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Priloga 2. Nabor instrumentov ekonomske in monetarne unije
Z izkušnjami, pridobljenimi med krizo, je bil nabor instrumentov ekonomske in monetarne
unije po letu 2010 precej prenovljen in okrepljen. Napredek je bil dosežen na štirih področjih:
Nabor instrumentov ekonomske in monetarne unije danes
Sprejeti na vrhuncu krize ali takoj zatem in zdaj v veljavi

Nedavni ali tekoči ukrepi po poročilu petih predsednikov

Ekonomska unija:

Finančna unija:
Strožja urejanje in nadzor finančnih institucij in finančnih trgov

Večje usklajevanje ekonomskih in fiskalnih politik v okviru
evropskega semestra
Specifičen postopek za odkrivanje in odpravljanje makroekonomskih
neravnotežij

Jamstvo za vloge do 100 000 evrov
Nadaljnje zmanjševanje tveganja v bančnem sektorju

Večja osredotočenost na prednostne naloge evroobmočja

Boljše možnosti financiranja za podjetja na kapitalskih trgih

Nacionalni odbori za spremljanje razvoja produktivnosti

Evropski sistem jamstva za vloge

Evropski steber socialnih pravic

Nabor
instrumentov
EMU

Fiskalna unija:

Demokratična odgovornost in močne institucije:

Različni skladi za reševanje, ki vodijo do evropskega mehanizma za reševanje

Okrepljen dialog z Evropskim parlamentom in nacionalnimi
parlamenti
Nov začetek socialnega dialoga EU

Strožji nadzor letnih proračunov in večja osredotočenost na gibanja
dolga

Ukrepi za povečanje zunanjega zastopanja v mednarodnih institucijah

Evropski fiskalni odbor

Ukrepi za poenostavitev fiskalnih pravil

Vir: Evropska komisija
Na vrhuncu krize ali takoj zatem so bili v letih 2011–2013 sprejeti pomembni ukrepi za
zaščito celovitosti evroobmočja in utrditev njegove zasnove:
•

Uvedena so bila nova pravila za izboljšanje usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik
ter za zagotovitev boljše razprave o teh politikah na nacionalni in evropski ravni. V ta
namen je bil uveden letni cikel odločanja – evropski semester – da bi se s tesnejšim
spremljanjem in političnim vodenjem bolje uskladile prednostne naloge na ravni EU in
držav članic. Fiskalna pravila EU, zapisana v tako imenovanem Paktu za stabilnost in rast,
so bila dokončana s tako imenovanima zakonodajnima šesterčkom in dvojčkom ter z
medvladno Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni
uniji (PSUU), ki vsebuje fiskalni dogovor. Pomagala so zagotoviti tesnejši nadzor
nacionalnih proračunov, vzpostaviti trdnejše fiskalne okvire in nameniti več pozornosti
ravnem dolga. S temi pravili se je tudi uvedel nov postopek – postopek v zvezi z
makroekonomskimi neravnotežji. Ta pomaga odkriti in odpraviti neugodna gospodarska
gibanja, preden se uresničijo.

•

Izvedlo se je več pobud, da bi ustvarili varnejši finančni sektor za enotni trg. Te pobude
tvorijo tako imenovana enotna pravila za vse finančne udeležence v državah članicah EU.
Namen enotnih pravil je zagotoviti enotni sklop usklajenih bonitetnih pravil, ki jih morajo
spoštovati institucije v vsej EU. Enotna pravila so tudi temelj za tako imenovano bančno
unijo. Medtem ko se bančna unija nanaša na države znotraj evroobmočja, se ji lahko
pridružijo tudi države zunaj evroobmočja. V okviru bančne unije je bila odgovornost za
nadzor in reševanje velikih in čezmejnih bank v EU prenesena na evropsko raven. V ta
namen sta bila vzpostavljena enotni mehanizem nadzora (EMN) in enotni mehanizem za
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reševanje (EMR). Države članice so uskladile osnovna pravila za zavarovanje vlog, tako
da je sedaj vsaka posamezna vloga v celotni zavarovana do vrednosti 100 000 EUR.
•

Skladi za reševanje so bili ustanovljeni za finančno pomoč državam članicam, ki si ne
morejo več izposojati na finančnih trgih. To je bila prvotno le začasna podlaga prek
evropskega mehanizma za finančno stabilnost (EMFS) in evropskega instrumenta za
finančno stabilnost (EIFS). Trenutni sklad za nujno pomoč – evropski mehanizem za
stabilnost (EMS) – ima sedaj značaj stalnega sklada in skupno posojilno zmogljivost 500
milijard EUR.

Od začetka delovanja sedanje Komisije novembra 2014 in zlasti po objavi poročila petih
predsednikov junija 2015 je bilo sprejetih več pomembnih dodatnih ukrepov:


Evropski semester za usklajevanje gospodarske politike je bil prenovljen. Države članice
in zainteresirane strani (nacionalni parlamenti, socialni partnerji in civilna družba) imajo
več priložnosti za razprave na vseh ravneh. Več pozornosti se namenja izzivom
evroobmočja kot celote z namenskimi priporočili in tesnejšim spremljanjem prelivanja
učinkov. Prožna pravila Pakta za stabilnost in rast so se uporabila za podporo reformam
in naložbam ter da se bolje odrazi gospodarski cikel.



Socialni vidiki so se izenačili z gospodarskimi, specifična priporočila in novi socialni
kazalniki pa so vključeni v evropski semester. Komisija je pripravila konkretne predloge
za oblikovanje evropskega stebra socialnih pravic, ki bi služil kot kompas pri
obnovljenemu procesu zbliževanja. Pred sklenitvijo novega programa pomoči za
stabilnost za Grčijo je bila opravljena namenska ocena socialnega učinka.



Da bi zagotovila informacije in podprla proces reform na nacionalni ravni, je Komisija
predlagala priporočilo državam članicam evroobmočja, naj ustanovijo nacionalne odbore
za produktivnost, Svet pa je priporočilo sprejel. Komisija je ustanovila podporno službo
za strukturne reforme, da bi združila strokovno znanje iz celotne Evrope in zagotovila
tehnično podporo zainteresiranim državam članicam.



Komisija je v okviru dokončanja bančne unije predlagala evropski sistem jamstva za
vloge, ki ga bo dokončno uvedla do leta 2025. Ta bi vlagateljem znotraj evroobmočja
omogočil isto stopnjo zaščite, tudi v primeru večjih lokalnih pretresov. Poleg tega je
predstavila tudi obsežen zakonodajni sveženj za dodatno zmanjšanje tveganj in okrepitev
odpornosti finančnih institucij EU in zlasti bančnega sektorja.



V okviru priprav za fiskalno unijo sta si Komisija in Svet prizadevala za poenostavitev
obstoječih pravil. Preučila sta na primer razvoj tako imenovane referenčne vrednosti za
javne odhodke, ki jo vlade lažje nadzorujejo, tako da bolje odraža njihove namene.
Komisija je prav tako pozvala k večji osredotočenosti na prednostne naloge evroobmočja
na začetku vsakega evropskega semestra in k pozitivnejši fiskalni naravnanosti za
območje kot celoto. Novoustanovljen evropski fiskalni odbor bo podpiral razvoj izvajanja
fiskalnih pravil EU.



V okviru krepitve enotnega trga in kot element širšega naložbenega načrta za Evropo je
več pobud pomagalo razširiti in izboljšati dostop evropskih podjetij do financiranja. Po
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zaslugi unije kapitalskih trgov bi bili ti trgi podjetjem lažje dostopni, medtem ko se
podjetja trenutno večinoma zanašajo na bančno financiranje.


Komisija je kot del prizadevanj za okrepitev obstoječih institucij predlagala izboljšanje
zunanjega zastopanja evroobmočja v mednarodnih finančnih organizacijah, kot je MDS,
kar bi postopno uvajala do leta 2025. Prizadevanja za dodatne ukrepe v zvezi z enotnim
zastopanjem se še niso začela. Komisija podpira tudi prizadevanja Evroskupine za
zagotovitev večje preglednosti njenih dokumentov in postopkov.
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