ki ga izvaja Komisija, skladni s 

priročnikom, z izjemo njenega preskušanja stanja glede na srednjeročni cilj, pri katerem 

uporablja najugodnejše podatke o strukturnem saldu iz preteklih obdobij. 

110. Sodišče je preučilo, ali so se v programih za stabilnost in konvergenčnih programih v 

revizijskem vzorcu pojavile vrzeli v podatkih glede zahtev iz kodeksa ravnanja. Ugotovilo je, 
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da v ocenah programov za stabilnost in konvergenčnih programov, ki jih je izvedla Komisija, 

te vrzeli niso sistematično prikazane. 

111. Delovni dokumenti služb Komisije zagotavljajo ustrezne podatke o fiskalnih zavezah 

držav članic, njihovih ustreznih ukrepih in skladnosti s pravili preventivnega dela. Sodišče je 

opredelilo možnosti za izboljšanje opisovanja sprejetih ukrepov in učinka, ki ga Komisija 

upošteva v svoji napovedi (poleg tega, kar načrtujejo države članice v svojih programih za 

stabilnost in konvergenčnih programih). V tem smislu bi bilo koristno, če bi delovni 

dokumenti služb Komisije vsebovali tabelo, ki bi bolje pojasnila razlike. 

112. Države članice so sprejele skupno metodo EU za ocenjevanje potencialne proizvodnje. 

Vendar pa nekatere od njih pripravljajo tudi lastne ocene na podlagi metodologij, ki se 

razlikujejo od skupne metode EU, ki se uporablja kot podlaga za ocene na podlagi 

preventivnega dela. Druga metodologija včasih privede do drugačnih ocen, ki lahko nato 

vodijo tudi do drugačne ocene strukturnega salda. Sodišče je po preučitvi različnih študij, v 

katerih so se ocene Komisije o potencialni proizvodnji primerjale z ocenami, ki so jih 

pripravili drugi, ugotovilo, da je pristop EU uspešen v primerjavi s podobnimi ocenami (npr. 

ocenami OECD ali MDS).  

113. Poleg tega je Komisija leta 2016 uvedla orodje za preverjanje verodostojnosti za oceno 

stanj, v katerih so ocenjene proizvodne vrzeli v določenih letih zelo negotove. To je pilotni 

projekt, ki se bo izvajal v naslednjih dveh letih, da bi se upoštevali vsi dejavniki, ki so po 

ocenah držav članic pomembni za njihove ocene potencialne proizvodnje. Ta pristop 

ohranjanja odprtega dialoga pri obravnavi vprašanj verodostojnosti v okviru skupnega 

pristopa je ustrezen.  

114. Sodišče je preučilo preglednice in uporabljene formule ter ponovno opravilo več ocen, 

da bi preverilo točnost postopkov. Preučilo je tudi vzorec podatkov, ki jih je Komisija 

uporabila pri svojih ocenah, in ugotovilo, da se ujema z ustreznimi viri, kot so podatki iz 

zbirke podatkov AMECO, Statističnega urada EU (Eurostat) ali programov za stabilnost in 

konvergenčnih programov. Razen pri načinu obravnave prehoda z ESR 95 na ESR 2010 in pri 

tem, da so se za ocenjevanje uporabila pretekla obdobja podatkov, drugih problemov ni bilo 

(glej odstavek 62). 
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115. Sodišče je ugotovilo, da so bili minimalni srednjeročni cilji izračunani v skladu s 

pristopom, opisanim v priročniku. Preverilo je tudi, ali so se vsi srednjeročni cilji držav članic 

ujemali z minimalnimi ali so jih presegali, in ugotovilo, da so vsi skladni, razen v primeru 

Slovenije v obdobju 2016–2017 (za obdobje 2017–2019). To ni vplivalo na rezultat ocene, ki 

jo je opravila Komisija.  

116. Sodišče je preučilo občutljivost minimalnih srednjeročnih ciljev glede na osnovne 

spremenljivke in ugotovilo, da so cilji predvsem občutljivi na velike spremembe v 

polelastičnosti, velike dolgove in stroške staranja. Vendar je ugotovilo, da se pri minimalnih 

srednjeročnih ciljih niso upoštevali drugi dejavniki, ki vplivajo na dolg, kot so prilagoditve 

stanj in tokov.  

117. Preučilo je tudi postopke ocenjevanja, da bi preverilo, ali so bili parametri iz matrike 

pravilno uporabljeni. Pri prehodu na novo matriko so bili parametri iz stare matrike 

ohranjeni za spomladansko oceno v letu 2015, uporabili pa so se samo za države članice, v 

katerih se je strukturni saldo poslabšal, namesto da bi se opravile prilagoditve za vse države 

članice. Komisija ni dosledno obravnavala prehoda med pravili. 

Del V – Priporočila za posamezne države odražajo osnovne ugotovitve na podlagi ocen, 

vendar bi morala biti jasnejša 

Priporočila za posamezne države odražajo rezultate izvedenih ocen, vendar se njihov 

pomen lahko spremeni, če se spremenijo razmere 

118. Končna fiskalna priporočila za posamezne države, ki jih sprejme Svet, temeljijo na 

priporočilih Komisije. Napisana so v pravni obliki in pozivajo države članice, da obravnavajo 

ugotovljena tveganja znatnega odklona ter določijo prilagoditev, potrebno za rast 

strukturnega salda in odhodkov. 

119. Sodišče je ugotovilo, da so fiskalna priporočila za posamezne države, povezana s 

preventivnim delom, v skladu z ugotovitvami ocen iz delovnih dokumentov služb Komisije. 

120. Po mnenju Sodišča so priporočila vsako leto objavljena dovolj zgodaj (julija), da se lahko 

države članice odzovejo nanje v svojem letnem proračunskem postopku. Večina držav članic 

razpravlja o proračunu za naslednje leto, ga izpopolnjuje in sprejme jeseni. Do takrat se 
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lahko makroekonomske in proračunske razmere spremenijo, medtem ko veljavno 

priporočilo za posamezno državo ostane tako, kot je bilo določeno v začetku leta. Večje 

spremembe razmer lahko vplivajo na pomembnost priporočil za posamezne države.  

Priporočila za posamezne države, objavljena leta 2017, so bila manj jasna in izvršljiva 

121. Pomembnost priporočil za posamezne države je odvisna tudi od njihove jasnosti in 

verodostojnosti, kadar obstaja možnost za njihovo naknadno spremljanje ali izvrševanje. 

Komisija je med revizijo predlagala priporočila za posamezne države za leto 2018, ki so 

vključevala številčne zahteve v uvodnih izjavah in ne v izvedbenem delu. Komisija meni, da so 

uvodne izjave in izvedbeni del enako zavezujoči in izvršljivi, vendar pa javnost tega na 

splošno ne dojema tako.  

122. Evropska centralna banka je v tem okviru nedavno poudarila: „Priporočila Komisije za 

javnofinančno politiko se v dveh pogledih oddaljujejo od tistih v preteklosti. Prvič, velikost 

strukturnih prilagoditev, ki jih Svet priporoča vladam, da bi zagotovile polno skladnost s 

Paktom za stabilnost in rast, je podrobneje določena v uvodnih izjavah priporočil namesto v 

izvedbenem delu. Običajno je izvedbeni del tisti, ki daje vladam jasne vnaprejšnje usmeritve 

o tem, kako v naslednjih 12 do 18 mesecih izvajati politiko javnih financ. Ta služi tudi kot 

vodilo parlamentu in širši javnosti ter kot referenčna točka za transparentno naknadno 

oceno skladnosti s paktom. Zaradi tega je pomembno, da se javnofinančne usmeritve v celoti 

upoštevajo, med drugim v osnutkih proračunskih načrtov za leto 2018, s čimer bo 

zagotovljen zadosten napredek v smeri zdravih javnih financ”.63 

123. ECB je poudarila tudi, da „vsem državam, od katerih se v letu 2018 zahtevajo strukturne 

prilagoditve v višini 0,5 % BDP ali več – ne glede na njihovo raven javnega dolga – določajo, 

da, bo treba pri oceni osnutka proračunskega načrta za leto 2018 in poznejši oceni 

proračunskih rezultatov za leto 2018 ustrezno upoštevati cilj glede fiskalne naravnanosti, ki 

prispeva k okrepitvi trenutnega okrevanja in zagotavljanju vzdržnosti javnih financ [zadevne 

države članice]‘. To bi lahko pomenilo zmanjšanje zahtevanih strukturnih prilagoditev povrh 

tega, kar je bilo po obstoječih določbah pakta o fleksibilnost že odobreno (kot je sporočila 

                                                      

63 ECB, Ekonomski bilten 4/2017. 
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Komisija januarja 2015). V prihodnje je pomembno zagotoviti dosledno izvajanje na pravilih 

 

temelječega Pakta za stabilnost in rast”.64 

124. Take smernice Komisije lahko ustvarijo razmere, v katerih cilja, tj. krepitev tekočega 

okrevanja na eni strani in zagotavljanje vzdržnosti javnih financ na drugi, vodita k zelo 

asimetričnim zaključkom: na eni se država članica spodbuja, da poveča porabo za ukrepe 

spodbujanja rasti, na drugi pa se taka povečanja odhodkov omejujejo. To bi lahko pomenilo 

tudi manjše zahteve od tistih, ki so določene v okviru pravil Pakta za stabilnost in rast 

(kombinacija matrike in klavzul). 

125. Za boljši prenos smisla predlaganih priporočil bi Komisija morala zagotoviti povzetek 

osnovne ocene in pojasniti pomen izvajanja priporočil ter poudariti tveganja, če do tega 

izvajanja ne pride. V preteklosti je vsako priporočilo za posamezno državo temeljilo na eni 

uvodni izjavi, v kateri je bila opredeljena osnovna utemeljitev. Po zadnjih spremembah pa 

uvodne izjave ne vsebujejo več utemeljitve priporočil za posamezne države.  

Komisija ustrezno spremlja izvajanje fiskalnih priporočil za posamezne države 

126. Komisija spremlja izvajanje priporočil za posamezne države na podlagi različnih vložkov, 

pri čemer več pozornosti namenja spremljanju dejavnosti v zadnjem četrtletju. Glede na 

obsežno analizo, razpoložljive podatke ter številne informativne obiske in izmenjave med 

državami članicami in Komisijo Sodišče meni, da sta spremljanje in nadaljnje spremljanje 

ukrepov v državah članicah zadostna.  

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

Glavni cilj preventivnega dela ni bil dosežen 

127. Namen preventivnega dela je zagotoviti, da države članice EU ohranijo svoje fiskalno 

stanje pri svojih srednjeročnih ciljih, da bi se zagotovila vzdržno fiskalno stanje in fiskalni 

manevrski prostor v primerih recesije. Države članice z visokim dolgom bi z doseganjem 

                                                      

64 ECB, Ekonomski bilten 4/2017. 
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svojih srednjeročnih ciljev tudi zagotovile, da bi se njihovi deleži dolga začeli zmanjševati v 

skladu z zahtevami iz korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast, ki temelji na dolgu. Vse to 

je ključnega pomena za preprečevanje moteče fiskalne krize v EU in, kar je še pomembneje, 

v monetarni uniji (odstavka 4 in 5).  

128. Uredba je določila razumno referenčno merilo za letno približevanje srednjeročnim 

ciljem v višini 0,5 % BDP na leto, obenem pa je uvedla tudi koncept znatnega odklona, ki se 

razlaga kot dovoljen odklon. Komisiji podeljuje tudi široka diskrecijska pooblastila za 

prilagoditev zahtev (odstavki 16 in 17, 32 do 37). 

129. Komisija je ta diskrecijska pooblastila uporabljala zelo široko, da bi zmanjšala zahteve za 

prilagoditev, in sicer tako pri določanju izvedbenih pravil kot v posameznih sklepih. S tem pa 

ni zagotovila izpolnitve glavnega cilja Uredbe, tj. približevanje srednjeročnim ciljem v 

razumnem obdobju (odstavki 63 do 71). 

130. Zahteve za prilagoditev in parametri, kot so določeni v tako imenovani matriki, ter 

številne klavzule o prožnosti so bili določeni leta 2012, ko je bila osrednja skrb druga recesija 

EU. Prožnost je bila v takih razmerah načeloma ustrezna, vendar so stvari v praksi šle 

predaleč (odstavki 26 do 71). Zlasti ni bilo zadostnega razlikovanja med državami članicami, 

ki so imele težave z dolgom, in drugimi državami (odstavki 85 do 97 in 100). Poleg tega 

odobreni parametri matrike in različne klavzule o prožnosti niso bile časovno omejene na te 

določene okoliščine (odstavki 77 do 82). 

131. Namesto da bi Komisija okvir okrepila, ga je nedavno še bolj oslabila, na primer z 

uvedbo nove diskrecijske pravice v letu 2017 (odstavki 32 do 37, 69 in 79). 

132. Sedanji okvir zato ne zagotavlja približevanja srednjeročnim ciljem z razumno hitrostjo v 

časih normalnih razmer. V povprečju to ni olajšalo napredka pri doseganju srednjeročnih 

ciljev v zadnjem obdobju okrevanja kljub dejstvu, da je rast presegla stopnjo potencialne 

rasti in da se proizvodna vrzel postopno odpravlja (odstavki 79 do 82).  

133. Zlasti zaskrbljujoča je nezmožnost oslabljenega okvira Pakta za stabilnost in rast, kot je 

določen v izvedbenih pravilih Komisije, da v več visoko zadolženih državah članicah zagotovi 

napredek pri doseganju srednjeročnih ciljev. Njihov strukturni saldo v obdobju 2014–2018 se 
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je bodisi odmaknil od njihovih srednjeročnih ciljev ali se jim je približeval tako počasi, da 

bistveno izboljšanje pred naslednjo recesijo še zdaleč ni zagotovljeno (odstavki 85 do 97 in 

100).  

134. Verodostojnost Pakta za stabilnost in rast ogrožajo nedoslednosti med preventivnim in 

korektivnim delom. Komisija ne uporablja zahtev iz preventivnega dela za države članice, za 

katere velja korektivni del, in večkrat predlaga večletno podaljšanje rokov za izstop iz 

postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, kar pomeni, da državam članicam, za katere se 

izvaja ta postopek, ni treba izpolniti zahtev, ki bi jih sicer morale, če bi zanje veljal 

preventivni del (odstavek 84).  

135. Čeprav Uredba tega ne zahteva, je Komisija prek Sveta ministrov ECOFIN zaprosila in 

dosegla dogovor z državami članicami o več izvedbenih pravilih. Zaradi takšnih precedensov 

je izvajanje potrebnih popravkov okvira še težje (odstavki 26, 38, 42 in 51).  

136. Kljub temu je treba sedanji okvir, kot je določen v izvedbenih pravilih Komisije, 

spremeniti. Sodišče priporoča naslednje ukrepe v okviru pregleda okvira preventivnega dela, 

predvidenega v letu 2018. 

Komisija bi morala obravnavati vprašanje kumulativnih odklonov in parametrov v matriki 

zahtevanih prilagoditev 

137. Sedanja kombinacija matrike, ki določa zahteve za prilagoditev, ki so odvisne od 

poslovnega cikla, klavzul o prožnosti in dovoljenih odklonov, ne zagotavlja, da bodo 

srednjeročni cilji doseženi v razumnem času v okviru razumnih makroekonomskih scenarijev. 

Sodišče meni, da je izdajo kumulativnih odklonov mogoče obravnavati znotraj veljavne 

Uredbe, glede na to, da bi njen glavni cilj moral prevladati v odnosu do odobrenih možnosti 

za prožnost. Zaradi medsebojne povezanosti teh vprašanj bo obseg potrebne revizije v 

matriki odvisen od tega, ali se vprašanja v zvezi s kumulativnimi odkloni in klavzulami o 

prožnosti obravnavajo in ali se rešujejo. Ne glede na to je veliko razlogov za poostritev 

zahtev za države članice, katerih delež dolga je višji od 90 % BDP, in, v manjši meri, za države, 

katerih delež dolga je višji od 60 %, vendar manjši od 90 % BDP (odstavki 26 do 71, 85 do 97 

in 100). 
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Priporočilo 1 

(a) Da bi Komisija obravnavala kumulativne učinke dovoljenih odklonov, bi morala v spremenjeno 

matriko vključiti določbo o povečanju zahteve za prilagoditev za naslednje leto, da bi 

nadomestila povprečen odklon države članice v predhodnih dveh letih in pričakovani odklon v 

tekočem letu.65 

(b) Komisija bi morala povečati zahteve za prilagoditev za države članice, katerih delež dolga 

presega 60 % BDP, da bi uskladila zahteve z določbami pravila o dolgu. Obseg povečanja bi 

moral biti odvisen od oddaljenosti od 60-odstotnega praga, povečanje pa bi se moralo izvajati 

po korakih (na primer višje zahteve za države, katerih delež dolga je višji od 90 %) ali 

postopoma. 

(c) Komisija bi morala pregledati druge določbe v matriki potrebnih prilagoditev in razmisliti, da bi 

jih spremenila glede na približevanje vseh držav članic srednjeročnim ciljem v razumnem času, 

pri tem pa upoštevala spremembe vseh drugih določb, vključno s tistimi, ki so povezane z 

dovoljenimi odkloni in olajšavami. 

To priporočilo bi bilo treba izvesti pri pregledu matrike in klavzul o prožnosti, kot je predvideno za 

leto 2018 v skupnem stališču, ali najpozneje pri uporabi spomladi 2019. 

Klavzule o prožnosti bi se morale spremeniti tako, da bi odražale prvotno vlogo, 

predvideno v Uredbi  

138. Komisija pri uporabi klavzule o strukturnih reformah precej presega cilj Uredbe, da 

proračunske omejitve ne bi smele ovirati izvajanja pomembnih reform. V Uredbi ni 

omenjeno. da naj bi klavzule o prožnosti delovale kot spodbuda za reforme. Olajšave v 

okviru Pakta za stabilnost in rast bi se morale uporabljati za predvidene namene, medtem ko 

se drugi instrumenti lahko uporabljajo za spodbujanje reform (odstavki 50 do 52).  

139. Komisija omogoča, da se povečana poraba v okviru različnih klavzul nadaljuje tudi po 

izteku let, za katera je bila odobrena. Celotna poraba se trajno poveča, dokler se končno ne 

                                                      

65 Glej podobno priporočilo v poročilu Evropskega fiskalnega odbora iz leta 2017. 
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doseže srednjeročni cilj. Posledica tega je podaljševanje obdobja približevanja, kar negativno 

vpliva na doseganje temeljnega cilja Uredbe (odstavki 44 do 48 in 54).  

140. Naložbena klavzula ne zagotavlja povečanja deleža javnih naložb v razmerju do BDP in 

omogoča, da se poraba, ki ni povezana z naložbami, nadaljuje tudi v naslednjih letih 

(odstavek 43). 

141. Klavzula o neobičajnem dogodku prav tako vodi k povečanju nepovezanih odhodkov v 

letih po odobritvi klavzule in uporablja široko razlago za upravičene odhodke (odstavek 57).  

Priporočilo 2 

(a) Komisija bi morala spremeniti izvedbena pravila za klavzulo o strukturnih reformah in omejiti 

klavzulo na neposredno opredeljene proračunske stroške v prvih nekaj letih izvajanja. 

Odobreno povečanje porabe bi bilo treba obravnavati kot enkratni dogodek in ne bi smelo 

povzročiti povečanja nepovezanih odhodkov v naslednjih letih. 

(b) Komisija bi morala prenehati uporabljati naložbeno klavzulo v svoji sedanjih obliki. Vsaka 

morebitna naslednja klavzula bi morala zagotoviti povečanje javnih naložb glede na BDP. 

(c) Komisija bi morala odobriti klavzulo o neobičajnem dogodku samo za odhodke, ki so 

neposredno povezani z nastalimi dogodki. 

To priporočilo bi bilo treba izvesti pravočasno za uporabo spomladi 2019. 

Uskladiti bi bilo treba zahteve za prilagoditev v okviru korektivnega in preventivnega dela 

in uspešneje uporabiti stopnjevalne postopke  

142. Med korektivnim delom, ki temelji na primanjkljaju, in preventivnim delom so nekatere 

nedoslednosti. Prekinitev prakse čezmernih in večletnih podaljševanj rokov za izstop iz 

postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem bi bil pomemben korak v to smer. Poleg tega bi 

morale biti zahteve v okviru preventivnega dela minimalne v okviru korektivnega dela. 

Sodišče meni, da ni pravnih razlogov za to, da bi bile države članice, za katere velja korektivni 

del, oproščene obveznosti izpolnjevanja zahtev iz preventivnega dela in da zanje ne bi veljali 

stopnjevalni postopki iz preventivnega dela (odstavki 84 do 94). 
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Priporočilo 3 

Komisija bi morala znotraj pravnega okvira preučiti, kako bi bilo mogoče zagotoviti, da bi države 

članice tudi v korektivnem delu dosegle raven strukturne prilagoditve, ki se zahteva v preventivnem 

delu. Komisija bi morala Ekonomsko-finančnemu odboru poslati dopis z obrazložitvijo, kako 

namerava to doseči. 

To priporočilo bi bilo treba izvesti pravočasno za uporabo spomladi 2019, Komisija pa bi do takrat 

morala Ekonomsko-finančnemu odboru poslati ustrezni dopis.  

Izboljšati bi bilo treba kakovost podatkov, ki se zahtevajo v programih za stabilnost in 

konvergenčnih programih ter poročilih Komisije o oceni 

143. Izboljšati je treba kakovost podatkov, predstavljenih v programih za stabilnost in 

konvergenčnih programih. Ker ocena Komisije temelji na primerjavi njenih lastnih napovedi z 

napovedmi držav članic, je treba povečati preglednost različnih ukrepov, vključenih v 

napovedi Komisije, da bi se določila verodostojnost načrtov in ustrezne ocene. V delovne 

dokumente služb Komisije je treba vključiti tudi jasnejšo predstavitev rezultatov skladnosti 

na podlagi meril, določenih v priporočilih, in obrazložitev dejavnikov, ki so se upoštevali pri 

splošni oceni (odstavki 104 do 106, 111 in 112). 

Priporočilo 4  

(a) Komisija bi morala predlagati revizijo kodeksa ravnanja in glede tega skušati doseči dogovor z 

državami članicami, da bi zagotovila, da programi za stabilnost in konvergenčni programi držav 

članic vključujejo zbirno tabelo, vključno z ocenami prihodkov in odhodkov ter glavnimi ukrepi 

glede prihodkov in odhodkov in njihovim časovnim okvirom.  

(b) V delovnih dokumentih svojih služb bi morala bolje pojasniti razlike med lastnimi ocenami 

fiskalnih ukrepov in ocenami iz napovedi držav članic. V vseh primerih bi morala tudi bolj izrecno 

opredeliti stopnjo skladnosti programov za stabilnost in konvergenčnih programov z zahtevami 

kodeksa ravnanja. 
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(c) V delovne dokumente svojih služb bi morala uvesti tabelo, ki bi ločeno za vsak steber prikazovala 

sklepe o ocenah stopnje odklonov. Podrobno bi morala pojasniti tudi sklep splošne ocene in pri 

tem predstaviti vse dejavnike, ki so se upoštevali, če ta sklep ni v skladu z merili, določenimi v 

Uredbi. 

(d) Predstaviti bi morala podatke o kumulativnih odklonih za najmanj pet predhodnih let. 

To priporočilo bi bilo treba izvesti pravočasno za uporabo spomladi 2019. 

Pregledati bi bilo treba uporabo preteklih obdobij podatkov in zamrznitve 

144. Nekateri strokovni pristopi, kot je uporaba zamrznitve ali najugodnejših kazalnikov iz 

različnih preteklih obdobij podatkov ali uporaba glajenja vrednosti naložb v merilu rasti 

odhodkov, ne izhajajo iz Uredbe in lahko povzročijo zamude pri odkrivanju znatnih odklonov 

(odstavki 59 in 60 ter 108 in 109). 

145. Praksa odmrznitve zahtev za prilagoditev je asimetrična. Onemogoča namreč zahteve za 

večjo prilagoditev pri oceni osnutkov proračunskih načrtov, ki bi morda bile upravičene na 

podlagi posodobljenih podatkov (odstavek 61). 

Priporočilo 5  

(a) Zahteve Komisije bi morale temeljiti na najnovejših podatkih in ne na najugodnejših podatkih iz 

izbranih preteklih obdobij podatkov. 

(b) Pri merilu rasti odhodkov bi morala uporabiti koncept agregatnih odhodkov, kot zahteva 

Uredba, brez „glajenja vrednosti naložb”. 

(c) Kadar se obeti znatno izboljšajo med ocenjevanjem programov za stabilnost in konvergenčnih 

programov ter osnutkov proračunskih načrtov, bi Komisija morala biti pripravljena, da zahteva 

večjo prilagoditev. 

To priporočilo bi bilo treba izvesti pravočasno za uporabo spomladi 2019. 
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V priporočilih za posamezne države bi bilo treba izboljšati jasnost obrazložitev 

146. Sedanje uvodne izjave so pravniške narave in ne vsebujejo podrobnih obrazložitev 

priporočil. Razloge za priporočene prilagoditve in tveganja, ki bi nastala, če se te zahteve ne 

bi izpolnile, bi bilo mogoče bolje obrazložiti (odstavki 122 do 126). 

Priporočilo 6 

(a) V uvodnih izjavah bi bilo treba podrobno obrazložiti priporočene prilagoditve in z njimi povezana 

tveganja. 

(b) Potrebna prilagoditev bi morala biti opredeljena v izvedbenem delu programov za stabilnost in 

konvergenčnih programov, da bi bil jasen njen zavezujoč značaj, in ne v uvodnih izjavah. 

To priporočilo bi bilo treba izvesti pravočasno za uporabo spomladi 2019. 

 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Neven MATES, član Evropskega računskega sodišča, 

v Luxembourgu na zasedanju 13. junija 2018. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Predsednik 
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PRILOGA I 

IZBOR DRŽAV ČLANIC ZA REVIZIJSKI VZOREC 

1. Revizija postopkov iz preventivnega dela je bila osredotočena na šest držav članic (pet iz 

euroobmočja in eno državo, ki ni v euroobmočju).  

2. Države članice, ki so bile ves čas vključene v postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem ali v program za prilagoditev ali ki so že bile zajete v revizije postopka v zvezi 

s čezmernim primanjkljajem, revizije v Grčiji ali revizije postopka v zvezi z 

makroekonomskimi neravnotežji, so bile izključene (z izjemo Italije66). Sodišče je med 

preostalimi državami članicami izbralo tiste, v katerih so se dalj časa izvajali ukrepi iz 

korektivnega dela, ki so pokazale nedavno poslabšanje v strukturnem saldu ali ki so bile 

najbolj oddaljene od srednjeročnega cilja (glej tabelo 1).  

Tabela 1 – Izbor držav članic za revizijski vzorec 

 

                                                      

66 Italija je izstopila iz postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem junija 2013, obdobje pred 
tem pa je bilo delno zajeto v reviziji postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki jo je 
opravilo Sodišče. V vzorec je vključena zaradi obsežne uporabe klavzul o prožnosti v okviru 
preventivnega dela in njenega splošnega pomena za makroekonomski razvoj v EU. 

Pripombe

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016**

Belgi ja -4,03 -3,42 -2,73 -2,85 -2,48 -2,10 Revizi ja  ES -4,61 -4,78 -4,17 -3,48 -3,60 -3,23
Estoni ja 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31 0,18 Ves  čas  dosega s rednjeročni  ci l j 0,17 0,27 -0,10 -0,40 0,31 0,31
Irska -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99 -2,15 V okvi ru preventivnega dela  samo v letu 2016 -8,83 -7,52 -6,45 -4,32 -3,22 -2,99

Latvi ja -1,26 -0,03 -0,94 -1,76 -2,09 -1,85 Dosega s rednjeročni  ci l j v obdobju 2013–2014 -1,19 -0,26 0,97 0,06 -0,76 -1,09

Li tva -3,59 -2,60 -2,27 -1,42 -1,20 -1,43 Dosega s rednjeročni  ci l j v obdobju 2015–2016 -2,29 -2,59 -1,60 -1,27 -0,42 -0,20

Luksemburg 1,38 2,47 2,06 2,15 0,71 0,90 Ves  čas  dosega s rednjeročni  ci l j 0,00 0,88 1,97 1,56 1,65 0,21

Nizozemska -3,58 -2,26 -0,94 -0,53 -1,07 -1,40 Revizi ja  ES (eno leto dl je v okvi ru postopka v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem kot LT, LV) -3,03 -3,08 -1,76 -0,44 -0,03 -0,57

Avstri ja -2,53 -1,82 -1,24 -0,67 -0,59 -1,01 Revizi ja  ES (eno leto dl je v okvi ru postopka v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem kot LT, LV) -2,76 -2,08 -1,37 -0,79 -0,22 -0,14

Portugalska -6,22 -3,09 -2,50 -1,37 -1,82 -2,33 Ves  čas  v okvi ru postopka v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem -7,60 -5,72 -2,59 -2,00 -0,87 -1,32

Slovaška -4,11 -3,56 -1,69 -2,05 -2,06 -2,04 Dolg ves  čas  < 60 % BDP -6,65 -3,61 -3,06 -1,19 -1,55 -1,56

Finska -0,85 -1,14 -0,98 -1,75 -1,75 -1,52 Revizi ja  ES -0,61 -0,35 -0,64 -0,48 -1,25 -1,25

Danska -0,50 0,04 -0,18 0,56 -2,26 -1,36 Manj vztra jen in nižji  primanjkl ja j/dolg kot HU -0,22 0,00 0,54 0,32 1,06 -1,76

Hrvaška n. r. n. r. -3,57 -3,85 -3,49 -3,84 V okvi ru postopka v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem v obdobju 2013–2016 n. r. n. r. -4,08 -3,57 -3,85 -3,49

Madžarska -4,52 -1,44 -1,47 -2,50 -2,35 -2,63 Revizi ja  ES -1,88 -2,82 0,26 0,23 -0,80 -0,65

Pol jska -6,07 -4,04 -3,44 -2,65 -3,01 -2,65 Manj vztra jen in nižji  primanjkl ja j/dolg kot HU -7,26 -5,07 -3,04 -2,44 -1,65 -2,01

Romuni ja -2,98 -2,01 -1,07 -0,63 -0,78 -2,74 Manj vztra jen in nižji  primanjkl ja j/dolg kot HU -4,59 -1,98 -1,01 -0,07 0,37 0,22

Švedska 0,00 0,10 -0,19 -0,82 -1,04 -0,96 Ves  čas  dosega s rednjeročni  ci l j 1,77 1,00 1,10 0,81 0,18 -0,04

Združeno kra l jes tvo -5,84 -6,56 -4,55 -5,15 -4,48 -3,30 Ves  čas  v okvi ru postopka v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem -6,00 -4,59 -5,31 -3,30 -3,90 -3,23

Druge revizije Evropskega računskega sodišča
Nemči ja -1,34 -0,12 0,27 0,82 0,92 0,71 Postopek v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem -1,68 -0,84 0,38 0,77 1,32 1,42

Grči ja -6,40 -0,43 1,98 0,57 -1,13 -0,27 Revizi ja  v Grči ji -9,65 -5,90 0,07 2,48 1,07 -0,63

Špani ja -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53 -2,61 Postopek v zvezi  z makroekonomskimi  neravnotežji -7,04 -6,17 -3,35 -1,90 -1,80 -2,53

Franci ja -5,09 -4,26 -3,53 -2,79 -2,74 -2,39 Postopek v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem/postopek v zvezi  z makroekonomskimi  neravno -5,50 -4,69 -3,86 -3,13 -2,39 -2,34

Ita l i ja -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98 -1,50 Postopek v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem/Revizi ja  ES -3,27 -3,27 -1,28 -0,87 -1,06 -0,98

Ciper -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35 0,22 Postopek v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem -5,06 -5,50 -5,14 -1,69 2,02 0,35

Malta -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09 -1,65 Postopek v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem -4,02 -2,78 -3,65 -2,47 -2,39 -2,09

Sloveni ja -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69 -2,48 Postopek v zvezi  z makroekonomskimi  neravnotežji -4,55 -4,79 -2,13 -2,16 -2,75 -2,69

Bolgari ja -1,87 -0,48 -0,76 -2,48 -2,56 -2,43 Postopek v zvezi  z makroekonomskimi  neravnotežji -1,51 -0,87 0,52 0,24 -1,48 -1,56

Češka -2,63 -1,48 0,08 -0,78 -1,96 -1,42 Postopek v zvezi  s  čezmernim primanjkl ja jem -3,06 -1,63 -0,48 1,08 0,22 -0,96

Vir: Podatki Komisije (preventivni del – jesenska napoved 2015).
* Oddaljenost od srednjeročnega cil ja (negativno = strukturni saldo ne dosega srednjeročnega cil ja; pozitivno = strukturni saldo presega srednjeročni ci l j).
** Na podlagi napovedanih podatkov.

V okviru preventivnega dela.
Ne dosega srednjeročnega cil ja v skladu z ocenami Komisije iz decembra 2015.

Analiza meril in izbira vzorca držav članic za revizijo preventivnega dela

Euroobmočje

Države, ki niso v 
euroobmočju

Oddaljenost od srednjeročnega cilja (strukturni saldot–1– srednjeročni ciljt)*

Že opravljene 
revizije

EMU Država članica
Strukturni saldo
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PRILOGA II 

REZULTATI DRŽAV ČLANIC V REVIZIJSKEM VZORCU 

1. Sodišče je revidiralo vzorec šestih držav članic, pregledalo oceno Komisije o programih 

za stabilnost in konvergenčnih programih, delovne dokumente služb Komisije in različne 

povezane delovne dokumente. Opravilo je tudi informativne obiske v državah članicah, ki so 

vključene v vzorec, da bi pridobilo povratne informacije o procesu, okviru pravil in 

usklajenem nadzoru fiskalnih politik, ki ga izvaja EU. 

Predložitve držav članic (programi za stabilnost in konvergenčni programi) 

2. Sodišče je na podlagi predloženih podatkov ugotovilo, da programi za stabilnost in 

konvergenčni programi na splošno obravnavajo večino zahtev iz Uredbe in kodeksa ravnanja. 

Ti podatki vključujejo informacije o proračunskih ciljih in ukrepih za njihovo doseganje ter 

informacije o ukrepih za povečanje kakovosti javnih financ in doseganje dolgoročne 

vzdržnosti. Toda fiskalni ukrepi niso vedno predstavljeni dovolj strukturirano, da bi bilo 

mogoče jasno razumeti vse njihove podrobnosti (npr. oceno proračunskega učinka, 

tipologijo, status itd.). To je večkrat omenjeno v uvodnih izjavah priporočil Sveta (glej 

tabelo 1). 

Tabela 1 – Uvodne izjave priporočil Sveta o kakovosti in ravni informacij o ukrepih, 

vsebovanih v programih za stabilnost in konvergenčnih programih, ki so jih predložile 

države članice, vključene v vzorec 

 Uvodne izjave priporočil Sveta 

2015 2016 2017 

AT (8) … ukrepi za podporo 

načrtovanim ciljem glede 

primanjkljaja od leta 2016 

naprej niso dovolj podrobno 

opredeljeni … 

(6) … potrebni ukrepi za podporo 

načrtovanim ciljnim 

primanjkljajem od leta 2017 

naprej niso dovolj podrobno 

opredeljeni … 

 

BE (8) … potrebni ukrepi za 

podporo načrtovanim ciljnim 

primanjkljajem od leta 2016 

(6) … potrebni ukrepi za podporo 

načrtovanim ciljnim 

primanjkljajem od leta 2017 

(6) … potrebni ukrepi za 

podporo načrtovanim ciljnim 

primanjkljajem od leta 2018 

naprej niso opredeljeni … 
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naprej niso dovolj podrobno 

opredeljeni … 

naprej niso dovolj podrobno 

opredeljeni … 

HU (8) … ukrepi za podporo 

načrtovanim ciljem glede 

primanjkljaja od leta 2016 

naprej niso dovolj podrobno 

opredeljeni, kar zlasti velja za 

čas po letu 2016 … 

(6) … ukrepi, potrebni za podporo 

načrtovanim ciljnim 

primanjkljajem od leta 2017 

naprej, niso dovolj podrobno 

opredeljeni, kar zlasti velja za 

obdobje po letu 2017 … 

 

FI  (6) … potrebni ukrepi za dosego 

srednjeročnega proračunskega 

cilja do leta 2019 niso dovolj 

podrobno opredeljeni … 

 

IT (12)… vlada mora še določiti 

dodatna zmanjšanja odhodkov, 

ki ji bodo omogočila, da se 

izogne uvedbi zakonsko 

sprejetega zvišanja DDV v 

letu 2016. 

  

Vir: priporočila Sveta 2015–2017. 

Ocene predložitev držav članic, ki jih je opravila Komisija 

3. Sodišče je ugotovilo, da države članice na splošno predložijo svoje programe za 

stabilnost in konvergenčne programe v opredeljenem časovnem okviru in da imajo skupine, 

ki so pri GD ECFIN zadolžene za posamezne države, na voljo razmeroma kratek čas za 

poglobljen pregled teh prejetih programov (glej tabelo 2).  
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Tabela 2 – Datumi predložitev programov za stabilnost in konvergenčnih programov ter 

datumi objav delovnih dokumentov služb Komisije (2015–2017) za države članice, 

vključene v vzorec 

 2015 2016 2017 

 

Datum 

predložitve 

programa za 

stabilnost in 

konvergenčnega 

programa 

Datum 

dokumenta 

o oceni 

Komisije 

Pretečen 

čas (št. 

koledarskih 

dni) 

Datum 

predložitve 

programa za 

stabilnost in 

konvergenčnega 

programa 

Datum 

dokumenta 

o oceni 

Komisije 

Pretečen 

čas (št. 

koledarskih 

dni) 

Datum 

predložitve 

programa za 

stabilnost in 

konvergenčnega 

programa 

Datum 

dokumenta 

o oceni 

Komisije 

Pretečen čas 

(št. 

koledarskih 

dni) 

AT 21/04 

27/05 

36 27/04 

26/05 

29 02/05 

23/05 

21 

BE 30/04 27 29/04 27 28/04 25 

FI 02/04 55 14/04 42 28/04 25 

HU 30/04 27 29/04 27 02/05 21 

IT 28/04 29 28/04 28 27/04 26 

NL 30/04 27 28/04 28 26/04 27 

Vir: pregled programov za stabilnost in konvergenčnih programov ter delovnih dokumentov služb 
Komisije, ki ga je opravilo Sodišče. 

4. Priprava ocen Komisije pa je odvisna od postopka izmenjave informacij, ki se začne prej 

v letnem ciklu, vključno z izmenjavami informacij na dvostranskih sestankih, ki potekajo 

precej pred predložitvijo programov za stabilnost in konvergenčnih programov. Delo skupin, 

zadolženih za posamezne države, dopolnjujejo uradniki, pristojni za evropski semester, na 

predstavništvih EU v državah članicah. Ti uradniki se povezujejo s predstavniki ustreznih 

nacionalnih organov in natančno spremljajo osrednje fiskalne in proračunske ukrepe v vsaki 

državi članici. 

Pomen priporočil za posamezne države 

5. Sodišče je ocenilo, ali so priporočila skladna z ugotovitvami Komisije na podlagi ocen. Na 

splošno so priporočila za posamezne države skladna z rezultati ocen Komisije (glej tabelo 3). 
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Tabela 3 – Preverjanje skladnosti med priporočili za posamezne države in ocenami 

Komisije v vzorcu držav članic (2015–2017) 

Dr
ža

va
 č

la
ni

ca
 

Leto t  Ocena Komisije 

Popravljena 

potrebna 

prilagoditev 

(število let t / t+1) 

Uvodna izjava /  

priporočilo 

AT 2015  0,3 %  Uvodna izjava (8) … za dosego srednjeročnega cilja 

[bi] bila potrebna strukturna 

prilagoditev v višini 0,3 % BDP 

2016  0,3 % Priporočilo (1) … v letu 2017 doseže letno fiskalno 

prilagoditev v višini 0,3 % BDP 

2017  0,3 % Uvodna izjava (8) … v letu 2017 doseže letno fiskalno 

prilagoditev v višini 0,3 % BDP 

BE 2015  2015: 0,6 % 

2016: 0,6 % 

Priporočilo (1) Doseže fiskalno prilagoditev v višini 

najmanj 0,6 % BDP za dosego 

srednjeročnega proračunskega cilja v 

letih 2015 in 2016 

2016  0,6 % Priporočilo (1) … da doseže letno fiskalno 

prilagoditev v višini najmanj 0,6 % BDP 

2017  0,6 % Uvodna izjava (10) … ta prilagoditev … bi ustrezala 

letni strukturni prilagoditvi v višini vsaj 

0,6 % BDP 

FI 2015  2015: 0,1 % 

2016: 0,5 % 

Priporočilo (1) Doseže fiskalno prilagoditev v višini 

najmanj 0,1 % BDP za dosego 

srednjeročnega proračunskega cilja v 

letu 2015 in 0,5 % BDP v letu 2016 

2016  2016: 0,5 % Priporočilo (1) Doseže letno fiskalno prilagoditev v 

višini najmanj 0,5 % BDP za dosego 
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Dr
ža

va
 č

la
ni

ca
 

Leto t  Ocena Komisije 

Popravljena 

potrebna 

prilagoditev 

(število let t / t+1) 

Uvodna izjava /  

priporočilo 

2017: 0,6 % srednjeročnega proračunskega cilja v 

letu 2016 in 0,6 % v letu 2017 

2017  0,1 % Uvodna izjava (12) … ustreza letni strukturni 

prilagoditvi v višini 0,1 % BDP 

HU 2015  2015: 0,5 % 

2016: 0,6 % 

Priporočilo (1) Doseže fiskalno prilagoditev v višini 

0.5 % BDP za dosego srednjeročnega 

proračunskega cilja v letu 2015 in 

0,6 % BDP v letu 2016 

2016  2016: 0,3 % 

2017: 0,6 % 

Priporočilo (1) … doseže letno fiskalno prilagoditev 

v višini 0,3 % BDP za dosego 

srednjeročnega proračunskega cilja v 

letu 2016 in v višini 0,6 % BDP v 

letu 2017 

2017  1,0 % Uvodna izjava (8) … ta prilagoditev … bi ustrezala 

strukturni prilagoditvi v višini 1,0 % 

BDP 

IT 2015  2015: 0,3 %  

2016: 0,1 % 

Priporočilo (1) Doseže fiskalno prilagoditev v višini 

najmanj 0,25 % BDP za dosego 

srednjeročnega proračunskega cilja v 

letu 2015 in 0.1 % BDP v letu 2016 

2016  2016: 0,25 % 

2017: 0,6 % 

Priporočilo (1) … da doseže letno fiskalno 

prilagoditev v višini 0,6 % BDP ali več 
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Dr
ža

va
 č

la
ni

ca
 

Leto t  Ocena Komisije 

Popravljena 

potrebna 

prilagoditev 

(število let t / t+1) 

Uvodna izjava /  

priporočilo 

2017  0,6 % Uvodna izjava (10) … ta prilagoditev … bi ustrezala 

letni strukturni prilagoditvi v višini vsaj 

0,6 % BDP 

NL 2015  2015: –0,3 % 

2016: –0,2 % 

Nič 

2016  0,6 % Priporočilo (1) … doseže letno fiskalno prilagoditev 

v višini 0,6 % BDP v letu 2017 

2017  skladen Nič 

Vir: Delovni dokumenti služb Komisije in priporočila za posamezne države za države članice v vzorcu 
(2015–2017). 

 



 

1 

ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA 

SODIŠČA
1
 

„ALI JE DOSEŽEN GLAVNI CILJ PREVENTIVNEGA DELA PAKTA ZA STABILNOST 

IN RAST?“ 

POVZETEK 

I. Vloga preventivnega dela je doseči fiskalno vzdržnost, hkrati pa predvideti možnost modulacije 

fiskalnih politik na podlagi gospodarskih razmer. Srednjeročni proračunski cilj, ki je v jedru 

preventivnega dela, v praksi uresničuje to potrebo, da se srednje- do dolgoročno zagotovi 

uravnotežena fiskalna politika ter hkrati olajša delovanje avtomatskih stabilizatorjev. Ker je 

srednjeročni proračunski cilj določen v strukturnem smislu, omogoča prilagajanje zaradi rednih 

gibanj fiskalnega salda, ki so posledica gospodarskega cikla. Ključna naloga Komisije in Sveta pri 

zagotavljanju potrebnih izboljšav na področju vzdržnosti dolga in makrostabilizacije je 

zagotavljanje, da države članice še naprej stalno napredujejo pri doseganju srednjeročnega 

proračunskega cilja. 

Člen 6(3) uredbe pravilno priznava, da vzdržnost javnih financ srednjeročno določa širši nabor 

elementov, ki med drugim vključuje potrebo po izogibanju neproduktivni fiskalni prilagoditvi, ko je 

ciklični položaj gospodarstva šibek, vlogo strukturnih reform in naložb pri izboljševanju 

potencialne rasti ter potrebo po upoštevanju dogodkov, na katere vlada ne more vplivati. Vsi ti 

dejavniki so izrecno določeni v uredbi. 

Uredba predvideva tudi dovoljeno raven odklona od letnih zahtev, ki priznava negotovost, 

povezano z načrtovanjem in izvajanjem proračunske politike, zaradi katere država članica morda ne 

izpolni cilja zaradi zadev, na katere vlada ne more vplivati. Medtem ko se zdi, da Evropsko 

računsko sodišče meni, da nekatere države članice vztrajno izkoriščajo ta dovoljeni odklon (glej 

odstavek XII in priporočilo 1(a)), določba uredbe o odklonu kljub temu od Komisije zahteva, da ga 

dovoli. 

Pakt za stabilnost in rast določa, kako naj države članice, za katere velja preventivni del, vodijo 

fiskalno politiko, treba pa je poudariti, da je proračunska politika vendarle v pristojnosti držav 

članic. Seveda ima Komisija ključno vlogo pri izvrševanju Pakta za stabilnost in rast, zlasti z oceno, 

ali se politike držav članic izvajajo v skladu z obveznostmi iz uredbe. Zakonodaja realno ne more 

kodificirati vsakega možnega vidika oblikovanja makroekonomske in proračunske politike, ki je 

lahko pomembno za uporabo fiskalnih pravil, in zaradi tega lahko Komisija in Svet obravnavata 

specifične situacije. 

Komisija je za lažje izvajanje svojih ocen pripravila velik nabor postopkov in metodologij. Ti so 

potrebni za zagotavljanje predvidljivosti državam članicam v zvezi s tem, kako bo Komisija 

ocenjevala skladnost, in tudi za zagotavljanje horizontalne skladnosti v teh ocenah. Komisija si v 

takih primerih, ko pri ocenjevanju izvaja svojo diskrecijsko pravico, to prizadeva izvesti pregledno 

in pravilno ter v temeljitem posvetovanju z državami članicami (v ustreznih odborih, kot sta Svet 

ECOFIN, Ekonomsko-finančni odbor). 

In čeprav je za ocenjevanje skladnosti držav članic s preventivnim delom odgovorna Komisija, sta 

za izvrševanje pravil skupaj pristojna Komisija in Svet, saj mora Svet najprej sprejeti priporočilo 

Komisije, preden se določijo fiskalne zahteve za države članice in vse naknadne postopkovne 

                                                       

1 Odgovori Komisije odražajo razprave z Evropskim računskim sodiščem do 22. maja 2018. 
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posledice. Svet je od začetka veljavnosti zakondajnega šesterčka priporočila Komisije v okviru 

preventivnega dela podprl brez vsebinskih sprememb. 

Komisija meni, da je bila uporaba prožnosti, ki jo vsebuje preventivni del, sorazmerna, ustrezna in 

ekonomsko upravičena glede na enkratno naravo krize, ki je povsod povzročila močno poslabšanje 

javnih financ. Čeprav je zdaj širše priznano, da evropsko gospodarstvo močno okreva, so nenavadne 

značilnosti okrevanja še pred kratkim zahtevale previdnost pri uporabi fiskalne konsolidacije. Zlasti 

so Komisija in drugi, vključno s predsednikom Evropske centralne banke, izpostavljali pomanjkanje 

inflacijskih pritiskov, velik presežek na tekočem računu za euroobmočje in še vedno visoke ravni 

brezposelnosti v nekaterih državah članicah kot dokaze, da je dinamika gospodarstva še vedno 

upočasnjena. Zaradi teh pomislekov in večje geopolitične negotovosti je Komisija menila, da bi bil 

namen preudarne uporabe fiskalnih pravil zagotoviti, da čezmerne fiskalne prilagoditve ne bodo 

ogrozile še vedno šibkega okrevanja v več državah članicah. 

Komisija je v ta namen v sporočilu iz leta 2015 z naslovom Kako čim bolje izkoristiti prožnost v 

okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast zagotovila dodatne podrobnosti o tem, kako bo 

pripravljala ocene na treh glavnih področjih: modulaciji fiskalnih zahtev glede na ciklične pogoje, 

ustreznem upoštevanju strukturnih reform, ki izboljšujejo dolgoročno vzdržnost, in ustreznem 

upoštevanju javnih naložb, ki spodbujajo rast. Določbe uredbe, v skladu s katerimi Komisija 

uporabi to prožnost, obstajajo že dolgo, večina jih je bila sprejetih z reformo zakonodaje leta 2005. 

Tudi o pristopu, ki ga je sprejela Komisija, je potekalo obširno posvetovanje z državami članicami, 

na podlagi katerega je bilo na začetku leta 2016 objavljeno skupno dogovorjeno stališče o prožnosti 

v okviru Pakta za stabilnost in rast. Z nedavnimi simulacijami Komisije je bilo potrjeno, da je 

povprečna zahteva, ki je blizu višini referenčne stopnje 0,5 % BDP, posledica uporabe tako 

imenovane matrike zahtev. Za oceno izboljšanja vzdržnosti, povezanega z uporabo klavzule o 

strukturnih reformah in naložbene klavzule, bo potrebnega več časa, saj sama narava teh klavzul 

priznava možnost kratkoročnih stroškov, povezanih z izvajanjem politik, ki bodo prinesle 

dolgoročne koristi. Pri tem je zaradi zasnove neizogibno, da lahko uporaba začasnega odklona od 

prilagoditvene poti za države članice, ki izvajajo pomembne strukturne reforme ali naložbe, ki 

spodbujajo rast, vodi do zamude pri približevanju srednjeročnemu proračunskemu cilju. Za 

zagotovitev, da je ta učinek začasen in da na koncu privede do dolgoročnega izboljšanja fiskalne 

vzdržnosti, je bilo vzpostavljenih več pomembnih zaščitnih ukrepov. Zlasti mora država članica za 

odobritev klavzule izpolnjevati stroga merila za upravičenost, med drugim mora ostati v okviru 

preventivnega dela, ohraniti varnostni razmik do praga 3 % BDP, biti znotraj 1,5 % BDP od 

srednjeročnega proračunskega cilja, ko zaprosi za klavzulo, in izpolnjevati številne zahteve v zvezi 

z izvajanjem posamezne klavzule. 

Komisija zato zavrača zaključek Evropskega računskega sodišča, da Komisija ni zagotovila 

doseganja glavnega cilja uredbe. Komisija v vseh primerih določbe uredbe uporablja skupaj s 

Svetom. Komisija ima pri ocenjevanju določeno raven diskrecijske pravice pri izvajanju določb 

preventivnega dela. Komisija meni, da je v takih okoliščinah v zelo omejenem številu izrednih 

primerov bolj preudarno biti pretirano previden, ko se upošteva učinek velike fiskalne konsolidacije 

na gospodarsko rast. Zato meni, da se lahko bolj mehanična uporaba pravil, ki ne upošteva 

prevladujočih tveganj za okrevanje gospodarstva, na koncu izkaže za neproduktivno. V zvezi s tem 

je treba omeniti, da je pristop Komisije v svojem letnem poročilu za leto 2017 večinoma podprl 

Evropski fiskalni odbor, ki je ugotovil, da bi lahko toga uporaba pravil ogrozila nadaljevanje še 

vedno šibkega okrevanja. 

Na splošno se je v zadnjih letih fiskalno stanje stalno izboljševalo, pri čemer se je število držav 

članic, za katere velja korektivni del, močno zmanjšalo, v EU in euroobmočju pa se dolg zmanjšuje. 

Seveda fiskalna pravila niso popolna in vse večja kompleksnost preventivnega dela vzbuja 

upravičeno skrb. Komisija je zato zavezana nadaljevanju prizadevanj za izboljšanje delovanja 
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preventivnega dela ter je odprta za vse predloge, ki so upravičeni in upoštevajo gospodarske 

razmere in ustrezno srednjeročno perspektivo. 

III. Komisija opozarja, da korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast ne ureja uredba o 

preventivnem delu, ampak uredba o korektivnem delu. Komisija v zvezi s tem poudarja, da je 

Evropsko računsko sodišče pred kratkim izvedlo celovito ločeno revizijo korektivnega dela, na 

podlagi katere je bilo aprila 2016 objavljeno poročilo o postopku v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem. 

IV. Komisija uporablja pravni okvir, ki sta ga določila sozakonodajalca. Uredba ne zagotavlja in 

tudi ne more zagotavljati ravni podrobnosti, potrebne za izvajanje vsakega vidika okvira, Komisija 

pa se mora odločiti, kako izvajati zakonske določbe. Komisija si v takih primerih, ko pri 

ocenjevanju izvaja svojo diskrecijsko pravico, to prizadeva izvesti pregledno in pravilno ter v 

temeljitem posvetovanju z državami članicami v ustreznih odborih, npr. Svetu ECOFIN, 

Ekonomsko-finančnem odboru. Za izvrševanje preventivnega dela sta skupaj pristojna Komisija in 

Svet, ki je potrdil vsa priporočila Komisije za posamezne države, vključno s tistimi, ki vsebujejo 

olajšave, odobrene na podlagi tako imenovanih klavzul o prožnosti. 

V. Komisija zavrača ugotovitev Evropskega računskega sodišča, da „Komisija in njene operativne 

odločitve ne zagotavljajo, da bo glavni cilj uredbe dosežen“. Prvič, za izvrševanje Pakta za 

stabilnost in rast sta skupaj pristojna Komisija in Svet, ki je potrdil vsa priporočila Komisije za 

posamezne države. Drugič, glavni cilj uredbe je, da si države članice srednjeročno prizadevajo za 

preudarne fiskalne politike, ki se izvajajo z doseganjem srednjeročnega proračunskega cilja ali 

prilagoditvami v smeri srednjeročnega proračunskega cilja. Vendar uredba priznava širši kontekst 

srednjeročne vzdržnosti, ki na primer vključuje potrebo po izogibanju neproduktivni fiskalni 

prilagoditvi, ko je ciklični položaj gospodarstva šibek, vlogo strukturnih reform in naložb pri 

izboljševanju potencialne rasti ter potrebo po upoštevanju dogodkov, na katere vlada ne more 

vplivati. Vsi ti dejavniki so izrecno določeni v uredbi. Rezultate analize Evropskega računskega 

sodišča je treba oceniti na podlagi specifičnih gospodarskih razmer v zadnjih letih, vključno s 

pomembno zapuščino krize. 

VI. Komisija meni, da je bila uporaba prožnosti, vključena v preventivni del, sorazmerna, primerna 

in ekonomsko upravičena. Čeprav je zdaj širše priznano, da evropsko gospodarstvo močno okreva, 

so nenavadne značilnosti okrevanja še pred kratkim zahtevale previdnost pri uporabi fiskalne 

konsolidacije zaradi dokazov, da je dinamika gospodarstva še vedno upočasnjena. Zaradi teh 

pomislekov je Komisija mnenja, da bi preudarna uporaba fiskalnih pravil pomagala zagotoviti, da 

pretirane fiskalne prilagoditve ne bi ogrozile še vedno šibkega okrevanja v več državah članicah. 

Hkrati je Komisija stalno poudarjala, da morajo visoko zadolžene države članice sprejeti ukrepe za 

izboljšanje svoje vzdržnosti, in številne določbe o prožnosti, ki jih je Komisija izvedla v svojem 

sporočilu iz januarja 2015, so namenjene prav temu. 

Komisija zato zavrača zaključek Evropskega računskega sodišča, da je z uporabo svoje diskrecijske 

pravice še dodatno oslabila okvir. Komisija je v zelo omejenem številu izrednih primerov menila, 

da je bolj preudarno biti pretirano previden, ko se upošteva učinek velike fiskalne konsolidacije na 

gospodarsko rast. Komisija meni, da se je morda bolj mehanična uporaba pravil, ki ne upošteva 

prevladujočih tveganj za okrevanje gospodarstva, na koncu izkazala za neproduktivno. 

VII. Začasni odklon na podlagi klavzule o strukturnih reformah ni bil nikoli povezan z dejanskimi 

proračunskimi stroški reforme, uredba pa tudi ne predvideva take povezave, zlasti ker je take 

stroške morda težko izmeriti in/ali imajo omejen neposreden fiskalni učinek. Dejansko lahko gre za 

zelo koristne strukturne reforme, ki ne povzročijo znatnejših neposrednih proračunskih stroškov, a 

vseeno pomenijo precejšnje ekonomske ali politične stroške, na primer na področju trga dela ali 

pravosodnih reform.  
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Strokovna zasnova začasnega odklona od srednjeročnega proračunskega cilja ali prilagoditvene poti 

pomeni, da se poraba vsako leto poveča glede na osnovni scenarij (tj. pot odhodkov brez začasnega 

odklona), dokler ni dosežen srednjeročni proračunski cilj . Ta zasnova odklona je bila dogovorjena s 

Svetom, da bi se preprečil nastanek vzorca fiskalnega prilagajanja s pogostimi prekinitvami ter 

zagotovila enaka obravnava v vseh državah članicah glede na njihovo oddaljenost od 

srednjeročnega proračunskega cilja. Če povezani stroški niso enkratni, bi potrebna izravnava za 

vrnitev porabe na prvotno raven v letu po uporabi klavzule pomenila dodatno fiskalno prilagoditev 

poleg standardne zahteve za državo članico v zadevnem letu, kar pa bi močno zmanjšalo spodbudo 

za strukturne reforme, ki naj bi jo zagotovila klavzula. 

Zaključek Evropskega računskega sodišča, da so kumulativen učinek vseh morebitnih olajšav velike 

zamude pri doseganju srednjeročnih ciljev, pomeni posploševanje, ki se nanaša le na osamljen 

primer določene države članice. V referenčnem primeru, ko je država članica na prilagoditveni poti 

v smeri srednjeročnega proračunskega cilja, je končni učinek le zamuda pri doseganju 

srednjeročnega proračunskega cilja za eno leto. 

VIII. Komisija meni, da je korektivni del v zadnjih letih na splošno dobro deloval, kar dokazuje 

dejstvo, da je število držav članic, za katere se izvaja postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, 

s 24 leta 2011 upadlo na le tri leta 2017. Kljub temu drži, da države članice, ki dosežejo svoje ciljne 

nominalne primanjkljaje v okviru korektivnega dela, ne bodo utrpele postopkovnih posledic, če ne 

dosežejo svojih strukturnih ciljev. To odraža nominalno naravo korektivnega dela, ko se postopek v 

zvezi s čezmernim primanjkljajem na koncu razveljavi na podlagi zmanjšanja nominalnega 

primanjkljaja na raven pod 3 % BDP, ne glede na strukturni položaj. 

Komisija je predlagala možnosti za odpravo te anomalije z omogočanjem skrajšanja rokov za 

postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ko se ciklični pogoji izboljšajo, a države članice tega 

predloga niso podprle. Komisija je odprta za možnost ponovne obravnave tega vprašanja in 

pridobivanja podpore držav članic za predloge. 

IX. Komisija ne deli pomisleka Evropskega računskega sodišča, da „oslabljeni okvir Pakta za 

stabilnost in rast v več visoko zadolženih državah članicah ne more zagotoviti napredka pri 

doseganju srednjeročnih ciljev“, saj je bilo več držav članic, ki jih omenja Evropsko računsko 

sodišče, v zadevnem obdobju vključenih v korektivni del. Glavni namen postopka v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem je doseganje praga nominalnega primanjkljaja v višini 3 %, določenega 

v Pogodbi. Komisija in Svet sta korektivni del torej izvrševala skladno s Pogodbo, poleg tega se je 

število držav članic v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem od leta 2014 vztrajno 

zmanjševalo. 

Ne nazadnje, Evropsko računsko sodišče se selektivno osredotoča na zadevne države članice, saj ne 

omenja niti velikega števila držav članic, ki se v okviru preventivnega dela približujejo 

srednjeročnemu proračunskemu cilju ali so ga že dosegle, niti visoko zadolženih držav članic, kot 

sta Ciper in Irska, ki so dosegle velik napredek. 

X. Komisija temeljito analizira programe za stabilnost in konvergenčne programe vseh držav članic 

ter svoje ugotovitve objavi v ocenah teh programov. 

V zvezi s fiskalnimi ukrepi izvaja neodvisne in temeljite ocene rezultatov, ki jih ti prinesejo. 

Dodatno preglednost in s tem morebiten pregled zagotavlja tako, da od pomladi 2014 da na voljo 

učinek diskrecijskih ukrepov (tekoči/kapitalski prihodki in tekoči/kapitalski odhodki) in raven 

enkratnih ukrepov v spletni zbirki podatkov AMECO. Čeprav ni mogoče vedno zagotoviti popolne 

odsotnosti kakršne koli subjektivnosti, Komisija meni, da zbiranje informacij iz širokega nabora 

virov zagotavlja zaščito pred tveganji sistematičnih pristranskosti ali netočnosti. 
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Komisija kljub temu priznava, da bi bilo mogoče izboljšati preglednost ocenjevanja fiskalnih 

ukrepov, ter je v ta namen leta 2017 z državami članicami začela intenzivne razprave, da bi 

izboljšala točnost in preglednost ocen takih ukrepov. 

XI. Komisija si nenehno prizadeva izboljšati obveščanje o utemeljitvah, ki so podlaga za njena 

priporočila, in bo obravnavala specifične predloge Evropskega računskega sodišča. Obravnavala jih 

bo tudi poleg drugih ustreznih priporočil Evropskega računskega sodišča ob zaključku revizije 

evropskega semestra. 

XII. Komisija se ne strinja, da je treba poostriti zasnovo okvira. Komisija zlasti ne sprejema prvega 

priporočila, saj Uredba (ES) št. 1466/97 izrecno določa dovoljeni odklon v višini 0,25 % BDP, 

Komisija pa ne more uvesti omejitev, tj. za kopičenje neznatnih odklonov, ki so v nasprotju z 

Uredbo. Poleg tega uredba določa odklon v višini 0,25 %, da bi se upoštevali zahtevnost izračunov 

strukturnega salda ter inherentna negotovost na področju oblikovanja in izvrševanja proračuna. Ti 

dejavniki lahko povzročijo odklon države članice od cilja zaradi zadev, na katere vlada ne more 

vplivati.  

V zvezi z matriko kategorizacija parametrov že zdaj določa višje zahteve za bolj zadolžene države 

članice. Ne glede na to Komisija trenutno v okviru obsežnejšega pregleda uporabe prožnosti, ki ga 

zahteva skupno dogovorjeno stališče z državami članicami, preverja učinkovitost matrike, vključno 

z različnimi zahtevami. 

Komisija se sicer strinja, da bi morale določbe klavzule o izrednih dogodkih veljati le za stroške, 

neposredno povezane z zadevnimi dogodki, vendar ne sprejema priporočila, da bi moral biti 

začasen odklon na podlagi klavzule o strukturnih reformah neposredno povezan s stroški, saj meni, 

da bi zahtevana prilagoditev oslabila učinkovitost klavzule o strukturnih reformah. Začasni odklon 

na podlagi klavzule o strukturnih reformah ni neposredno povezan z dejanskimi proračunskimi 

stroški reforme, saj nekatere zelo koristne strukturne reforme ne povzročijo vedno povečanih 

neposrednih proračunskih stroškov, lahko pa povzročijo precejšnje ekonomske ali politične stroške.  

XIII. Komisija se ne strinja, da je mogoče kopičenje dovoljenega odklona v višini 0,25 % BDP s 

strani držav članic obravnavati z obstoječim pravnim okvirom, saj je ta določba izrecno navedena v 

členu 6(3) Uredbe (ES) št. 1466/97. Komisija je zato zaskrbljena, da bi lahko kakršno koli 

sistematično preoblikovanje matrike na ta način štelo za izogibanje dovoljenemu odklonu, 

določenemu v uredbi. 

XIV. Inherentno nominalna narava postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, osredotočenega 

na prag nominalnega primanjkljaja v višini 3 %, omejuje zmožnost Komisije, da v okviru 

korektivnega dela doseže spoštovanje strukturnih ciljev. Komisija je v preteklosti predlagala 

možnosti za zagotavljanje, da se izpolnijo zahteve za strukturno prilagoditev v okviru korektivnega 

dela, zlasti s predvideno revizijo priporočila za postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem v 

primerih pozitivnih gospodarskih presenečenj glede na scenarij, ki je bil podlaga za prvotno 

priporočilo, toda države članice tega predloga niso podprle. 

Vendar je Komisija odprta za možnost ponovne obravnave tega vprašanja in pridobivanja podpore 

držav članic za predloge. 

Glej odgovor na odstavek VIII. 

XV. Komisija od leta 2017 z državami članicami pripravlja postopek za izboljšanje točnosti in 

preglednosti ocenjevanja fiskalnih ukrepov. Komisija je naklonjena spremembi kodeksa ravnanja, 

ki bi odražala vse potrebne spremembe iz navedenega postopka, če se države članice strinjajo. 

Vendar bo pomembno, da morebitne spremembe razlikujejo med različno naravo ukrepov na strani 

prihodkov in odhodkov. Kazalniki, ki jih Komisija uporablja v ocenah skladnosti, temeljijo na njeni 

najnovejši napovedi in najnovejših potrjenih podatkih Eurostata. 
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Fiskalne zahteve se določijo eno leto vnaprej, da lahko država članica oblikuje svojo proračunsko 

politiko. Zahteve temeljijo na najugodnejšem obdobju le v zvezi z izračunom oddaljenosti od 

srednjeročnega proračunskega cilja, zahteve iz matrike pa so posodobljene le v omejenem številu 

dobro utemeljenih okoliščin na podlagi načel odmrznitve. 

XVI. Komisija sprejema to priporočilo. 

OPAŽANJA 

25. Uredba ne vsebuje koncepta „izredno slabih gospodarskih razmer“, prav tako ne več drugih 

kategorij. Pravzaprav uredba omenja le čas dobrih in čas slabih ekonomskih razmer ter ne navaja 

možnosti normalnih razmer. To odraža realnost, da uredba ne zagotavlja in tudi ne more 

zagotavljati ravni podrobnosti, potrebne za izvajanje vsakega vidika okvira, ter da se mora Komisija 

odločiti, kako izvajati zakonske določbe. Razlog, zakaj se v takih razmerah ne zahteva prilagoditev, 

je, da bi se lahko uvedba ukrepov za fiskalno konsolidacijo, ko so ciklični pogoji tako šibki, na 

koncu izkazala za neproduktivno, tj. negativni učinek na gospodarsko aktivnost bi lahko povzročil 

še slabši proračunski rezultat. 

26. Matrika ni namenjena omogočanju upada strukturnega salda v obdobjih globoke recesije. Za 

razmere z negativno stopnjo rasti matrika uporablja besedilo „prilagoditev ni potrebna”, v praksi pa 

to pomeni, da je zahteva glede strukturnega salda določena na nič. 

27. Evropsko računsko sodišče ne navaja, kako bi bilo mogoče izvesti doslednejše razlikovanje med 

kategorijami matrike. Vendar se je zahteva za prilagoditev, višjo od 0,5 % BDP, vedno izvajala kot 

0,6 % BDP, pri čemer v času normalnih gospodarskih razmer ni bila nikoli priporočena višja 

prilagoditev. Ponovno je treba poudariti, da je kategorizacijo cikličnih pogojev v matriki predlagala 

Komisija, a je bila v celoti dogovorjena z državami članicami v skupno dogovorjenem stališču o 

prožnosti. 

28. Komisija meni, da razlikovanje v matriki, ki ga je izpostavilo Evropsko računsko sodišče, ni 

nedosledno. 

Razen za kategoriji „čas zelo slabih gospodarskih razmer“ in „čas izredno slabih gospodarskih 

razmer“ so prilagoditve osredotočene okoli 0,5-odstotne referenčne vrednosti, da se matrika ne 

oddalji preveč od uredbe. Zasnova ravni prilagoditve znotraj kategorij odraža dva nadaljnja 

praktična dejavnika. Prvič, če je kot minimalna raven razdrobljenosti sprejeta vrednost 0‚1 % BDP, 

je mogoče znotraj razumnih parametrov referenčnega merila doseči omejeno stopnjo razlikovanja. 

Drugič, Komisija je hotela preprečiti nastanek previsokih učinkov praga, da bi preprečila situacijo, 

ko bi majhne spremembe elementa, ki je pravzaprav neopazovana spremenljivka, tj. proizvodna 

vrzel, pripeljale do velikih sprememb v predpisovanju proračunske strategije države članice. Tretjič, 

zdi se, da so v opažanju odgovori Komisije v zvezi z morebitnimi političnimi stroški, povezanimi s 

strukturnimi reformami, zamenjani z zgornjo utemeljitvijo matrike. 

Ne nazadnje je treba v zvezi s trditvijo, da je čas, ko je rast hitrejša od potencialne rasti, idealen za 

izvedbo reform, poudariti, da bi lahko v kategoriji „čas slabih gospodarskih razmer“ raven 

proizvodne vrzeli ostala celo na ravni –3 %, kar pomeni, da je gospodarstvo še vedno v zahtevnem 

cikličnem položaju, čeprav se proizvodnja vrzel zapira (tj. rast presega potencialno rast). 

29. Komisija je izvedla analizo pred določitvijo parametrov matrike. Matrika temelji na združeni 

porazdelitvi proizvodnih vrzeli za 28 držav članic EU med letoma 1986 in 2014 v skladu z 

jesenskimi napovedmi Komisije iz leta 2014. Izključuje največjo (negativno) proizvodno vrzel iz 

leta 2009 ali 2010, ker ti leti odražata najbolj neobičajne okoliščine v novejši zgodovini in ju zato ni 

mogoče šteti za del tipičnega gospodarskega cikla. Pretekla porazdelitev nakazuje, kako pogosto bo 

potrebna vsaka kategorija prilagoditve matrike, kar ima očitne posledice za doseganje 

srednjeročnega proračunskega cilja. Nedavne notranje simulacije Komisije, ki se izvajajo v okviru 
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formalnega pregleda prožnosti, kot ga zahteva skupno dogovorjeno stališče, potrjujejo povprečno 

prilagoditev matrike na podlagi cikličnih pogojev na ravni malo pod 0,5 % BDP od leta 2000. 

30. Odklon v višini 0,25 % je določen v uredbi in Komisija ne more uvesti omejitev, tj. za 

kopičenje neznatnih odklonov, ki so v nasprotju z uredbo. 

Dejansko je ubeseditev v poročilu Evropskega fiskalnega odbora očitno dvoumna v zvezi s potrebo 

po spremembi zakonodaje, da se uvedejo njegovi predlogi za omejitev učinka večkratnih odklonov. 

31. Komisija se ne strinja, da uporaba njene diskrecijske pravice pri ocenjevanju, zlasti v zvezi z 

ekonomsko presojo, kakor koli slabi okvir. 

Prvič, Komisija ima v skladu s členom 6(3) Uredbe 1466/97 pri obravnavi odklonov od fiskalnih 

prilagoditev, ki jih predvideva matrika, diskrecijsko pravico. V zvezi s tem uredba ne predvideva 

avtomatizma pri ugotavljanju znatnega odklona. 

Drugič, Pakt za stabilnost in rast, vključno s preventivnim delom, se ne bi smel razumeti kot zgolj 

nespremenljiv nabor posameznih pravil, ki se samodejno uporabijo za vsak dani dogodek. Pakt 

namreč predstavlja sistem ekonomskega in fiskalnega upravljanja, ki naj bi pomagal zagotoviti 

preudarno srednje- in dolgoročno oblikovanje makroekonomskih in fiskalnih politik. Narava 

oblikovanja makroekonomskih politik zagotavlja, da se bodo pojavili nepričakovani dogodki, okvir 

ekonomskega upravljanja pa mora biti dovolj prožen, da se bo lahko odzval na take dogodke in jih 

upošteval. Če okvir tega ne bi zmogel, bi bila verodostojnost Pakta za stabilnost in rast kot 

praktičnega instrumenta za ekonomsko upravljanje in oblikovanje politik ogrožena. 

Zato je vedno pomembno, da Komisija namesto izključno mehanskega pristopa, ločenega od 

prevladujočih makroekonomskih razmer, uporabi svojo ekonomsko presojo in tako zagotovi 

smiselno uporabo pravil. 

Skupni odgovor na odstavka 32 in 33. 

Namen priporočil za posamezne države iz leta 2017 je bil doseči cilja krepitve trenutnega okrevanja 

in zagotavljanja vzdržnosti javnih financ, hkrati pa naj bi priporočila ostala kratka in jasna. To je 

pomenilo, da fiskalna priporočila za posamezne države v nasprotju z dotedanjo prakso niso 

vsebovala priporočil za zahtevano prilagoditev za leto 2018. To je bila pravzaprav politična 

odločitev, pri kateri je bilo upoštevanih več premislekov. 

Prvič, čeprav tako imenovani pristop „matrike“ ostaja podlaga za priporočila za posamezne države 

za leto 2018, so predlogi Komisije za priporočila iz leta 2017 vsebovali pridržek v zvezi z državami 

članicami, za katere matrika predvideva fiskalno prilagoditev višini vsaj 0,5 % BDP (diskrecijska 

pravica). Priporočilo za posamezno državo se ni zdelo pravi instrument za navajanje podrobnosti o 

iskanju ravnotežja med zahtevami iz matrike ter potrebo po upoštevanju učinka konsolidacije na 

rast in zaposlovanje s presojo. 

Drugič, spremljevalne uvodne izjave izrecno navajajo, kaj je treba narediti v letu 2018: zlasti so 

navedene (i) kvantificirana zahteva, (ii) ocena skladnosti in (iii) ugotovitev, ali so potrebni dodatni 

ukrepi. 

Tretjič, uvodne izjave in priporočilo za posamezno državo so enakovredni v svoji pravni 

veljavnosti. 

Komisija zato v tej fazi ne vidi dokazov, da je uporaba njene diskrecijske pravice zmanjšala pomen 

ali verodostojnost fiskalne zahteve v priporočilu za posamezno državo. 

34. Komisija ima v fazi ocenjevanja skladnosti pri obravnavi odklonov od fiskalnih prilagoditev, ki 

jih predvideva matrika, diskrecijsko pravico. Te diskrecijske pravice so izrecno določene v 

členu 6(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97. V skladu s členom 6(3) je ugotovitev znatnega odklona 
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od srednjeročnega proračunskega cilja ali prilagoditvene poti za njegovo dosego po eni strani 

povezana z natančnimi kvantitativnimi merili, ne da bi bila omejena nanje, po drugi strani pa 

omogoča upoštevanje drugih elementov. Uredba torej ne predvideva avtomatičnosti pri ugotavljanju 

znatnega odklona. 

35. Komisija v svojih ocenah priznava, da lahko obstaja napetost med potrebami po vzdržnosti in 

stabilizaciji v posameznih državah članicah, je pa tudi res, da to ni povsem nujno, kot to dokazuje 

analiza, ki jo je Komisija objavila v delu IV poročila o javnih financah za leto 2016. Kadar pa 

napetost vendarle obstaja, mora Komisija analizirati nasprotujoče si potrebe in sprejeti 

uravnoteženo oceno, pri kateri upošteva vse ustrezne pomisleke. Diskrecijska pravica Komisije 

sestoji iz inteligentnega branja sklopa razpoložljivih kazalnikov, zlasti v luči negotovosti, ki obdaja 

poslovni cikel, in tveganj velikega fiskalnega omejevanja za tekoče okrevanje v določenih državah 

članicah. 

36. Prvič, agregatne stopnje rasti ne vključujejo nujno potencialno ranljive narave okrevanja v 

posameznih državah članicah in ne upoštevajo potencialno neproduktivnega učinka pretirane 

fiskalne konsolidacije na tako gospodarstvo. To sta očitno pomembna dejavnika, ki ju je Komisija 

želela upoštevati, ko je uporabila svojo diskrecijsko pravico pri določanju ustreznega okvira 

fiskalne politike za posamezna gospodarstva. 

Drugič, dejstvo, da je dejanska rast višja od potencialne rasti, ne pove veliko o moči okrevanja. Na 

primer, v tistih letih je bila potencialna rast Italije ocenjena na približno nič. 

37. Omejitve klavzule o strukturnih reformah in naložbene klavzule so bile dogovorjene v 

razpravah med Komisijo in državami članicami.  

41. Komisija želi za dopolnitev slike dodati pojasnilo k utemeljitvi, ki je podlaga za pogoje 

naložbene klavzule. Klavzula je namenjena za upoštevanje javnih naložb, ki lahko veljajo za 

gospodarsko enakovredne strukturnim reformam, ker imajo pozitiven učinek na potencialno rast in 

vzdržnost javnih financ, ter je zato povezana z določenimi projekti, ki jih sofinancira EU. Pogoj za 

upravičenost, da se javne naložbe ne smejo zmanjšati, je namenjen zagotavljanju, da se naložbe, ki 

jih financira EU, ne uporabljajo za nadomestitev nacionalno financiranih naložb. 

42. Ključno merilo za upravičenost do uporabe naložbene klavzule je, da mora biti proizvodna vrzel 

države članice bolj negativna od –1,5 % BDP. Povedano drugače, država članica mora imeti slabe 

gospodarske razmere. Raziskave so pokazale, da se javne naložbe zelo pogosto zmanjšajo, ko se 

države soočajo z izzivi vzdržnosti v takih okoliščinah, kar škodljivo vpliva na potencialno rast. 

Namen naložbene klavzule je zagotoviti, da se to ne zgodi, in sicer z zahtevo, da se raven javnih 

naložb v referenčnem letu za uporabo klavzule ne zmanjša. Zmanjšanje nominalne ravni naložb bi 

lahko še vedno vodilo do povečanja deleža naložb v razmerju do BDP, če je zmanjšanje rasti BDP 

(na katerega vlada ne more vplivati) večje od zmanjšanja naložb. 

43. Namen naložbene klavzule je povzročiti vzdržne ravni povečanih naložb. V takih primerih 

zahteva, da se mora država članica vrniti na prvotno pot leto dni po odobritvi klavzule, ne bi bila 

upravičena. 

44. Glej odgovor na odstavka VII in 43. 

45. Od uvedbe matrike ni mogoče vnaprej oceniti, ali bo država članica v štirih letih dosegla 

srednjeročni proračunski cilj (ker bodo na to med drugim vplivale zahteve matrike za posamezna 

leta). Posledično je Komisija državam članicam predlagala poenostavitveno predpostavko za 

izpolnjevanje merila približevanja srednjeročnemu proračunskemu cilju, tako da se oceni, ali je 

država članica, ki zaprosi za uporabo klavzule, znotraj največje prvotne oddaljenosti v višini 1,5 % 

BDP od srednjeročnega proračunskega cilja. Na podlagi referenčne prilagoditve v višini 0,5 % BDP 
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na leto in najvišjega začasnega odklona od tega zneska bi ta oddaljenost povzročila vrnitev k 

srednjeročnemu proračunskemu cilju v štirih letih. 

46. Neznatni dovoljeni odklon je vsebovan v uredbi, Komisija pa nima izbire glede njegovega 

izvajanja. Vendar ni nujno, da se bo dovoljeni znatni odklon neizogibno izčrpal vsako leto, tj. da 

„bo podaljšanje časa približevanja zato precej večje“. Na primer, v skladu s projekcijo Komisije iz 

pomladanske napovedi iz leta 2018 za Finsko se to naj ne bi zgodilo. 

47. Uporaba naložbene klavzule bo, če bodo preostali elementi enaki, vodila do povečanja skupne 

porabe v primerjavi s scenarijem, ko klavzula ne bi bila uporabljena. 

Vendar povečanje porabe ni neodvisno do tega, kaj se dogaja s stopnjo porabe za naložbe, saj je 

merilo za upravičenost, da se raven javnih naložb v referenčnem letu za uporabo klavzule ne sme 

zmanjšati. 

48. Glej odgovore na opažanja 43, 45 in 47. 

49. Člen 3 programa za stabilnost in konvergenčnega programa določa, da je treba izvesti analizo 

stroškov in koristi pomembnih strukturnih reform, a to ne pomeni, da mora začasni odklon temeljiti 

na stroških. Ustrezne določbe tako imenovane klavzule o strukturnih reformah v členu 5 ne 

omenjajo stroškov. Poleg tega dejstvo, da začasni odklon ne temelji neposredno na stroških, ne 

pomeni, da se stroški ne merijo. 

50. Komisija pri oceni, ali imajo reforme pozitivne proračunske učinke, kot to zahteva uredba, 

upošteva neposredne proračunske stroške in tudi dolgoročen vpliv na rast. Dolgoročen vpliv na rast 

bi na koncu moral izboljšati dolgoročno vzdržnost javnih financ. 

52. Komisija je dosledno ocenjevala učinek vseh strukturnih reform v Italiji, vključno s tistimi, za 

katere je Italija zaprosila za prožnost v okviru klavzule o strukturnih reformah, kot je navedeno v 

oceni upravičenosti Italije do uporabe klavzule o strukturnih reformah (delovni dokument služb 

Komisije o programu za stabilnost Italije iz leta 2016 – stran 18). Zlasti poročili o državi za Italijo 

iz let 2017 in 2018 vsebujeta poglobljeno oceno stanja z vidika izvajanja strukturnih reform Italije. 

Poleg tega je bilo stalno sklicevanje na napredek pri izvajanju, tako prej kot potem, vključeno v 

delovne dokumente služb o osnutku proračunskega načrta Italije za leto 2016 (strani 22 in 23), o 

programu stabilnosti iz leta 2016 (stran 4 in naslednje), o osnutku proračunskega načrta za leto 2017 

(stran 19) ter v poročilo v skladu s členom 126(3) iz februarja 2017 (strani 13 in 14). 

53. Kot je navedeno v odgovoru na opažanje 49, začasni odklon ne temelji na neposrednih 

proračunskih stroških reform. Več podrobnosti o Komisijini oceni dolgoročnega vpliva reform na 

rast je v odgovoru na opažanje 54. 

54. Komisija meni, da je pravilno ocenila ekonomski učinek, povezan s klavzulami. V času, ko je 

Italija zaprosila za uporabo klavzulo o strukturnih reformah za leto 2016 (v osnutku proračunskega 

načrta za leto 2016 in programu za stabilnost iz leta 2016), je Komisija analizirala vpliv strukturnih 

reform Italije z modelom QUEST v obvestilu, ki ga je decembra 2015 predstavila Odboru za 

ekonomsko politiko (poročilo je bilo nato aprila 2016 objavljeno pod naslovom „The Economic 

Impact of Selected Structural Reform Measures in Italy, France, Spain and Portugal“ (Ekonomski 

učinek izbranih ukrepov strukturnih reform v Italiji, Franciji, Španiji in Portugalski). Zato je 

Komisija do priprave programa za stabilnost iz leta 2016 o svojih ocenah obširno razpravljala z 

italijanskimi organi. Poleg tega je Komisija v poročilu v skladu s členom 126(3) iz februarja 2015 

odkrito izpodbijala prvotno oceno učinka reform, ki so jih predlagali italijanski organi. Zaradi teh 

izmenjav je bil v programu za stabilnost iz leta 2016 ocenjeni vpliv strukturnih reform, za katere je 

bila zaprošena prožnost (v primerjavi z osnutkom proračunskega načrta za leto 2016) popravljen 

navzdol, kot je priznano v opombi 26. To kaže, kako pomembne je delo Komisije v zvezi z analizo 

učinka reform in preverjanjem ocen, ki jih predstavijo organi. 
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V zvezi z domnevno okvirnimi ocenami vpliva strukturnih reform na rast to odraža dejanske 

omejitve makroekonomskega modeliranja. Uredba Komisiji nalaga upoštevanje izboljšanja 

vzdržnosti zaradi vpliva strukturnih reform na potencialno rast, a je to neizogibno negotovo 

modeliranje. 

56. Glej odgovore na odstavke 45, 47 in 48. 

57. Preventivni odhodki, povezani s potresi v Italiji, so bili upravičeni, in sicer zaradi ponavljanja 

močnih potresov ter s tem povezanih odhodkov za obvladovanje izrednih razmer in preventivnih 

odhodkov. Zato je bilo približno 3 milijarde EUR (0,18 % BDP), ki jih je italijanska vlada namenila 

za to leta 2017, upravičenih do uporabe „klavzule o izrednih dogodkih“. Proračunski učinek 

naložbenega načrta mora biti potrjen naknadno, in sicer na podlagi ustreznih predhodnih in 

naknadnih podatkov, ki jih italijanski organi predložijo Komisiji. 

58. Komisija meni, da to ni sprostitev okvira, temveč praktično priznanje realnosti oblikovanja 

proračunskih politik in razmer na ravni držav članic. 

Državam članicam je treba vnaprej povedati, kako velika je zahtevana fiskalna prilagoditev, da 

lahko to upoštevajo pri načrtovanju proračuna. To predhodno srednjeročno proračunsko načrtovanje 

in usklajevanje je dejanski smisel postopka programa za stabilnost in konvergenčnega programa v 

evropskem semestru. 

Če se strukturni saldo popravi, tako da se oddaljenost od srednjeročnega proračunskega cilja 

zmanjša do te mere, da prvotna zahteva pomeni preseganje srednjeročnega proračunskega cilja, 

potem se zahteva odmrzne in popravi. Drži, da je v tem pristopu nekaj asimetrije, če se namreč 

strukturni saldo popravi navzdol, tj. do večje oddaljenosti od srednjeročnega proračunskega cilja, 

kot je bila prvotno napovedana, potem se zahteva za državo članico ne poveča. To je tako zato, ker 

bi to kršilo legitimna pričakovanja, ki jih je imela država članica v zvezi s potrebno ravnjo 

proračunske prilagoditve, ki jo je zahtevala Komisija, ko je država članica načrtovala svojo 

proračunsko strategijo in se o njej dogovorila. 

59. Izračun zahteve na podlagi oddaljenosti od srednjeročnega proračunskega cilja znotraj enega 

leta ni le politično nerealen, ampak tudi praktično neizvedljiv. 

Če se spomladi leta t–1 oceni, da je država članica pri srednjeročnem proračunskem cilju v letu t–1, 

potem v letu t ni potrebna nadaljnja prilagoditev in zahteva za leto t se zamrzne na nič. To državam 

članicam zagotavlja potrebno raven gotovosti v zvezi z zahtevano ravnjo prilagoditve, da lahko 

začnejo zelo obširne nacionalne postopke, s katerimi se običajno oblikuje proračun. Če spomladi 

leta t popravki strukturnega salda pomenijo, da je bila država članica v letu t–1 po ocenah za 0,5 % 

BDP oddaljena od srednjeročnega proračunskega cilja, je po mnenju Komisije prepozno za 

popravek zahteve. Država članica bo takrat že izvršila proračun za leto t na podlagi mnenja 

Komisije, da prilagoditev ni bila potrebna. Če bi Komisija uvedla večjo zahtevo, bi to torej 

pomenilo kršitev legitimnih pričakovanj države članice v zvezi z zahtevano ravnjo javnofinančne 

prilagoditve, na kateri bi temeljila ocena. Ta raven nepredvidljivosti bi v očeh nacionalnih politikov 

dejansko močno spodkopala verodostojnost okvira Pakta za stabilnost in rast. 

Problematično je tudi utemeljiti zahtevo na napovedani oddaljenosti od srednjeročnega 

proračunskega cilja v letu, za katerega zahteva velja, saj je ta projekcija sama po sebi odvisna od 

zahteve. V vsakem primeru popravki znotraj enega leta na podlagi posodobljenih projekcij ne bodo 

dovolj zgodnji, da bi jih države članice lahko upoštevale pri določanju proračunske politike. 

60. Treba je pojasniti, da se zahteve za države članice ne popravijo navzgor, če Komisija izboljša 

oceno cikličnih pogojev. Kot je razvidno iz odgovorov na odstavka 58 in 59, bi to kršilo legitimna 

pričakovanja države članice v zvezi z zahtevano ravnjo fiskalne prilagoditve pri njenem oblikovanju 

in določanju nacionalne proračunske politike. 
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61. Prehod z ESR 95 na ESR 2010 je pomenil, da je bila zahteva za določeno leto morda izračunana 

z uporabo ESR 95, ocena fiskalnega napora pa je bila izvedena z uporabo ESR 2010. To je 

neizogibno, razen če bi se vse zahteve za države članice preoblikovale na podlagi ponovnih 

izračunov z uporabo ESR 2010. Vsekakor pa glede na strukturo matrike, na kateri temelji zahteva, 

ni verjetno, da bi izračun zahtev na podlagi ESR 2010 pripeljal do sprememb. 

V kazalnikih ali meritvah, opravljenih skozi leta, ni nedoslednosti. Na primer, ko je bil z uporabo 

ESR 2010 ocenjen fiskalni napor za leto 2014, so se podatki za leti 2014 in 2015 izračunali z 

uporabo ESR 2010. 

66. Komisija meni, da je scenarij, ki ga je predstavilo Evropsko računsko sodišče, zgolj 

ponazoritven, saj je seveda težko ekstrapolirati prihodnje izide za posamezne države članice na 

podlagi agregatnega učinka pretekle recesije na euroobmočje.  

67. Kot je navedeno v odgovoru na odstavek 66, so simulacije do določene mere ugibanje, ki se 

nanaša na hipotetičen primer, ki se v praksi ni zgodil, ter tudi ne upoštevajo možnega učinka 

minimalnih referenčnih meril, ki veljajo za posamezne države, zaradi katerega za veliko držav 

članic klavzula o strukturnih reformah in naložbena klavzula ne bi bili odobreni. 

68. Glej odgovore na odstavke od 33 do 35 glede Komisijine uporabe diskrecijske pravice. 

69. Komisija meni, da opažanje Evropskega računskega sodišča ne predstavlja celotne slike.  

Prvič, Komisija je na splošno pri zasnovi matrike in olajšav na podlagi klavzul o prožnosti izvedla 

obširno analizo. V prvem primeru je to vključevalo preverjanje porazdelitve proizvodnih vrzeli v 

preteklosti. V zadnjem primeru je Komisija državam članicam zagotovila več ponazoritvenih 

simuliranih scenarijev za oblikovanje olajšav zaradi prožnosti na podlagi izvedbe referenčne 

prilagoditve v višini 0,5 % BDP (s čimer se ne predvideva uporaba dovoljenega odklona v višini 

0,25 % BDP). Več teh ponazoritvenih simulacij je objavljenih v prilogi k priročniku. 

Drugič, Komisija pri obravnavi prošenj posameznih držav članic za uporabo klavzul o prožnosti 

oceni njihovo oddaljenost od srednjeročnega proračunskega cilja, da zagotovi, da je ta dosegljiv do 

konca programskega obdobja, ob predpostavki referenčne letne prilagoditve. 

70. Glej odgovore na odstavke 66, 67 in 69. 

72. Treba je poudariti, da je Komisija to vprašanje popravkov napovedi za strukturni saldo dosledno 

izpostavljala z namenskimi diagrami v svoji oceni programov za stabilnost in konvergenčnih 

programov. 

75. Komisija nima pooblastil za uveljavljanje takih ciljev za približevanje srednjeročnemu 

proračunskemu cilju, vendar analizira popravke držav članic v zvezi s pričakovanim datumom 

doseganja srednjeročnega proračunskega cilja in nanje poda pripombe, kot je razvidno iz delovnih 

dokumentov njenih služb in ocen osnutkov proračunskih načrtov, objavljenih v vsakem krogu 

nadzora. Komisija tako skrbi za odgovornost držav članic, vendar pa v okviru veljavnega pravnega 

okvira ne more sprejeti postopkovnih korakov. 

Ni jasno, kako bi bilo matriko mogoče zasnovati tako, da bi vnaprej zagotavljala, da bi vse države 

članice dosegle srednjeročni proračunski cilj v četrtem letu programa ne glede na oddaljenost od 

njega, saj bodo projekcije, kakšen bo strukturni saldo po treh letih, skoraj zagotovo napačne (to je 

neizogibna značilnost makroekonomskih napovedi). Poleg tega, če je bila država članica v času 

programa zelo oddaljena od srednjeročnega proračunskega cilja, bi to lahko pomenilo zelo velike 

fiskalne prilagoditve, da bi se vrzel poskušala zapolniti v štiriletnem obdobju. To bi se lahko 

izkazalo neproduktivno. 

76. Komisija in države članice so z obširnimi razpravami dosegle skupni dogovor o vzpostavitvi 

ravni podrobnosti, potrebne za izvedbo vsakega vidika okvira Pakta za stabilnost in rast, kot je 
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oblikovanje skupno dogovorjenega stališča o prožnosti. Namen tega ni slabiti okvir Pakta za 

stabilnost in rast, temveč doseči operativnost širših ciljev uredbe. 

77. To opažanje ni pomembno za oceno uspešnosti preventivnega dela Pakta ta stabilnost in rast. 

Analizirani vzorec vključuje dinamiko strukturnega in primarnega salda držav članic, ki so bile v 

analiziranem obdobju v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem (tj. Španija in Francija od 

leta 2009), vendar ima korektivni del ločen sklop pravil. Komisija spominja, da je Evropsko 

računsko sodišče leta 2016 objavilo ločeno posebno poročilo z naslovom „Za zagotovitev 

uspešnega izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem so potrebna dodatna 

izboljšanja“, na katerega je Komisija uradno odgovorila. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_SL.pdf. 

78. Komisija meni, da se je v zadnjih letih nadaljevalo doseganje srednjeročnega proračunskega 

cilja, čeprav manj izrazito kot v začetni fazi okrevanja, ko se je postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem končal za dvanajst držav članic. 

79. Komisija meni, da ocene strukturnih saldov iz let 2014 in 2018 niso popolnoma primerljive za 

presojo o stopnji napredka pri strukturnem saldu za države članice, ki med letoma 2014 in 2018 

niso dosegle srednjeročnega proračunskega cilja. Ocene strukturnih saldov iz leta 2014 temeljijo na 

preteklih podatkih in vključujejo dejanske fiskalne ukrepe, sprejete leta 2014. Nasprotno pa ocene 

iz leta 2018 temeljijo na napovedi Komisije. Od zadevnih držav članic se pričakuje, da bodo v 

okviru nacionalnega proračunskega postopka sprejele fiskalne ukrepe za zagotovitev skladnosti 

proračuna za leto 2018 s Paktom za stabilnost in rast, pri čemer naj bi naknadna ocena podatkov iz 

leta 2018 navajala drugačne strukturne salde od tistih, napovedanih jeseni 2017. 

80. Komisija meni, da so njena stališča o fiskalni naravnanosti v euroobmočju uravnotežena in 

izkazujejo fiskalni položaj vsake države članice. Od držav članic, ki ne dosegajo srednjeročnega 

proračunskega cilja, se pričakuje, da bodo sprejele fiskalne ukrepe za skladnost s Paktom za 

stabilnost in rast, nekaterim državam članicam, ki presegajo srednjeročni proračunski cilj, pa se 

predlaga, naj razpoložljivi fiskalni manevrski prostor uporabijo za podporo gospodarski rasti. To je 

potrjeno v sporočilu Komisije iz leta 2016 z naslovom „Za pozitivno fiskalno naravnanost v 

euroobmočju“, v katerem je izrecno navedeno naslednje: „Države članice, ki so v postopku v zvezi 

s čezmernim primanjkljajem, in druge, ki morajo še napredovati pri doseganju svojega 

srednjeročnega proračunskega cilja, bi si morale še naprej prizadevati za to v skladu s priporočili.“ 

81. Komisija poudarja, da podatki o realizaciji za leto 2017, na katerih temelji končna ocena 

skladnosti, izkazujejo precejšnje izboljšanje uspešnosti držav članic, pri čemer se je število držav, ki 

so skladne z zahtevami Pakta, v primerjavi s prvotnimi projekcijami na podlagi spomladanske 

napovedi iz leta 2017 početverilo. Poleg tega agregatni podatki zakrivajo pomembne razlike v 

fiskalnem položaju posameznih držav članic glede na njihov srednjeročni proračunski cilj. 

Ne nazadnje, vzorec držav članic izključuje zelo uspešne države članice, tj. tiste, ki so srednjeročni 

proračunski cilj že dosegle. Ker države članice, ki so dosegle svoj srednjeročni proračunski cilj, 

izpolnjujejo tudi določbe preventivnega dela, to daje natančnejšo sliko splošne skladnosti v vseh 

državah. 

82. Fiskalni rezultati držav članic, za katere velja korektivni del Pakta za stabilnost in rast, ne 

zagotavljajo natančne ocene uspešnosti preventivnega dela pakta, saj ima vsak del Pakta za 

stabilnost in rast svoj nabor pravil. 

Glej odgovor na odstavek 77 v zvezi s poročilom Evropskega računskega sodišča o postopku v 

zvezi s čezmernim primanjkljajem. 

83. Korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast ne ureja uredba o preventivnem delu, ampak 

uredba o korektivnem delu. Inherentna nominalna narava korektivnega dela Pakta za stabilnost in 
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rast, ki je osredotočen na prag v višini 3 % BDP iz Pogodbe, pomeni, da Komisija od držav članic, 

za katere veljajo priporočila za postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, zahteva strukturno 

prilagoditev, vendar postopka ne more pospešiti, ko izpolnijo nominalne cilje. 

Komisija je utemeljitev za podaljšanja rokov za končanje postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem v posameznih primerih podala v svojem odgovoru na posebno poročilo Evropskega 

računskega sodišča iz leta 2016 z naslovom „Za zagotovitev uspešnega izvajanja postopka v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem so potrebna dodatna izboljšanja“. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_SL.pdf. 

85. Korektivni del državam članicam omogoča, da sledijo strategiji, da dosežejo samo nominalne 

cilje na podlagi izboljšanja makroekonomskih pogojev, ne da bi izvedle potrebni fiskalni napor. 

Opozoriti je treba, da Komisija in Svet v priporočilih v okviru postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem predpisujeta fiskalne napore, ki so v strukturnem smislu skladni s tistimi iz 

preventivnega dela. Vendar ni mogoče sprožiti postopkovnih ukrepov, če država članica izpolni 

svoje nominalne cilje. Prevladujoča narava korektivnega dela je nominalna, saj temelji na pragu 

nominalnega primanjkljaja v višini 3 %, določenem v Pogodbi. Komisija meni, da povprečenje 

naporov iz korektivnega in preventivnega dela ne odraža točno zahteve, ki je dejansko zavezujoča 

za države članice. 

88. Najnovejši podatki kažejo precejšnje izboljšanje strukturnega salda Portugalske v zadnjih letih, 

in sicer za 2 % BDP med letoma 2013 in 2017, kar pomeni, da je od srednjeročnega proračunskega 

cilja oddaljen za 1,4 % BDP. 

89. Za Francijo in Španijo je skoraj vse zadevno obdobje veljal korektivni del, kar pomeni, da 

zahteve iz matrike niso imele nobenih postopkovnih posledic. 

90. Komisija meni, da hitrost prilagajanja v okviru korektivnega dela ne pove ničesar o uspešnosti 

preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast, saj zanj velja drugačen nabor orodij. 

92. Glej odgovor na odstavek 83 v zvezi s podaljšanjem rokov za postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem. 

98. Poslabšanje strukturnega salda Estonije leta 2017 ne pomeni kršitve zahtev iz preventivnega 

dela. 

99. Komisija meni, da je bila njena uporaba prožnosti, vključno s prosto presojo, sorazmerna, 

ustrezna in ekonomsko upravičena. Še pred kratkim so neobičajne značilnosti okrevanja evropskega 

gospodarstva zahtevale previdnost pri uporabi fiskalne konsolidacije. Zlasti so pomanjkanje 

inflacijskih pritiskov, velik presežek na tekočem računu za euroobmočje in trajno visoke ravni 

brezposelnosti v nekaterih državah članicah nakazovali, da je dinamika gospodarstva še vedno 

upočasnjena. Zaradi teh pomislekov in večje geopolitične negotovosti je Komisija menila, da bi 

preudarna uporaba fiskalnih pravil pomagala zagotoviti, da pretirane fiskalne prilagoditve ne bi 

ogrozile še vedno šibkega okrevanja v več državah članicah. Zato je Komisija v dogovoru z 

državami članicami uporabila prožnost za modulacijo fiskalnih zahtev v skladu s cikličnimi pogoji. 

102. Komisija se strinja, da je pri njeni najnovejši oceni točnosti napovedi pri uporabi določene 

metodologije v nekaterih primerih mogoče najti dokaze o pristranskosti. Vendar poudarja, da je v 

oceni ugotovljeno tudi, da so gospodarske napovedi Komisije natančnejše od napovedi trga in 

primerljive z napovedmi drugih mednarodnih institucij. Poleg tega bo točnost Komisijinih projekcij 

dolga odvisna tudi od številnih drugih dejavnikov, kot so projekcija primarnega salda ter 

prilagoditve stanj in tokov.  

103. Namen rednih ocen točnosti napovedi je institucionalno učenje in Komisija si stalno prizadeva 

izboljšati točnost svojih napovedi. V zadnjih letih je bilo precej napora vloženega v razvoj dodatnih 
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kvantitativnih orodij za napovedovanje. V nedavni zunanji oceni napovedovanja (dokument še ni 

objavljen) je bilo ugotovljeno, da so napovedi zelo kakovostne, postopki napovedovanja pa 

učinkoviti. 

108.  

Prva alinea: Premisleki Komisije v zvezi s to alineo so navedeni v odgovorih na opažanji 58 in 59 v 

zvezi s potrebo po upoštevanju legitimnih pričakovanj držav članic. 

V prvem primeru, ko zahteva za prilagoditev izhaja iz matrike, izračun temelji na projekciji 

proizvodne vrzeli za leto t, pripravljeni v letu t–1, kot je navedena v spomladanski napovedi, in se 

odmrzne samo, če se gospodarstvo znajde v slabih ali izredno slabih razmerah. V zadnjem primeru 

referenčna stopnja za merilo rasti odhodkov v letu t temelji na projekcijah iz leta t–1, kot so 

navedene v spomladanski napovedi in se ne posodobi za poznejše napovedi. 

Glej odgovor na odstavek 60 v zvezi s praktičnimi težavami določanja oddaljenosti od 

srednjeročnega proračunskega cilja na podlagi napovedi tekočega leta. 

Druga alinea: Uredba ne določa glajenja vrednosti naložb v obdobju štirih let. Kljub temu so o 

glajenju v odborih Sveta ECOFIN z državami članicami potekale temeljite razprave, dosežen pa je 

bil tudi dogovor. Zato je glajenje opisano v kodeksu ravnanja, kjer je navedeno: „Zaradi potencialno 

zelo velike spremenljivosti naložbenih odhodkov, zlasti pri majhnih državah članicah, bi bilo treba 

agregat javnofinančnih odhodkov prilagoditi s povprečenjem naložbenih odhodkov v obdobju štirih 

let.“ To pomeni, da je bilo glajenje uvedeno, da manjše države z nižjim BDP na prebivalca ne bi 

bile kaznovane zaradi neenakomernosti javnih naložb. To je še zlasti relevantno za nekatere nove 

evropske države članice, za katere so strukturni skladi EU pomemben del skupnih naložb, saj so 

lahko posledice črpanja sredstev iz teh skladov precejšnje najvišje in najnižje vrednosti v 

posameznih letih. 

117. Komisija meni, da je bil prehod na novo matriko med letoma 2014 in 2015 dosleden. V 

dogovoru z državami članicami je sprejela praktično politično odločitev, da bi med prehodom 

zagotovila doslednost med proračunskimi cilji, na podlagi katerih so bile ocenjene države članice. 

Taka ureditev je zagotovila, da uvedba matrike, objavljene v sporočilu o prožnosti iz januarja 2015, 

ne bi škodovala določenim državam članicam med prehodom s spremembo že določene 

proračunske zahteve za leto 2015. 

121. Namen priporočil za posamezne države za leto 2018 je bil doseči cilja krepitve trenutnega 

okrevanja in zagotavljanja vzdržnosti javnih financ, hkrati pa naj bi ostala kratka in jasna ter tako 

lažje razumljiva za javnost. To je pomenilo, da fiskalna priporočila za posamezne države v 

nasprotju z dotedanjo prakso niso vsebovala priporočil za potrebno prilagoditev za leto 2018. Za 

podrobnejše pojasnilo glej odgovor na odstavek 33. Ne nazadnje so uvodne izjave in priporočilo za 

posamezno državo enakovredni v svoji pravni veljavnosti. 

124. Komisija meni, da so smernice jasne in ustrezno oblikovane za vsako posamezno državo 

članico glede na njen fiskalni položaj. 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

127. Vloga preventivnega dela je doseči fiskalno vzdržnost, hkrati pa predvideti možnost 

modulacije fiskalnih politik na podlagi gospodarskih razmer. Srednjeročni proračunski cilj v praksi 

uresničuje to potrebo po zagotavljanju srednje- do dolgoročne uravnotežene fiskalne politike ob 

hkratnem lajšanju delovanja avtomatskih stabilizatorjev. Ključna naloga Komisije in Sveta pri 

zagotavljanju potrebnih izboljšav na področju vzdržnosti dolga in makrostabilizacije je 

zagotavljanje, da države članice še naprej stalno napredujejo pri doseganju srednjeročnega 

proračunskega cilja. 
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129. Komisija svoje diskrecijske pravice izvaja popolnoma skladno s pravnim okvirom, ki ga sta 

določila sozakonodajalca, ter pregledno in ob celovitem posvetovanju z državami članicami v 

ustreznih odborih. Komisija se nikakor ne strinja z ugotovitvijo Evropskega računskega sodišča, da 

je svojo diskrecijsko pravico uporabila z namenom zmanjšanja zahtev za prilagoditev. Diskrecijska 

pravica je bila uporabljena skladno z uredbo, ki priznava širši kontekst srednjeročne vzdržnosti, kot 

so potreba po izogibanju neproduktivni fiskalni prilagoditvi, vloga strukturnih reform in naložb pri 

izboljševanju potencialne rasti ter potreba po upoštevanju dogodkov, na katere vlada ne mora 

vplivati. 

130. Matrika in operacionalizacija klavzul o prožnosti sta bili določeni v sporočilu Komisije iz 

leta 2015. Vendar specifične določbe uredbe izhajajo iz reforme leta 2005. 

Ne glede na to so bili parametri prilagoditve v matriki in klavzulah o prožnosti določeni in 

uporabljeni povsem v skladu s pravnim okvirom, pregledno ter po temeljitem posvetovanju z 

državami članicami v ustreznih odborih. 

131. Diskrecijska pravica je bila uvedena, da bi se vzpostavilo ustrezno okolje fiskalne politike v 

primerih, ko agregatne stopnje rasti ne vključujejo nujno potencialno ranljive narave okrevanja v 

posameznih državah članicah, pri čemer se upošteva tudi potencialno neproduktiven učinek 

čezmerne fiskalne konsolidacije na taka gospodarstva. 

132. Napredek pri doseganju srednjeročnega proračunskega cilja se v sedanjih letih nadaljuje, 

čeprav manj izrazito kot v začetnem obdobju okrevanja. 

133. Komisija meni, da sedanja izvedbena pravila za okvir Pakta za stabilnost in rast, določena v 

soglasju z državami članicami po obširnih razpravah, ne slabijo okvira Pakta za stabilnost in rast, 

temveč omogočajo izpolnjevanje širših ciljev uredbe. 

134. Prvič, Komisija opozarja, da korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast ne ureja uredba o 

preventivnem delu, ampak uredba o korektivnem delu. Drugič, Komisija meni, da je korektivni del 

v zadnjih letih na splošno dobro deloval, kar dokazuje dejstvo, da je število držav članic, vključenih 

v postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, s 24 leta 2011 upadlo na le tri leta 2017. 

Tako inherentno nominalna narava korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast, ki je osredotočen 

na prag v višini 3 % BDP iz Pogodbe, pomeni, da Komisija od držav članic, za katere veljajo 

priporočila za postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, zahteva strukturno prilagoditev, 

vendar postopka ne more pospešiti, ko izpolnijo nominalne cilje. Države članice niso podprle 

prizadevanj Komisije, da bi obravnavala to situacijo. 

Glej odgovor na odstavek 83 v zvezi s podaljšanjem rokov za postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem. 

135. Komisija in države članice so imele obširne razprave, da bi dosegle skupni dogovor o 

vzpostavitvi ravni podrobnosti, potrebne za izvedbo vsakega vidika okvira Pakta za stabilnost in 

rast. Taka pravila so namenjena operacionalizaciji širših ciljev uredbe ter Komisiji in državam 

članicam ne preprečujejo, da bi se dogovorile o kakršni koli nadaljnji prilagoditvi, ki je potrebna v 

okviru Pakta za stabilnost in rast. 

Komisija je odgovorna za ocenjevanje skladnosti držav članic s preventivnim delom, za 

uveljavljanje pravil pa sta skupaj pristojna Komisija in Svet. Komisija meni, da delovanje brez 

posvetovanja z državami članicami ne bi bilo niti produktivno niti koristno za dolgoročno 

verodostojnost okvira. Zasnova fiskalnega okvira je po svoji naravi večstranska in posvetovanja z 

državami članicami so bistvena za zagotavljanje upoštevanja pravil, kar nazadnje prispeva tako k 

skladnosti kot tudi izvrševanju. 

Priporočilo 1 
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(a) Komisija ne sprejema priporočila, saj Uredba (ES) št. 1466/97 izrecno določa dovoljeni odklon 

v višini 0,25 % BDP, Komisija pa ne more uvesti omejitev, tj. za kopičenje neznatnih odklonov, ki 

so v nasprotju z Uredbo. Komisija je zaskrbljena, da bi lahko sistematično preoblikovanje matrike 

na ta način štelo za izogibanje dovoljenemu odklonu, določenemu v uredbi. Poleg tega uredba 

določa odklon v višini 0,25 %, da bi se upoštevali zahtevnost izračunov strukturnega salda ter 

inherentna negotovost na področju oblikovanja in izvrševanja proračuna. Ti dejavniki lahko 

povzročijo rahel odklon države članice od cilja zaradi zadev, na katere vlada ne more vplivati. 

(b) Komisija ne sprejema tega priporočila. Kategorizacija parametrov v matriki že zdaj določa višje 

zahteve za bolj zadolžene države članice. Vendar zakonodaja ne predvideva uskladitve zahtev 

preventivnega dela z referenčnim merilom za zmanjšanje dolga. Poleg tega zakonodaja izrecno 

določa, da mora Komisija pri oceni skladnosti z referenčnim merilom za zmanjšanje dolga oceniti 

ustrezne dejavnike, zaradi česar merilo se merilo ne more šteti za absolutno pravilo. 

(c) Komisija delno sprejema to priporočilo, in sicer v obsegu, v katerem zahteva pregled 

učinkovitosti matrike, saj Komisija zdaj izvaja obsežnejši pregled ureditev prožnosti, ki ga zahteva 

skupno dogovorjeno stališče z državami članicami. Komisija ne more vplivati na izid tega postopka. 

138. Komisija odločno zavrača zaključek Evropskega računskega sodišča, da uporaba klavzule o 

strukturnih reformah presega cilj uredbe. 

Prvič, določbe uredbe, v skladu s katerimi Komisija uporabi to prožnost, obstajajo že dolgo, večina 

jih je bila sprejetih z reformo zakonodaje leta 2005. 

Drugič, začasni odklon na podlagi klavzule o strukturnih reformah ni neposredno povezan z 

dejanskimi proračunskimi stroški reforme, uredba pa tudi ne predvideva take povezave, zlasti ker je 

take stroške morda težko meriti in/ali imajo omejen neposreden fiskalni učinek. Dejansko lahko gre 

za zelo koristne strukturne reforme, ki ne povzročijo znatnejših neposrednih proračunskih stroškov, 

a vseeno pomenijo precejšnje ekonomske ali politične stroške, na primer na področju trga dela ali 

pravosodnih reform. V takih primerih bi neposredna povezava med začasnim odklonom in 

proračunskimi stroški dejansko izničila spodbujevalni namen klavzule. 

Pomembno je poudariti, da je o pristopu, ki ga je sprejela Komisija, potekalo obširno posvetovanje 

z državami članicami, na podlagi katerega je bilo na začetku leta 2016 objavljeno skupno 

dogovorjeno stališče o prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast. 

139. Strokovna zasnova začasnega odklona od srednjeročnega proračunskega cilja ali 

prilagoditvene poti pomeni, da se poraba vsako leto poveča glede na osnovni scenarij (tj. pot 

odhodkov brez začasnega odklona), dokler ni dosežen srednjeročni proračunski cilj. Ta zasnova 

odklona je bila dogovorjena s Svetom, da bi se preprečil nastanek vzorca fiskalnega prilagajanja s 

pogostimi prekinitvami ter zagotovila enaka obravnava v vseh državah članicah glede na njihovo 

oddaljenost od srednjeročnega proračunskega cilja. Če klavzula ni povezana z neposrednimi stroški 

reforme, bi potrebna izravnava za vrnitev porabe na prvotno raven v letu po uporabi klavzule 

pomenila dodatno fiskalno prilagoditev poleg standardne zahteve za državo članico v zadevnem 

letu. To bi močno zmanjšalo spodbudo za strukturne reforme, ki ne povzročajo večjih fiskalnih 

stroškov, a kljub temu zahtevajo spodbudo, ki jo lahko zagotovi uporaba klavzule. 

140. Obstajajo močni razlogi za uporabo pristopa, o katerem sta se dogovorila Komisija in Svet ter 

je določen v skupno dogovorjenem stališču o prožnosti. Klavzula je namenjena za upoštevanje 

javnih naložb, ki lahko veljajo za gospodarsko enakovredne strukturnim reformam, ker imajo 

pozitiven učinek na potencialno rast in vzdržnost javnih financ, ter je zato povezana z določenimi 

projekti, ki jih sofinancira EU. Pogoj za upravičenost, da se nominalne naložbe ne smejo zmanjšati, 

je namenjen zagotavljanju, da se naložbe, ki jih financira EU, ne uporabljajo za nadomestitev 

nacionalno financiranih naložb. 
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141. Komisija meni, da zagotavlja, da so upravičeni le odhodki, neposredno povezani s klavzulo o 

izrednih dogodkih. Obširen primer iz določene situacije vsebuje odgovor Komisije na odstavek 57. 

Priporočilo 2 

(a) Komisija ne sprejema priporočila, saj meni, da bi zahtevana prilagoditev oslabila učinkovitost 

klavzule o strukturnih reformah. Začasni odklon na podlagi klavzule o strukturnih reformah ni 

neposredno povezan z dejanskimi proračunskimi stroški reforme, saj nekatere zelo koristne 

strukturne reforme ne povzročijo vedno povečanih neposrednih proračunskih stroškov, lahko pa 

povzročijo precejšnje ekonomske ali politične stroške. V takih primerih bi neposredna povezava 

med začasnim odklonom in proračunskimi stroški dejansko izničila spodbujevalni namen klavzule. 

Poleg tega, ker olajšava ne temelji na enkratnih stroških, bi priporočena zahteva za vrnitev porabe 

na prvotno raven v letu po uporabi klavzule pomenila dodatno fiskalno prilagoditev poleg 

standardne zahteve za državo članico v zadevnem letu. Zasnova odklona je bila dogovorjena s 

Svetom, da bi se preprečil nastanek vzorca fiskalnega prilagajanja s pogostimi prekinitvami. 

(b) Komisija ne sprejema priporočila v zvezi s prenehanjem uporabe klavzule v sedanji obliki, saj 

meni, da je naložbena klavzula pomemben element svežnja o prožnosti, uvedenega leta 2015 in 

namenjenega fiskalno vzdržni podpori rasti v EU, in sicer s spodbujanjem javnih naložb, ki krepijo 

rast. Klavzula je zdaj predmet pregleda v okviru obsežnejšega pregleda ureditev prožnosti, ki ga 

zahteva skupno dogovorjeno stališče. Komisija bo junija 2018 Ekonomsko-finančni odbor obvestila 

o rezultatih svojega pregleda, vendar ne more vplivati na izid tega pregleda. 

(c) Komisija sprejema to priporočilo. 

142. Komisija je uradno odgovorila na podaljševanje rokov v okviru postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem v posameznih primerih v okviru posebnega poročila Evropskega računskega sodišča 

iz leta 2016 z naslovom „Za zagotovitev uspešnega izvajanja postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem so potrebna dodatna izboljšanja“. 

Komisija in Svet državam članicam v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem 

priporočata, naj strukturne prilagoditve izvedejo v skladu z zahtevami preventivnega dela. Vendar 

uredba Komisiji in Svetu ne zagotavlja orodij za uresničevanje zahtev za strukturne reforme za 

države članice v korektivnem delu Pakta za stabilnost in rast v okoliščinah, ko so priporočeni ciljni 

nominalni primanjkljaji doseženi zaradi gospodarske rasti in brez doseganja priporočenih ciljev 

strukturne prilagoditve. 

Priporočilo 3 

Komisija delno sprejema to priporočilo. 

Komisija je v preteklosti predlagala možnosti za zagotavljanje, da se zahteve za strukturno 

prilagoditev izpolnijo v okviru korektivnega dela, zlasti s predvideno revizijo priporočila za 

postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem v primerih pozitivnih gospodarskih presenečenj glede 

na scenarij, ki je bil podlaga za prvotno priporočilo, a države članice tega predloga niso podprle. 

Komisija je odprta za možnost ponovne obravnave tega vprašanja in pridobivanja podpore držav 

članic za predloge. Vendar se Komisija v tej fazi ne more zavezati, da bo Ekonomsko-finančnemu 

odboru predložila obvestilo. 

143. Komisija si stalno prizadeva izboljšati berljivost in preglednost vseh gradiv, povezanih s 

Paktom za stabilnost in rast, ter je odprta za razprave o možnih izboljšavah predlog programa za 

stabilnost in konvergenčnega programa z državami članicami. 

Komisija se strinja, da je mogoče izboljšati preglednost pri ocenjevanju fiskalnih ukrepov, ter je v ta 

namen leta 2017 z državami članicami začela intenzivne razprave, da bi se izboljšali točnost in 

preglednost ocen takih ukrepov. 
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Komisija si v zvezi s predstavitvijo rezultatov svojih ocen nenehno prizadeva izboljšati obveščanje 

o utemeljitvah, ki so podlaga za njena priporočila, in bo obravnavala specifične predloge 

Evropskega računskega sodišča. 

Priporočilo 4 

(a) Komisija sprejema to priporočilo. Komisija od leta 2017 z državami članicami pripravlja 

postopek za izboljšanje točnosti in preglednosti ocene fiskalnih ukrepov ter je odprta za spremembe 

kodeksa ravnanja, ki bi odražale morebitne potrebne spremembe iz tega postopka, če se bodo 

države članice strinjale. Vendar bo pomembno, da vse takšne spremembe razlikujejo med različno 

naravo ukrepov na strani prihodkov in na strani odhodkov. 

(b) Komisija sprejema to priporočilo. 

(c) Komisija sprejema to priporočilo. 

(d) Komisija sprejema to priporočilo. 

144. Komisija meni, da uporaba zamrznitve odraža potrebo po predhodni določitvi potrebne ravni 

fiskalne prilagoditve, da se pospeši srednjeročno proračunsko načrtovanje držav članic in 

upoštevajo s tem povezana legitimna pričakovanja. 

O glajenju vrednosti naložb v obdobju štirih let so v odborih Sveta ECOFIN potekale obširne 

razprave z državami članicami, dosežen pa je bil tudi dogovor, čeprav uredba tega ne določa. Zato 

je glajenje jasno opisano v kodeksu ravnanja, kjer je navedeno naslednje: „Zaradi potencialno zelo 

velike spremenljivosti naložbenih odhodkov, zlasti pri majhnih državah članicah, bi bilo treba 

agregat javnofinančnih odhodkov prilagoditi s povprečenjem naložbenih odhodkov v obdobju štirih 

let.“ 

145. Komisija meni, da se s simetrično odmrznitvijo zahteve za prilagoditev ne bi upoštevala 

legitimna pričakovanja držav članic v zvezi z oceno na podlagi potrebne ravni fiskalne prilagoditve, 

ki jo je Komisija predpisala v času, ko je država članica načrtovala svojo proračunsko strategijo in 

se dogovarjala o njej. 

Priporočilo 5 

(a) Komisija ne sprejema tega priporočila, saj bi njegova izvedba kršila legitimna pričakovanja 

držav članic, da so ocenjene na podlagi cilja glede fiskalne prilagoditve, določenega v času 

postopka proračunskega načrtovanja. Zahteve v vsakem primeru temeljijo na najugodnejšem 

obdobju le v zvezi z izračunom oddaljenosti od srednjeročnega proračunskega cilja, zahteve iz 

matrike pa so posodobljene le v omejenem številu dobro utemeljenih okoliščin na podlagi načel 

odmrznitve. 

(b) Komisija ne sprejema tega priporočila, saj je bilo glajenje vrednosti naložb vzpostavljeno za 

obravnavo pereče težave nihanja javnih naložb v nekaterih državah članicah zaradi zunanjih 

dejavnikov. O tem konceptu je bil dosežen dogovor v odborih Sveta ECOFIN po razpravah z 

državami članicami, zato je koncept jasno opisan v kodeksu ravnanja. 

(a) Komisija ne sprejema tega priporočila, saj bi njegova izvedba kršila legitimna pričakovanja 

držav članic, da so ocenjene na podlagi cilja glede fiskalne prilagoditve, določenega v času 

postopka proračunskega načrtovanja 

Priporočilo 6 

(a) Komisija sprejema to priporočilo. 

(b) Komisija sprejema to priporočilo. 
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