UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Magistrsko delo

RAZMERJE MED NACIONALNIMI
PARLAMENTI IN PARLAMENTOM
EVROPSKE UNIJE V ČASU FINANČNE IN
GOSPODARSKE KRIZE
Vojko Dražkovič

Ljubljana, september 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

MAGISTRSKO DELO

RAZMERJE MED NACIONALNIMI PARLAMENTI IN
PARLAMENTOM EVROPSKE UNIJE V ČASU FINANČNE IN
GOSPODARSKE KRIZE

Kandidat:
Vpisna številka:
Študijski program:

Vojko Dražkovič
04043138
Magistrski študijski program Uprava druga stopnja

Mentor:

doc. dr. Mitja Durnik

Ljubljana, september 2016

IZJAVA O AVTORSTVU MAGISTRSKEGA DELA
Podpisan Vojko Dražkovič, študent II. stopnje magistrskega programa Uprava, z vpisno
številko 04043138, sem avtor magistrskega dela z naslovom »Razmerje med nacionalnimi
parlamenti in parlamentom Evropske unije v času finančne in gospodarske krize«.
S svojim podpisom zagotavljam da:
-

-

-

je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz., avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena oz., citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz., avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili;
sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu;
se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi
se tuje misli oz., ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o
avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo;
se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo;
je elektronska oblika identična s tiskano obliko magistrskega dela in soglašam z
objavo dela v zbirki Dela FU.

Magistrsko delo sta lektorirala: Zdenka Brumen Kralj, prof. nem. in slov. jezika
Tomaž Klajdarič, prof. nem. in angl. jezika

Ljubljana,
Podpis avtorja:

III

POVZETEK
V mednarodnem akademskem prostoru še ni zaslediti resnih študij na temo
preoblikovanja razmerja med nacionalnimi parlamenti v odnosu do evropskega
parlamenta (v nadaljevanju EP) v času globalne finančne in gospodarske krize ter posebej
krize evro območja.
Evropska unija (v nadaljevanju EU), je zveza držav članic, ki je bila ustanovljena s
Pogodbo o Evropski uniji oz., Maastrichtsko pogodbo , ki je stopila v veljavo 1. novembra
1993. Do uveljavitve Lizbonske pogodbe vse do 1. decembra 2009 je temeljila na treh
stebrih sodelovanja. Lizbonska pogodba, ki je »podedovala« zajeten del vsebine Ustavne
pogodbe je prinesla kar nekaj novosti. Novosti so prinesle številna zavezujoča določila, ki
jih morajo upoštevati in izvajati vse države članice. EP je dobil vidnejšo vlogo pri
sprejemanju zakonodaje.
Odnos med nacionalnimi parlamenti in EU je tema politične in akademske razprave. Ta
vprašanja so pridobila prenovljeno pozornost v zadnjih petih letih zaradi dveh razlogov: na
določbe Lizbonske pogodbe okrepitvi vloge nacionalnih parlamentov in parlamentarnega
odziva na finančno in gospodarsko krizo v EU. Problem v moji magistrski nalogi je
določitev vloge EP in njegovo razmerje do nacionalnih parlamentov Nemčije, Francije,
Grčije in Slovenije v času finančne in gospodarske krize. Preverjal bom tudi ali se je EP
razvil v osrednjo institucijo v procesu sprejemanja odločitev na ravni EU, v času finančne
krize ter kakšne so novosti Lizbonske pogodbe v odnosu EP do nacionalnih parlamentov.
Ključne besede: Evropski parlament, nacionalni parlamenti, Lizbonska pogodba,
finančna in gospodarska kriza, Evropski semester, Pakt stabilnosti in rasti.
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SUMMARY
RELATIONS BETWEEN NATIONAL PARLIAMENTS AND THE PARLIAMENT
OF THE EUROPEAN UNION IN THE TIME OF FINANCIAL AND ECONOMIC
CRISIS
In international academic sphere, no serious studies concerning changes in the
relationship between national parliaments and the European Parliament (hereinafter
referred to as EP) during the global financial and economic crisis and, in particular, the
crisis of the eurozone can be found.
The European Union (hereinafter referred to as the EU) is a union of member states,
established with the Treaty on European Union, also called the Maastricht Treaty, which
entered into force on 1 November 1993. Until the enforcement of the Treaty of Lisbon on
1 December 2009, it was based on three pillars of cooperation. The Treaty of Lisbon,
which inherited a large quantity of contents from the Treaty establishing the Constitution
of Europe, brought changes as well. Many binding provisions, which must be respected
and implemented by all the member states, were introduced with this Treaty. The EP's
role in relation to adopting legislation became much more important.
The relationship between national parliaments and the EU is a topic for political and
academic debates. These issues gained interest in the last five years for the following
reasons: provisions of the Treaty of Lisbon, larger role of the national parliaments and the
parliamentary reaction to the financial and economic crisis in the EU. In my Master's
thesis, focus is given to defining the role of the EU and its relationship towards the
national parliaments of Germany, France, Greece and Slovenia during the financial and
economic crisis. Also it will be checked whether the EP has developed into a central
institution in the process of adopting decisions at the level of EU during the financial crisis
and what novelties the Treaty of Lisbon brought to the relationship between the EP and
the national parliaments.
Keywords: the European Parliament, national parliaments, the Treaty of Lisbon, financial
and economic crisis, the European Semester, the Stability and Growth Pact.
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1 UVOD
Parlament je tista institucija, ki v sodobnem svetu skrbi, najprej, da se pomembne teme,
ki skrbijo ali zanimajo neko državo in njene državljane, začnejo organizirano o njih
debatirati - oz., da se pomembne teme iz sfere interesnih skupin, iz zasebne sfere
prenesejo na državno. Je zakonodajna institucija in njegove odločitve so zavezujoče za
druge institucije v državi, za interesne skupine in za posameznike. V EU v večini držav
članic prevladuje parlamentarni sistem vladanja. V parlamentarizmu ima parlament
osrednjo vlogo in je sistem vladavine, v katerem se suverenost prenaša na parlament z
volitvami na podlagi splošne, enake, neposredne in svobodne volilne pravice državljanov.
Parlament je kot smo že dejali nosilec zakonodajne oblasti in je v posebnem razmerju do
izvršne oblasti, kjer je vlada odvisna od zaupanja parlamenta in se mora opirati na večino
njegovih članov. Parlament dejansko postavlja izvršilno oblast s parlamentarno večino in
je parlamentu odgovorna, ter deluje tako dolgo dokler uživa njegovo večinsko podporo.
Parlamentarizem predstavlja tudi samostojnost sodne oblasti. Parlament si samostojno
oblikuje delovna telesa, opredeljuje zakonodajni postopek, postopke volitev itd.
Parlamentarizem je tesno povezan z demokracijo. Demokracija predstavlja sodelovanje
državljanov pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo celotno družbo (npr. volitve) (Zajc,
2004, str. 15-18).
Med finančno in dolžniško krizo so se pokazale visoke ravni medsebojne odvisnosti, zlasti
v evro območju. Za nemoteno delovanje Evropske monetarne Unije ( v nadaljevanju EMU)
je treba ne le hitro in dosledno izvesti že dogovorjene ukrepe v okviru okrepljenega
gospodarskega upravljanja (zlasti Pakta za stabilnost in rast ter Pogodbe o stabilnosti,
usklajevanju in upravljanju), temveč sprejeti tudi konkretne ukrepe za vzpostavitev
fiskalne unije. V celoti vzpostavljena fiskalna unija bi pomenila povečanje zmogljivosti na
evropski ravni, ki bi omogočale obvladovanje medsebojne gospodarske odvisnosti,
naposled pa tudi oblikovanje fiskalnega organa, kot je ministrstvo za finance, na ravni
evro območja. Odločitve o nacionalnih proračunih so bistvo evropskih parlamentarnih
demokracij. Za prehod na bolj integrirano odločanje držav članic o fiskalnih in
gospodarskih vprašanjih bodo zato potrebni močni mehanizmi, ki zagotavljajo legitimno in
odgovorno skupno odločanje. Krepitev javne podpore odločanju na vseevropski ravni, ki
bo imelo daljnosežne posledice za vsakdanje življenje državljanov, je ključnega pomena.
Tesno sodelovanje z EP in nacionalnimi parlamenti bo imelo osrednjo vlogo, pri čemer bo
upoštevana metoda Skupnosti. Protokol št. 1 PDEU o vlogi nacionalnih parlamentov v EU
zagotavlja primeren okvir za medparlamentarno sodelovanje.
Zaradi vnaprej uzakonjenih postopkov, zaradi možnosti, da se v zakonodajni postopek
vključi tudi civilna družba, predvsem pa zaradi različnih interesov, ki jih zastopajo člani
parlamenta (strankarski interesi), je zakonodajni postopek relativno počasen. Mnogi
pravijo, da je neučinkovit, saj zahteva ogromno usklajevanj, dogovorov, proti dogovorov,
tudi »kupčkanj«. Predvsem v času krize, ko je kak ukrep potrebno sprejeti zelo na hitro,
da ne bi nastale nepopravljive posledice, bi bilo morda včasih lažje, če bi se zakonodajni
postopek poenostavil. Vendar bi s tem izgubil druge kvalitete-širši konsenz parlamentarnih
1

strank in poslancev ter širše javnosti. Evropska komisija ( v nadaljevanju Komisija) je v
času krize močno pritiskala na nacionalne vlade in parlamente, da bi sprejemale proti
krizne ukrepe, kot so si jih zamislili prav v Komisiji, evroskupini, Mednarodnem denarnem
skladu (v nadaljevanju IMF) in Evropski centralni banki (v nadaljevanju ECB).
Odnos mednacionalnimi parlamenti in EU je tema politične in akademske razprave. Ta
vprašanja so pridobila prenovljeno pozornost v zadnjih petih letih zaradi dveh razlogov: na
določbe Lizbonske pogodbe okrepitvi vloge nacionalnih parlamentov in parlamentarnega
odziva na finančno in gospodarsko krizo v EU.
Leta 2008, ko je zasebni denar Wall Streeta izginil brez sledu, sta Evropo na kolena
spravila dva dejavnika. Prvi je bil smrtonosna zmes bankrotiranih bank in plačilno
nesposobnih držav, ki se je najprej pojavila v Grčiji, se preselila na Irsko in Portugalsko,
ter nadaljevala pot do Italije in Španije. Drugi je bil nemško gospodarstvo, ki je trdno
odločeno vztrajati pri pravici, da bi po mili volji lahko izstopili iz območja evra s čimer
onemogoča sleherni razumen načrt za vzdržno okrevanje valutne unije. Nemčija ni
pripravljena odplačevati dolgov obrobja in bo nasprotovala sleherni pobudi v smeri
federacije (npr. bančna ali fiskalna unija), dokler ne bo prepričana o tem, da bodo njeni
partnerji odgovorno ravnali s financami, ki jih zagotavljajo Nemci. Dokončno zrušitev
evrskega območja so preprečili evropski voditelji, v treh korakih, vendar je evroobmočje
še vedno v tlečem stanju (Varufakis, 2015, str. 250- 252).
Prvi korak je odločitev ECB, da bo med decembrom 2011 in februarjem 2012 natisnila
približno 1000 milijard evrov in jih posodila plačilno nesposobnim bankam evroobmočja v
zameno za ničvredno zavarovanje. S temi manevri si je območje evra pridobilo osem do
devet mesecev časa. Del tega denarja so banke nato posodile fiskalno najprizadetejšim
državam članicam (npr. Italiji), (Varufakis, 2015, str. 252).
Drugi korak je delni odpis grškega dolga marca 2012. Žal je bil ta odpis, ki je bil po vseh
merilih formalna neizpolnitev finančnih obveznosti nekaj edinstvenega v ekonomski
zgodovini. Zaradi njega se je zadolžena država konec leta 2012 šibila pod še hujšim
dolžniškim bremenom, ki ga je imela leta 2011 (Varufakis, 2015, str. 252).
Tretji korak je bil avgusta 2012, ko je predsednik ECB priznal, da območje evra razpada.
ECB je oznanila, da je pripravljena odkupiti nedoločeno količino italijanskih in španskih
starih obveznic. S tem ukrepom bi obresti, ki jih plačujeta ti dve državi postale obvladljive.
Te operacije danes poznamo kot dokončne denarne transakcije. In če je predsednik ECB
Draghi hotel pridobiti podporo nemške vlade je moral plačati določeno ceno, ki je
pogojena z zategovanjem pasu, nad katerim bodo skrbno bdeli nadzorniki. Tako je ECB, ki
je želela ohraniti položaj ob vsemogočni Nemčiji na skrivaj žrtvovala svoje
najdragocenejše načelo: neodvisnost centralne banke (Varufakis, 2015, str. 252-253).
Nacionalni parlamenti so vse od začetka krize državnega dolga marca 2010 opozorili na
pomen tesnega sodelovanja in izmenjavanje informacij med njimi in EP. S predlagano
nalogo bom skušal odgovoriti prav na te izzive. Če je Lizbonska pogodba pomembno
predrugačila omenjeno razmerje, je globalna kriza skoraj paralelno radikalno spremenila
2

tektoniko omenjenih razmerij. Med finančno in dolžniško krizo so se pokazale visoke ravni
medsebojne odvisnosti, zlasti v evro območju. EMU je bila ustanovljena z namenom, da bi
državljanom Evrope prinesla stabilnost in trajno blaginjo. Če hočejo države članice
zagotoviti stabilnost in rast v evroobmočju se morajo usklajevati ter ravnati z določili, ki so
jim skupna (Rompuy, 2012, str. 2).
Glede na razširitev funkcionalnega področja agende EU javnih politik, se vse bolj
zavedamo, da so pristojnosti na EU in poznejše odločbe o zakonodajnih aktih, ki so
temeljito in obširno posegali v pravice in pristojnosti nacionalnih parlamentov in zato
preoblikovali pomembne značilnosti tradicionalnih parlamentarnih demokracij v državah
članicah. Razprave v Konvenciji o prihodnosti Evrope in nad postopki ratifikacije
dokumenta Lizbonske pogodbe, so nacionalni parlamenti pogosto razumeli, da so ustavni
in institucionalni poraženci v procesu integracije. Lizbonska pogodba o EU v njenih
določbah o demokratičnih načelih, pooblašča nacionalne
parlamente, da dejavno
prispevajo k dobremu delovanju Unije (Hefftler, C., Neuhold, C., Rozenberg, O., Smith, J.,
2015, str. xiii).
POJMOVNIK
Evropska unija (EU). EU je politično in gospodarsko partnerstvo, ki predstavlja
edinstveno obliko sodelovanja med suverenimi državami. Danes je EU sestavljena iz 28
držav članic, vključno z večino držav Srednje in Vzhodne Evrope, in pomaga spodbujati
mir, stabilnost in gospodarsko blaginjo na celotni Evropski celini (Archick, 2016, str. 2).
Evropski parlament (EP). EP je predstavniško telo, ki predstavlja državljane EU in opravlja
zakonodajno funkcijo in se imenuje tudi zakonodajno telo, torej sprejema zakone, pravne
akte in najpomembnejše družbene odločitve (Grad, 2010, str. 138).
Evropska komisija (Komisija). Je izvršilni organ EU. Je odgovorna za predlaganje
zakonodaje, izvajanje sklepov, spoštovanje pogodb EU in upravljanje vsakodnevnih poslov
EU (Passarelli, Straubhaar & Cervero, 2015, str. 368).
Svet. Svet ministrov, ki ga običajno imenujemo le Svet, je glavni zakonodajalni organ
odločanja v EU. V sodelovanju z EP, Svet oblikuje zakonodajo EU. Svet ministrov zato ker
na sestankih Sveta sedijo po en minister iz vsake države članice, kateri je ta minister, pa
je odvisno od tematike (področja), ki ga na posameznem sestanku obravnavajo zato
pravimo, da sestava Sveta ni stalna (Voermans, 2011, str. 174).
Evropski svet. Evropski svet, je bil ustanovljen leta 1975 z namenom, da bi predstavniki
držav članic komunicirali na najvišjem nivoju in sprejemali ključne odločitve o prihodnosti
politike EU (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 52). Šele z Lizbonsko pogodbo je dobil
status institucije EU in gre za politično najpomembnejšo institucijo (Accetto, Avbelj,Hojnik,
Smrkolj, & Vatovec, 2010, str. 84).
Nacionalni parlamenti. So odgovorni za vsako državo članico EU. V Lizbonski pogodbi se
kot najpomembnejša dejavnost vloge nacionalnih parlamentov kaže pri sodelovanju v
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zakonodajnem postopku EU, z zagotavljanjem skladnosti osnutka zakonodajnih aktov z
načelom subsidiarnosti in sorazmernosti. Seveda, do neke mere, imajo nacionalni
parlamenti zdaj večjo vlogo, saj lahko sproži postopek, ki lahko prepreči določeno dejanje
vendar pa je končna odločitev o tem, ali je predlog Komisije kršen na strani EP in Sveta
(Daukšiene & Matijošaityte 2012, str. 45).
Finančna in gospodarska kriza. Finančna kriza se je začela v Združenih državah Amerike
(v nadaljevanju ZDA), ko so se zlomila hipotekarna posojila (zlom nepremičninskega
balona) in s propadom ameriške investicijske banke Lehman Brothers ter se s tem razširila
na mednarodno finančno in gospodarsko krizo (Nahtigal, 2010, str. 717-718).
Pakt stabilnosti in rasti. Pakt za stabilnost in rast je dogovor med 28 državami članicami
EU, da bi ohranili stabilnost EMU. Temelji predvsem na členih 121 in 126 Pogodbe o
delovanju Evropske unije, (v nadaljevanju PDEU). Cilj pakta je omejiti čezmerni
proračunski primanjkljaj v državah članicah EU (Filipek & Schreiber, 2010, str. 2).
Lizbonska pogodba. Lizbonska pogodba oz., institucionalna reforma EU, je dokument, ki
so ga podpisali voditelji držav ali vlad 27 držav članic EU decembra 2007 v Lizboni, z njim
pa v državah članicah Lizbonska pogodba določa evropski pravni red (Archick & Mix,
2010, str. 2).
Trojka. Trojka je bila ustanovljena s sklepom voditeljev držav in vlad euroobmočja.
Ustanovljena je bila z namenom vzpostaviti program mednarodne pomoči Grčiji katero bi
nadzirala trojka in od takrat deluje trojka tudi na Portugalskem, Irskem in Cipru. Podlaga
za finančno pomoč državam članicam je bilo visoko politično soglasje, da se prepreči
bankrot držav članic EU, še posebej v euroobmočju, ter da se posledično prepreči
gospodarska in socialna katastrofa (Karas & Hoang Ngoc, 2014, str. 4).
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2 METODOLOŠKI NAČRT
Ena glavnih nalog pri pisanju magistrskega dela je opazovati dejavnosti vsakega
nacionalnega parlamenta (Nemčija, Francija, Grčija, Slovenija) z uporabo novih možnosti,
ki jih ponuja Lizbonska pogodba, način, na katerega se nacionalni parlament odzovejo na
izzive, ki se ukvarjajo s krizo evro območja. S pojavom globalne finančne in gospodarske
krize (ter posledično tudi s krizo v evro območju) so se v kontekstu sodelovanja med EP
in nacionalnimi parlamenti pojavili novi izzivi. Obenem, ko imamo na vidiku razmerje med
EP in nacionalnimi parlamenti, pa se poraja tudi dilema prevlade nacionalnih parlamentov
velikih držav, kot je na primer nemški ali francoski, nad delovanjem parlamentov malih
držav.
V magistrskem delu sta obravnavani sledeči hipotezi:

H1: Moč vplivanja evropskega parlamenta na gospodarsko in finančno krizo v Evropi je
glede na ostale institucije EU omejena.
H2: Kljub novostim, ki jih je v razmerje uvedla Lizbonska strategija, EP še vedno v veliki
meri prevladuje nad nacionalnimi parlamenti v oblikovanju evropskih politik.
Namen predlagane naloge je odgovoriti na vprašanje ali se je razmerje med EP in
nacionalnimi parlamenti pomembno spremenilo zaradi vpliva globalne gospodarske in
finančne krize ter ali so parlamenti velikih držav prevladali v stališčih glede na parlamente
malih držav? Posebej pa me zanima na kakšen način bi bilo možno v okviru že znanih
mehanizmov medparlamentarnega sodelovanja omogočiti malim državam vidnejšo vlogo
na evropski sceni.
Če se pri namenu naloge predvsem sprašujemo o vzrokih nekega pojava, pa nas pri
opredelitvi ciljev predvsem zanima operacionalizacija namena raziskovanja. Razmerje med
namenom in cilji mora biti vzpostavljeno na način, da nam operacionalizacija nudi vsaj
delne odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja. V skladu z navedenim bom skušal
preveriti naslednje determinante raziskave:






preveriti na kakšen način so se spremenile pristojnosti, položaj, vloga in ukrepi EP
v času finančne in gospodarske krize glede na obdobje pred tem;
raziskati, kako se je v vidiku spremenjene tektonike odnosov zaradi krize morebiti
spremenilo razmerje med EP in nacionalnimi parlamenti v času finančne in
gospodarske krize;
izpostaviti novosti, ki jih je doprinesla Lizbonska pogodba v razmerju do
nacionalnih parlamentov;
opredeliti, kako radikalni dogodki, kot je na primer kriza evroobmočja vpliva na
spremembo stila vodenja ter vlogo predsednikov parlamentov ter sodelovanje na
najvišji medparlamentarni ravni. Obenem pa je smiselno opredeliti, kako se je
spreminjalo sodelovanje in odnosi med parlamentarnimi odbori.
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Predlagana naloga je bila v času dispozicije v veliki meri preplet akademskih disciplin
prava, politologije in ekonomije. Posledično pomeni, da je smiselno uvesti neke vrste
kombinacijo metod in tehnik, ki se uporabljajo v omenjenih disciplinah. Uporabljene
metode in tehnike so predvsem kvalitativne narave, le analiza statističnih podatkov sodi
med kvantitativne pristope.










pomemben vir za analizo so nacionalni razvojni programi (v nadaljevanju NRP)
držav članic EU, na temo gospodarske in finančne krize v EU. Pri tej analizi sem se
osredotočil na stališča parlamentarcev za in proti odpisu dolga, kot je bilo to
značilno za grško krizo;
statistični urad EU (v nadaljevanju Eurostat) je služil za prikaz določenih finančnih
in gospodarskih kazalcev, posebej podatkov, ki opisujejo razlike znotraj skupine
malih držav v času gospodarske krize, ter posebej podatki za velike države. Na
tem mestu sledimo načelu, da primerjamo podobne statistične enote;
metodo sinteze sem uporabil za preverjanje že znanih dejstev v teoriji. Iz
omenjenega sem oblikoval neka nova izhodišča za nadaljnje raziskovanje v
nalogi;
študije primera bomo izvedli na primeru nacionalnih parlamentov držav Francije,
Nemčije, Slovenije in Grčije. Prvi dve državi sta evropski velesili, zadnji dve pa
spadata na obrobje možnega vplivanja na evropske politike. Posebej pomemben je
primer Grčije in reševanje njenega dolga do mednarodnih finančnih institucij.
analiza pravnih virov je pomembna predvsem v delu, kjer orisujem pravne okvire
delovanja evropskih institucij. Posebej so analizirane pogodbe, ki se nanašajo na
delovanje institucij EU.

Kot smo omenili že v začetku naloge raziskovanj na to temo še ni bilo opravljenih.
Kakorkoli, vzporedno našemu predlogu na univerzi v Maacstrichtu poteka projekt s
sorodnim naslovom Sodelovanje EP in nacionalnih parlamentov v ekonomski in monetarni
uniji (v nadaljevanju EMU) v času krize evra (trajanje 2013-2017). Predstavljeni pa še niso
bili nobeni neposredni delni rezultati.
Obseg znanstvenih del, ki obravnava splošna razmerja med evropskim in nacionalnimi
parlamenti je veliko. Najnovejše delo, ki celovito obravnava omenjena razmerja je The
Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union (Hefftler,Neuhold,
Rozenberg in Smith, 2015), kjer avtorji obravnavajo pravzaprav vse primere nacionalnih
parlamentov v EU in tudi različna zgodovinska obdobja. Predstavljen je tudi primer
slovenskega Državnega zbora (Kajnč Lange 2015). Neposredno vlogo evropskega
parlamenta v reševanju mednarodne finančne in gospodarske krize skušata opredeliti
Manoli in Maris (2015), v knjigi The European Parliament and its International Relations,
kjer poudarjata njegovo vlogo v mednarodni skupnosti in poskus vplivanja na
mednarodno politiko, ne le evropsko. Fink Hafner (2011) v članku Vloga svetovne
gospodarske krize pri sprejemanju razmerij moči v nacionalnih političnih sistemih, se
osredotoča na analizo spreminjanja razmerij moči med osrednjimi političnimi igralci v
sodobnih nacionalnih političnih sistemih. Hoing in Auel v članku National parliaments and
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the Eurozone Crisis (2015), raziskujeta vključevanje nacionalnih parlamentov v razvoju
instrumentov za boj proti krizi.
Predlagana naloga vsekakor predstavlja novosti v raziskovanju vloge nacionalnih in
evropskega parlamenta v razreševanju gospodarskih kriz ter tudi ostalih kriznih situacij,
kot je na primer sedanja begunska kriza v Evropi in širše. Morda EP ne predstavlja »prve
izvršilne linije« reagiranja na mednarodne probleme, vsekakor pa se v mednarodnih
odnosih njegova vloga v zadnjih letih pomembno spreminja. Ne nazadnje bomo v študiji
skušali predstaviti zmožnosti parlamentov pri reagiranju na krizne situacije v EU in širše.
Končno pa si gre zastaviti še bolj drzen cilj v nalogi, postaviti nove okvire za
parlamentarne intervencije v širšem kontekstu kriznega menedžmenta.
Magistrska naloga je sestavljena iz šestih poglavij. Poglavje v uvodu zajema problem
naloge in pojmovnik. V drugem poglavju je opisan metodološki načrt z opredeljenimi
hipotezami, namen in cilji naloge, uporabljene metode raziskovanja, ocena opravljenih
raziskav. Tretje poglavje zajema teoretični del v katerem je zajeta zgodovina evropskih
integracij, vse od nastanka EU 1951 do Lizbonske pogodbe 2007, opisana načela EU,
njene pristojnosti in njene institucije, Lizbonska pogodba, ki jo sestavljata Pogodba o
Evropski uniji (v nadaljevanju PEU), PDEU in Protokoli, ki se priložijo pogodbama,
razumevanje finančne in gospodarske krize, parlamentarizem v EU in glavne dimenzije
med EP in nacionalnimi parlamenti EU. V četrtem poglavju so zajete novosti Lizbonske
pogodbe, zajeta svetovna gospodarska in finančna kriza in kriza v EU, evropski semester,
ter vloga nacionalnih parlamentov in EP v semestru, reforme Pakta stabilnosti in rasti,
evropski mehanizem za stabilnost, pakt evro plus, fiskalni pakt, vloga ''trojke'' v času
krize, ukrepi in vloga EP in nacionalnih parlamentov v izbranih državah v času finančne in
gospodarske krize, razmerje in primerjava ukrepov med nacionalnimi parlamenti in EP v
času krize, preveritev hipotez in prispevek k znanosti. Zaključek zajema ključne
ugotovitve, šesto poglavje zajema literaturo in vire.
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3 TEORETIČNI DEL
3.1 ZGODOVINA IN MEJNIKI RAZVOJA EVROPSKEGA ZDRUŽEVANJA
Pomlad leta 1950, ko je porušena in izčrpana Evropa po vojni, iskala še izhode iz politične
in gospodarske krize, nestabilnosti in negotovosti, je francoski zunanji minister Robert
Schuman 9. maja 1950 predstavil predlog o uskladitvi obnovitvenega procesa
premogovne in jeklarske industrije Francije in Nemčije. Ideolog in avtor te zamisli je bil
pogajalec in mirovnik Jean Monnet, ki ga danes omenjamo in se ga tudi spomnimo kot
»očeta Evrope« (Bohinc, 2007, str. 27).
S podpisom prve evropske pogodbe v Parizu aprila 1951 je nastala Evropska skupnost za
premog in jeklo (v nadaljevanju ESPJ), ki je začela veljati julija 1952. Glavni cilj te
pogodbe je bil odpraviti različne ovire na področju trgovine ter ustvariti, da se bosta
premog in jeklo prosto gibala na skupnem trgu držav članic. Države podpisnice pogodbe o
ESPJ so bile Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg na kar se je
posledično s to pogodbo tudi uvedlo Evropsko skupščino in Evropsko sodišče. Pogodba o
ESPJ je veljala do julija 2002, ko so bila določila, ki urejajo jeklarsko in premogovniško
industrijo, vključena v Pogodbo o Evropski skupnosti (v nadaljevanju PES), (Bohinc, 2007,
str. 27-28).
Pogodba o Evropski skupnosti za jedrsko energijo (v nadaljevanju EURATOM), je bila
podpisana v Rimu marca 1957 in je začela veljati januarja 1958. Na podlagi EURATOM-A
se je oblikoval trg za skupne jedrske snovi in opremo, skupno jedrsko zakonodajo, skupni
sistem za zaloge jedrskih snovi, skratka namen te pogodbe je bil, da bi se jedrske snovi in
jedrska energija uporabljale pod nadzorom in v miroljubne namene (Bohinc, 2007, str.
28).
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (v nadaljevanju EGS), je bila
podpisana istega dne prav tako v Rimu kot Pogodba o EURATOM-U to je marca 1957 in je
prav tako začela veljati januarja 1958. Države, ki so podpisale obe pogodbi so bile prav
tako Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg. Pogodba o ustanovitvi
EGS, ki jo imenujemo tudi kot Rimska pogodba, je po svoji naravi in obsegu najširša in
najsplošnejša pogodbena ureditev razmerij v Evropski skupnosti. Rimsko pogodbo je
nadgradila šele Maastrichtska pogodba leta 1992. Namen Rimske pogodbe je omogočiti
prost pretok oseb, blaga in storitev prek meja na nekaterih področjih gospodarske
dejavnosti (Bohinc, 2007, str. 28).
Pogodba o EURATOM in pogodba o ustanovitvi EGS, ki se pogosto omenjata kot Rimski
pogodbi in Pogodba o ESPJ, ki jo imenujemo tudi Pariška pogodba, so bile t.i.
ustanovitvene pogodbe, ker so ustanovile te skupnosti (ESPJ, EGS in EURATOM) (Bohinc,
2007, str. 29).
Leta 1987 je bila sprejeta Enotna evropska listina ali tudi Enotni evropski akt ( v
nadaljevanju EEA). Končni cilj EEA je bil vzpostavitev skupnega trga kot prostora oz.,
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območja brez notranjih meja, v katerem je zagotovljeno prosto gibanje oseb, blaga,
storitev in kapitala v skladu z določili te pogodbe (Bohinc, 2007, str. 29). EEA je EP
namenil večjo vlogo v zakonodajnem postopku, ter tako EP dobil možnost, da soustvarja
zakonodajo na področjih za katera je bil ta postopek predpisan, prej je bil namreč EP zgolj
svetovalni organ. Pogodbe o ustanovitvi Skupnosti so bile dopolnjene s širitvami članstva
v EGS. Te države so bile Danska, Irska in Združeno kraljestvo, ki so podpisale Pogodbo o
pristopu januarja 1972, članice pa so postale 1973. Sledilo je članstvo Grčije, s podpisom
Pristopne pogodbe maja 1979, ki je postala članica 1981, januarja 1986 se je deseterica
držav razširila na dvanajsterico z Listinama o pristopu Španije in Portugalske, ki sta bili
podpisane v Madridu oz., Lizboni junija 1985 (Bohinc, 2007, str. 29).
Maastrichtska pogodba je bila sprejeta 1993. Uradno se imenuje PEU, kar pa še ni
pomenilo, da je s to pogodbo zaključena zadnja stopnja integracije EU. To izhaja tudi iz
PEU, ki določa, da ta se s to pogodbo ustanavlja EU na katero države članice prenašajo
pristojnosti za uresničevanje skupnih ciljev, ter, da se odločitve sprejemajo čim bolj javno
v najtesnejši povezavi z državljani oz narodi EU (PEU, 1. člen, 1. in 2. odst.). PEU vsebuje
tudi določila o sodelovanju med državami članicami na področju skupne zunanje in
varnostne politike (v nadaljevanju SZVP) ter na področju pravosodja in notranjih zadev.
(Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 27). Maastrichtska pogodba je uvedla tristeberno
strukturo EU (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 27).

Prvi steber . Pogodba o EGS se je novembra 1993 uradno preimenovala v Pogodbo o
ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES). Sprememba, ki je bila zelo
pomembna je bilo vključevanje določil v PES za vzpostavitev EMU, s katero bi uvedli
enotno evropsko valuto. V PES je bilo dodano načelo subsidiarnosti, velja pa tudi načelo
sorazmernosti, (PEU 5. člen ).Okrepila se še je vloga EP, npr., potrebno soglasje EP, pri
vključevanju novih članic. EP je dobil pristojnost, da skupaj s Svetom odloča o sprejemu
nove zakonodaje, ter tako dobil tudi zakonodajno pristojnost, večjo vlogo je dobil tudi pri
sestavi Komisije (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 27-29). Z januarjem 1995 je prišlo do
nove širitve potem ko so Avstrija, Švedska in Finska junija 1994 podpisale pristopne
pogodbe (Bohinc, 2007, str. 30).

Drugi in tretji steber. S sklenitvijo Maastrichtske pogodbe je v drugem in tretjem stebru
šlo za sodelovanje med državami članicami oz., medvladno sodelovanje (tretji steber) ter
sodelovanje na področju imenovanem SZVP, (drugi steber). V sklop tretjega stebra
spadajo tudi področja kot so azilna in imigracijska politika, boj proti kriminalu, skratka
sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev in v ta sklop spada tudi
ustanovitev Evropskega policijskega urada ( v nadaljevanju Europol) (Ferčič, Hojnik &
Tratnik, 2011, str. 29).
Pogodba o pristopu 10 novih držav (Slovenija, Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva,
Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška) je bila podpisana v Atenah aprila 2003 in je stopila v
veljavo maja 2004 (Bohinc, 2007, str. 30). Širitev se je nadaljevala s pristopnimi pogajanji
z Bolgarijo in Romunijo, ki so se končala decembra 2004, pristopna pogodba pa je bila
podpisana aprila 2005. Obe državi sta postali članici Evropske unije 1. januarja 2007.
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Hrvaška je postala članica EU 1. julija 2013. Tako EU šteje trenutno 28 držav članic
(Evropska komisija, 2015).
Slika 1: Zemljevid EU

Vir: European Union Maps (2016)
Pomembno je, da vemo da EU obstaja šele od leta 1993 kot organizacija. Pred tem pa so
obstajale tri evropske skupnosti, ki so se leta 1993 nadgradile v EU in te skupnosti so:
ESPJ, EGS in EURATOM. Simboli EU so: zastava, ki ima 12 zvezdic, ki je povezana s
popolnostjo števila 12-12 ur, 12 mesecev, himna je skladba Oda radosti skladatelja
Ludwiga Van Beethoven, slogan je združeni v raznolikosti, kjer je največja ovira pri
združevanju jezik, 9. maja praznujemo Dan Evrope, ker je na ta dan 1950 francoski
zunanji minister Robert Schuman prebral Schumanovo deklaracijo in je v njej napovedal
nastanek ESPJ, kot povezovanje Evropske skupnosti, napovedal je nastanek evropske
skupnosti (Gialdino, 2014, str. 1-4).
Amsterdamska pogodba ki je bila sklenjena oktobra 1997 in ki je začela veljati maja 1999
je prinesla vsebinske spremembe skupnih določil PEU in določil pogodbe o ustanovitvi
Evropskih skupnosti. Povečale so se pristojnosti Unije. Okrepljeno je bilo medvladno
sodelovanje na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, ustanovljen je bil
položaj Visokega predstavnika EU za SZVP, EP in Svet sta postala enakovredna so
zakonodajalca, razen na področju kmetijske politike in politike konkurence, kjer je
odločitve sprejemal Svet (Evropski parlament, 2015).
Z Amsterdamsko pogodbo se je okrepil položaj predsednika Komisije. Komisija se je
sestavljala tako, da so države članice s privolitvijo EP najprej določile predsednika nato pa
skupaj s predsednikom še ostale člane. S to pogodbo je največ pridobil EP saj ima
močnejši vpliv na zakonodajo, na večini področji poteka postopek soodločanja ali tako
imenovani redni zakonodajni postopek, s katerim EP skupaj s Svetom sprejema odločitve.
Z Amsterdamsko pogodbo je kot institucija Unije uradno priznano Računsko sodišče
(Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 31).
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Zelo pomembno velja omeniti Evropo brez meja oz., tako imenovano Schengensko
območje. Sporazum o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, je mednarodni
sporazum med evropskimi državami, večinoma članicami EU, ki je uveljavil ukinitev mejnih
kontrol na notranjih mejah na schengenskem območju, gibanje oseb in prestop notranjih
mej, okrepljeno sodelovanje med policijami in carinami držav podpisnic sporazuma in
nadzor ter način prestopanja na zunanjih mejah tega območja. V schengensko območje je
trenutno vključenih 26 evropskih držav (od tega 22 držav članic EU) (Brady, 2012, str. 57).
Prav tako pomemben mejnik pri razvoju EU predstavlja EMU. Odločitev za oblikovanje
EMU je sprejel Evropski Svet je na zasedanju v Maastrichtu leta 1991, pozneje pa je bila
vključena v PEU. EMU temelji na skupni valuti in denarni politiki ter koordinaciji
ekonomskih politik. Januarja 1999 se je začela uvedba nove skupne valute evro s
prenosom pristojnosti glede vodenja denarne politike na Evrosistem. Evrosistem tvorijo
ECB in nacionalne centralne banke držav članic EU, ki so uvedle evro. Delovati je začela
ECB, ki je bila ustanovljena junija 1998. 1. januarja 2002 so bili uvedeni evro bankovci in
kovanci, ki so zamenjali bankovce in kovance držav, ki so uvedle evro. Trenutno
evroobmočje sestavljajo 19 držav članic, ki so uvedle evro (Banka Slovenije, 2015).
Leta 2003, je bila Pogodba iz Nice. Namen pogodbe iz Nice je bil izboljšati delovanje in
legitimnost institucij EU in pripraviti Unijo na naslednjo veliko širitev. Od novembra 2004
ima vsaka država članica po enega komisarja, kar je privedlo do tega, da bodo velike
države članice izgubile pravico do drugega komisarja. Pomembna novost je tudi, da
predsednika Komisije imenuje Svet, ki ga v tem primeru sestavljajo voditelji držav ali vlad
ob potrditvi v EP. Predsednik Komisije je pristojen, da dodeli pristojnosti komisarjem, jih
lahko prerazporedi, odpokliče, izbere podpredsednike ter tudi število podpredsednikov.
Zakonodajna pooblastila EP so se povečala, EP je dobil možnost samostojne vložitve
ničnosti tožbe v primeru nezakonitih aktov ostalih institucij EU (Ferčič, Hojnik & Tratnik,
2011, str. 31-32).
Omeniti še velja Konvencijo o prihodnosti Evrope, ki je bila ustanovljena na konferenci
Evropskega Sveta torej najvišjih predstavnikov držav člani v Laeknu decembra 2001
(Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 33). Na konvenciji je bil poudarek na razmerju med
evropskimi institucijami in držav članic, manjši poudarek pa je bil dan na pristojnosti in
odgovornosti med nadnacionalnimi institucijami in državami članicami (Nahtigal, 2008, str.
34). Namen konvencije je bil določiti in opredeliti delitev pristojnosti, da bi institucije tudi
po širitvi 2004 delovale bolj demokratično in bližje državljanom ter, ter da se pripravi
Ustavo za državljane EU. Junija 2003, je Konvencija pripravila osnutek nove ustavne
pogodbe, katero so voditelji držav članic podpisali v oktobru 2004 in nato poslali v
nacionalne parlamente v postopek ratifikacije, vendar sta jo Francija in Nizozemska na
referendumu zavrnile. Ker sta ti dve članici ustanovni članici je prišlo do politične krize, ki
se je končala z nemškim predsedovanjem EU. Evropska ustava je bila sprejeta v obliki
mednarodne pogodbe in bi obveljala le, če bi jo države članice sprejele v skladu s svojimi
nacionalnimi ustavnimi pravili. Pod predsedovanjem Portugalske v drugi polovici leta
2007, so se institucije EU in države članice dogovorile za bolj sprejemljivo različico
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sprememb PES in PEU ter jo podpisale 13. Decembra 2007 v Lizboni (Lizbonska pogodba)
(Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 33). Ustavna pogodba nikoli ni obveljala, je pa
Lizbonska pogodba prevzela veliko večino v njenih novosti (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011,
str. 33).

3.2 EVROPSKA UNIJA IN NJENE INSTITUCIJE
EU je politično in gospodarsko partnerstvo, ki predstavlja edinstveno obliko sodelovanja
med suverenimi državami. Danes je EU sestavljena iz 28 držav članic, vključno z večino
držav Srednje in Vzhodne Evrope, in pomaga spodbujati mir, stabilnost in gospodarsko
blaginjo na celotni Evropski celini (Archick, 2016, str. 2).
EU tvorijo demokratične države, ki sodelujejo z namenom, da bi izboljšali življenje svojih
državljanov in za njih zgradile boljši jutri. V dobrih petdesetih letih je EU v Evropo prinesla
mir, blaginjo, skupno valuto ter enotni trg brez meja, po katerem se lahko ljudje, blago,
kapital in storitve prosto gibajo (Ferfila, 2007, str. 63). EU je mednarodna organizacija, ki
je po načinu delovanja nekakšna naddržavna tvorba, kar se odraža v položaju in
delovanju njenih organov. V organiziranosti je primerljiva z organizacijo države, kar se vse
bolj kaže, da se tudi Unija organizira po načelih sodobne države, še posebej to velja za
načelo demokratičnosti in delitve oblasti. Ti dve načeli sta neločljivi in je njuna uvedba v
delovanje EU problematično in mogoče samo delno (Grad, Kaučič, Nerad, Ribičič &
Zagorc, 2007, str. 205).
Načelo demokratičnosti
V sodobnih demokracijah je temeljna naloga države, da organizira življenje in delovanje
ljudi na določenem ozemlju, preko njenih institucij in organov in mora zato delovati v
dobro splošne koristi. Državljani morajo imeti možnost, da vplivajo na delovanje
državnega »stroja« bodisi preko posredne demokracije, kar pomeni, da ljudstvo prenese
pooblastila za določen čas na izvoljene predstavnike, bodisi preko neposredne
demokracije z volitvami (Grad, Kaučič, Nerad, Ribičič & Zagorc, 2007, str. 206).
V EU ne obstaja evropsko ljudstvo, kot je to v državah članicah, kjer ima vsaka država
svoje ljudstvo in kjer demokratičnost temelji na ljudski suverenosti. Je pa EU postala vse
bolj podobna državi kot takšni, saj izvaja oblast nad državljani EU preko držav članic in
tudi za njo velja razumevanje pojma sodobna demokracija. Namreč sodobna demokracija
zahteva, da so osebe, ki izvajajo oblast države na svojo funkcijo postavljene z
neposrednimi volitvami (Grad, Kaučič, Nerad, Ribičič & Zagorc, 2007, str. 206-207).
Delitev oblasti
Z načelom demokratičnosti je povezano tudi načelo delitve oblasti. EU izvaja oblast, ki jo
lahko primerjamo z zakonodajno, izvršilno, sodno oblastjo v državi članici. Na področju
zakonodajne funkcije delujeta dva organa in sicer Svet in EP. Prvi se kaže kot nekakšen
medvladni organ kjer zasedajo ministri držav članic in v tem se kaže EU kot nekakšna
mednarodna organizacija, kar tudi je EU. EP pa je predstavniški organ ljudstva EU, ki je
oblikovan podobno kot nacionalni parlament države članice. Izvršilna funkcija je v rokah
Komisije in Sveta. Izvršilno funkcijo v večini opravlja Komisija in je po svoji funkciji
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podobna vladi v državi, zato ji rečemo tudi kot nekakšna »evropska vlada«. Sodno
funkcijo opravlja Sodišče Evropske skupnosti (Grad, Kaučič, Nerad, Ribičič & Zagorc,
2007, str. 208-212).
EU ni mogoče v celoti uvrstiti niti v federacijo niti v konfederacijo, saj so v njej prisotni
elementi obeh kategorij. Pa vendarle se kaže EU bolj konfederacija-zveza samostojnih
držav, ki so nastale z mednarodno pogodbo. Značilnosti konfederacije so, da so države
članice samostojne in neodvisne, odločitve se sprejemajo s soglasjem vseh članic (in to
predstavlja konfederalni del), pravni red je samo en, in sicer pravni red držav članic,
države članice ohranijo zunanjo suverenost, sklepajo mednarodne pogodbe, imajo pravico
do odstopa in pravico do negacije. EU ni federacija, ker nima zvezne ustave. Federacija
temelji na ustavi, v primeru federacije bi države članice izgubile zunanjo suverenost in del
notranje suverenosti. Se pa kaže federacija v EU v ustavni vsebini, ki so v pogodbah in, ki
urejajo razmerje med EU in članicami, članice so del svoje suverenosti prenesle na organe
EU, npr., pristojnosti EP kot enega izmed glavnih zakonodajnih akterjev. Večina vsebinskih
federalnih elementov je ohranjenih v Lizbonski pogodbi, še posebej to velja za krepitev
pristojnosti EP in poenostavitev zakonodajnega postopka. Federalni elementi v EU na
splošno naraščajo, saj imamo pravo, ki je nad državami članicami (Grad, 2010, str. 7180). Pravo EU ureja delovanje Unije in držav članic in ga delimo na primarno in
sekundarno pravo (Grad, Kaučič, Nerad, Ribičič & Zagorc, 2007, str. 64).
Primarno pravo EU
Primarno pravo tvorijo ustanovitvene pogodbe in njihove kasnejše spremembe in
dopolnitve ter pristopne pogodbe, ki jih sprejemajo članice EU (Grad, 2010, str. 29.)
Temeljni primarni pravni vir EU je danes Lizbonska pogodba ki jo sestavljata PEU in PDEU
in vsi protokoli. Med primarne pravne vire spadajo tudi mednarodni sporazumi, ki jih EU
sklene s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, običaji in splošna pravna
načela ter sodna praksa Sodišča EU (Grad, 2010, str. 30-31).
Med primarno pravo torej sodijo temeljna načela EU. Načelo avtonomnosti je uveljavilo
Sodišče EU. Pomeni, »da pravo EU nastaja, velja, se razlaga in uporablja izključno v
skladu s pravili samega prava EU, neodvisno od kateregakoli sistema nacionalnega ali
mednarodnega prava« (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 83). Država, ki želi postati
država članica EU mora sprejeti ta določila, kar se je tudi zgodilo pri nas v RS, ko smo
morali Ustavo pred vstopom v EU ustrezno spremeniti, kar je bil posledično leta 2003
dodan člen 3a Ustave RS, ki določa, da lahko Slovenija z mednarodno pogodbo, ki jo
ratificira državni zbor ( v nadaljevanju DZ), prenese izvrševanje dela suverenih pravic na
mednarodne organizacije, (Ustava RS, 3a člen, 1.odst.).
Načelo primarnosti je prav tako uveljavilo Sodišče EU. Govori katero pravno pravilo
moramo uporabiti če pride do neskladja med pravilom prava EU in pravilom nacionalnega
prava. V načelu avtonomnosti je bilo omenjeno, da države članice prenesejo del
izvrševanja suverenih pravic na mednarodne organizacije, pomeni, da so omejile svoje
suverene pravice in nacionalni predpisi, ki niso v skladu s pravom EU nimajo nobenega
učinka, kar pomeni da ima pravo EU celo prednost pred ustavnimi nacionalnimi določili,
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celo pred tistimi določili ki urejajo temeljne človekove pravice in svoboščine (Ferčič, Hojnik
& Tratnik, 2011, str. 85-86).
Načelo neposredne uporabnosti, ki ga je prav tako uveljavilo Sodišče EU, pomeni, da so
viri oziroma akti prava EU neposredno, to je brez posredovanja zakonodajnih ali katerih
drugih organov, od njihovega sprejema naprej del nacionalnega prava in se lahko
neposredno uporabljajo v državah članicah (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 86). Pri
neposredni uporabnosti gre za to, da je odvisno katero vrsto akta bomo neposredno
uporabili. Tako se npr., ustanovitven pogodbe uporabljajo neposredno po ratifikaciji v
vseh državah članicah EU, (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 86).
Četrto načelo, ki ga je uvedlo Sodišče EU pa je načelo neposrednega učinka. Načelo
neposrednega učinka zadeva vprašanje možnosti sklicevanja, da se lahko posameznik
pred sodiščem v katerikoli državi članici sklicuje na konkretno določilo prava EU, ne glede
kaj predpisuje nacionalno pravo katerekoli države članice. Posameznik ima pravico, da se
sklicuje na pravo EU, nacionalna sodišča in upravni organi pa mu morajo to sklicevanje
ugoditi (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 86-88).
Načelo subsidiarnosti je z Lizbonsko pogodbo urejeno v PEU, ki določa, da Unija deluje na
področjih le, če države članice predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih
ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije (PEU, 5. člen, 3. odst.). Institucije Unije morajo
načelo subsidiarnosti opravljati v skladu s Protokolom o uporabi načel subsidiarnosti in
sorazmernosti, ki je priloga PEU in PDEU. Delovna skupina, ki je pripravila ta protokol, je
skušala okrepiti sistem zgodnejšega obveščanja v zakonodajnem postopku, da nacionalni
parlamenti nadzorujejo spoštovanje načela subsidiarnosti, na tak način da opozorijo
institucije, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku predvsem Komisijo na morebitne
kršitve tega načela (Kocijančič, 2005, str, 52).
Načelo sorazmernosti je prav tako z Lizbonsko pogodbo urejeno v PEU, ki določa, da
»ukrepi Unije vsebinsko in formalno ne presegajo tistega, kar je potrebno za doseganje
ciljev Pogodb« (PEU, 5. člen, 4. odst.). Načelo sorazmernosti pomeni, da mora bit vsak
ukrep Unije sorazmeren s ciljem (Grad, 2010, str. 69).
Sekundarno pravo
Sekundarno pravo sestavljajo pravni akti Unije, ki so navedeni v PEU, to so uredbe,
direktive, sklepi, priporočila in mnenja (PEU, 288. člen, 1. odst.) in sporazumi, ki zajemajo
mednarodne sporazume ali konvencije, ki sta jih podpisali Evropska unija in država ali
organizacija, ki ni del EU (Evropski portal e-pravosodje, 2015).
Sekundarne pravne akte sprejemajo EP, Svet in Komisija. Uredbe so povsem zavezujoče
in se uporabljajo v vseh državah članicah neposredno. Značilnost uredbe je, da ima
zavezujočo naravo, je splošna in abstraktna in ima neposredno uporabnost. Uredba velja
za vse subjekte tako za pravne kot za fizične osebe. Države članice ne prenašajo
objavljanje uredb v svoj nacionalni pravni red, ampak veljajo za vse članice oz., za tiste
na katere so naslovljene (Grad, 2010, str. 31-33).
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Direktive so zavezujoči sekundarni pravni akti. Vedno so naslovljene na države članice, ki
morajo izpolniti obveznosti, naložene v direktivi. Se pravi države članice jih morajo
implementirati. V implementacijskem roku imajo države članice čas, da zakonodajo
sprejmejo in direktivo implementirajo v svojo nacionalno zakonodajo v roku in po
normativih, ki jih določajo direktive in če tega ne storijo lahko Komisija pred Sodiščem EU
sproži proti državi članici postopek kršenja prava EU (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str.
78-79).
Sklepi so zavezujoči posamični pravni akti. Je akt institucije EU, ki se nanaša na
posamezni primer (npr. na državo članico ali na države članice, pravno ali fizično osebo),
(Grad, 2010, str. 34).
Priporočila. Institucije EU lahko s priporočili izrazijo mnenje in predlagajo določene
ukrepe, ne da bi ustvarile zakonsko obveznost za prejemnike (države članice, institucije,
državljane EU) (Evropska unija, 2015). Priporočilo ni zavezujoče v skladu z Lizbonsko
pogodbo (PEU, 288. člen, 5. odst.). Priporočila sprejemata Svet in Komisija v določenih
primerih pa tudi ECB (Grad, 2010, str. 35).
Mnenja so nezavezujoče izjave, ki naslovnikom ne nalaga nikakršnih zakonskih
obveznosti, izdajajo pa jih Komisija, Svet EU, EP, Odbor regij in Evropski ekonomsko
socialni odbor (PEU, 288. člen, 5. odst.). Kot je že bilo povedano so tako priporočila kot
mnenja nezavezujoče narave in zato proti njim ni mogoče vlagati pravnih sredstev (PDEU,
263. člen, 1. odst).
Pristojnosti EU po Lizbonski pogodbi
Pristojnosti EU se kažejo preko institucij EU, ki jih Lizbonska pogodba razvršča na
izključne pristojnosti, ki so najpomembnejše in imajo ustavno naravo. To so: carinska
unija, določitev pravil o konkurenci, potrebnih za delovanje notranjega trga, monetarna
politika držav članic, katerih valuta je evro in skupna trgovinska politika. Deljene
pristojnosti se nanašajo na: notranji trg, socialno politiko, ekonomsko, socialno in
teritorialno kohezijo, kmetijstvo in ribištvo (razen ohranjanja morskih bioloških virov),
okolje, varstvo potrošnikov, promet, energija, območje svobode, varnosti in pravice,
skupna skrb za varnost na področju javnega zdravja (Koivurova, 2011, str. 4). Lizbonska
pogodba določa tudi dopolnilne pristojnosti, na katerih je EU pristojna za izvajanje
ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic, sicer pa ta področja
urejajo države članice same. Ta področja so: varovanje in izboljšanje človekovega zdravja,
industrija, kultura, turizem, izobraževanje, poklicno usposabljanje, mladino in šport, civilna
zaščita in upravno sodelovanje (Schütze, 2012, str. 168).
Pri izvajanju deljenih pristojnosti je treba spoštovati Protokol o vlogi nacionalnih
parlamentov v EU, da se spodbudi večja udeležba nacionalnih parlamentov pri dejavnosti
EU in se jim daje boljše možnosti za izražanje mnenj o osnutkih zakonodajnih aktov EU
(Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov, 2. odst.) Protokol o uporabi načel
subsidiarnosti in sorazmernosti vsebuje določbe medparlamentarnega sodelovanja, da EP
in nacionalni parlamenti organizirajo in spodbujajo učinkovito in redno medparlamentarno
sodelovanje znotraj EU (Protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 1.
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odst.). Iz navedenega EU črpa svoj naddržavni značaj. Naddržavnost se kaže v prenosu
pristojnosti in v izvajanju pristojnosti.
Prihodnost EU
Komisija je marca 2010 sprejela desetletno strategijo EU t.i. Evropa 2020 za gospodarsko
rast in delovna mesta, ki je nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo. Evropa 2020 je
namenjena premagovanju krize in postopnem okrevanju evropskega gospodarstva. EU naj
bi do leta 2020 uresničila pet ciljev, in sicer na področju zaposlovanja, raziskav in razvoja,
podnebja in energije, izobraževanje, socialno vključevanje ter zmanjševanje revščine
(Pereira, 2011, str. 2-5).
EU tvori institucionalni okvir katerega namen je uresničiti in uveljaviti cilje in vrednote
Unije, da bi delovala v korist državljanov in držav članic (Ferfila, 2005, str. 174). Ta
institucionalni okvir obsega v skladu z Lizbonsko pogodbo sedem uradnih institucij (PEU,
13. člen 1. odstavek):








Evropski parlament
Evropski svet
Svet
Evropska komisija
Sodišče Evropske unije
Evropska centralna banka
Računsko sodišče

Institucije druga drugo dopolnjujejo, njihovi sedeži so v Bruslju, Luksemburgu,
Strasbourgu in Frankfurtu.

3.3 EVROPSKI PARLAMENT
EP se je v času razvoja EU oblikoval in dopolnjeval postopoma. EP sestavljajo predstavniki
ljudstev držav članic Unije. Prvotno je bil ustanovljen kot Skupščina Evropske skupnosti za
premog in jeklo leta 1952, leta 1958 so vse tri skupnosti uvedle enotno skupščino in se
kasneje istega leta najprej preimenovale v Evropsko parlamentarno skupščino, leta 1962
pa v EP in torej temelji na ustanovitvenih pogodbah (Hix & Hoyland, 2013, str. 172).
PEU določa da, EP skupaj s Svetom opravlja zakonodajno in proračunsko funkcijo, ter
funkcijo političnega nadzora in posvetovanja v skladu PEU in PDEU izvoli predsednika
Komisije, svojega predsednika in predsedstvo med svojimi člani (PEU, 14. člen). EP je
najbolj demokratična ustanova v EU, saj so njegovi člani izvoljeni preko neposredne
splošne volilne pravice vseh državljanov EU. Dogovor za dogovorom je postopoma
pooblaščal te ustanove kot način demokratizacije EU-ja, kar ga je postopoma
preoblikovalo iz zgolj posvetovalne zbornice v pomembno so-odločujočo ustanovo za
večino zakonodaj EU in za sprejetje proračuna EU. EP imenuje tudi Komisijo, Komisija pa
odgovarja EP, kateri lahko predlaga nezaupnico ki vsebuje odstop Komisije kot telesa
(Mayoral, 2011, str. 1).
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EP spada med temeljne organe EU. Glavni pomen EP je v tem, da ga sestavljajo
predstavniki ljudstev držav članic, kateri so neposredno izvoljeni s strani nacionalnega
naroda in so kot nekakšna podaljšana roka ljudi kateri imajo pravico sodelovati pri
izvajanju oblasti in s tem vplivati na odločanje parlamenta, je torej izraz demokratične
legitimnosti organizacije in delovanja EU, je izraz politične volje državljanov (Grad, Kaučič,
Nerad, Ribičič & Zagorc, 2007, str. 216-217).
V Strasbourgu se EP srečuje na mesečnih plenarnih sejah, v Bruslju pa potekajo seje
odborov in dodatne seje. Visoka prioriteta EP je povezovanje z nacionalnimi parlamenti,
kar se izvaja z rednimi srečanji med parlamentarnimi govorniki, predsedniki in med
parlamentarnimi odbori parlamentov držav članic (Ferfila 2002, str. 443).
3.3.1 POLOŽAJ EVROPSKEGA PARLAMENTA
EP je predstavniško telo, ki predstavlja državljane EU in opravlja zakonodajno funkcijo in
se imenuje tudi zakonodajno telo, torej sprejema zakone, pravne akte in najpomembnejše
družbene odločitve. O EP lahko govorimo o zakonodajnem organu, ki skupaj s Svetom
sprejema najpomembnejše predpise. Zakonodajna funkcija mu pripada zato, ker je
neposredno izvoljen organ in je predstavnik ljudstva v EU. V začetku je imel EP šibke
pristojnosti, bil je le predstavniško telo, današnji EP ima pristojnosti organa državezakonodajno, nadzorno, proračunsko in volilno. Vendar se EP od parlamenta države
razlikuje v tem, da ne predstavlja suverenega ljudstva v neki državi ampak predstavlja
ljudstva tistih držav, ki so članice EU. Podobnost parlamentarnega sistema v evropski
ureditvi je v tem da Komisija za svoje delo odgovarja EP, torej, da izvaja političen nadzor (
parlament v državi izvaja nadzor nad delom vlade). EP lahko deluje le v okviru pristojnosti
EU, kot je to določeno v pogodba, upoštevati mora ustavna načela zlasti načelo
subsidiarnosti in sorazmernosti (Grad, 2010, str. 138-140).
3.3.2 PRISTOJNOSTI EVROPSKEGA PARLAMENTA
Zakonodajna funkcija
Je najpomembnejša, na podlagi tega se tudi EP imenuje zakonodajno telo. EP ima vse
temeljne funkcije sodobnih parlamentov držav članic, torej: zakonodajno, proračunsko in
nadzorno funkcijo nad delom institucij EU, vendar se te funkcije ne morejo kosati z
funkcijami nacionalnega parlamenta, ker EP deli te pristojnosti s Svetom in Komisijo,
(predvsem z Svetom), (Grad, 2010, str. 141-142). Parlament sodeluje pri sprejemanju
zakonodajnih aktov Unije in je skozi razvoj EU dosegel enakopravni položaj odločanja
skupaj s Svetom. Skupaj s Svetom sprejema predpise EU na predlog Komisije, odloča o
mednarodnih sporazumih, o širitvah, pregleduje delovni program Komisije in lahko
zahteva pripravo zakonodajnih predlogov (Evropski parlament, 2015).
Proračunska funkcija
Ena najpomembnejših odločitev EP je njegova vloga pri sprejemanju proračuna v EU, saj
je njegova vloga od samega začetka najmočnejša. Proračun lahko v celoti zavrne in v tem
primeru se mora proračunski postopek začeti od znova (Grad, 2010, str. 143). PDEU
določa, da EP in Svet skupaj sprejemata proračun in po posebnem zakonodajnem
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postopku določita letni proračun Unije, na predlog proračuna ki ga predloži Komisija
(PDEU, 314. člen ). Za izvajanje proračuna skrbi Komisija, nadzor pa izvaja EP (Evropski
parlament, 2015).
Nadzorna funkcija
EP ima pravico izvajati demokratični nadzor nad delovanjem organov Unije. Lahko izvede
parlamentarno preiskavo glede morebitnih kršitev evropske zakonodaje, ki jo izvaja prek
različnih preiskovalnih komisij. Komisija za svoje delo politično odgovarja EP, ki jo tudi
nadzoruje in ji lahko izglasuje nezaupnico z 2/3 večino oddanih glasov, ki v tem primeru
pade v celoti. Eden izmed nadzornih instrumentov je postavljanje vprašanj v pisni in ustni
(Evropski parlament, 2015). V skladu PEU izvaja nadzor nad delom SZVP, ki določa da se
Visoki predstavnik Unije za SZVP redno posvetuje z EP o glavnih vidikih in temeljnih
usmeritvah skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne
politike in ga obvešča o razvoju teh politik. EP lahko Svetu in visokemu predstavniku
zastavlja vprašanja ali daje priporočila (PEU, 36. člen).
3.3.3 ORGANIZACIJA IN DELOVANJE EVROPKEGA PARLAMENTA
V Strasbourgu kjer ima EP sedež poteka dvanajst letnih plenarnih zasedanj, kjer se vsak
mesec sestanejo poslanci na teden dni trajajočem plenarnem zasedanju, krajša dodatna
plenarna zasedanja pa potekajo v Bruslju. Delo EP poteka tudi v parlamentarnih odborih
in političnih skupinah. Predsednik vodi vse dejavnosti EP, predseduje plenarnim
zasedanjem, predstavlja EP v mednarodnih odnosih. Predsedstvo EP sestavljajo
predsednik in štirinajst podpredsednikov in pet kvestorjev, ki so zadolženi za
administrativna in finančna vprašanja, ki neposredno zadevajo poslance-vodijo poslovanje
EP. Predsednika izvolijo evropski poslanci za dobo dveh let in pol. EP je sklepčen, če je
navzočih ena tretjina poslancev, odločitve pa se sprejemajo z večino poslancev, ki so
glasovali. V sejni dvorani so poslanci razporejeni po pripadnosti politični skupini, ki pa
lahko pripadajo le eni politični skupni, nekaj poslancev pa je samostojnih in ti ne pripadajo
nobeni politični skupini (Evropski parlament, 2015).
V EP se lahko v politično skupino oblikuje najmanj 20 evropskih poslancev iz najmanj šest
držav članic. Delo EP poteka v vseh uradnih jezikih Unije (Evropski parlament, 2015).
Delovanje EP poteka na podlagi svojega poslovnika ki ga prejme z večino svojih članov
(PDEU, 232. člen), razen če PEU in PDEU ne določata drugače, odloča EP z večino
oddanih glasov (PDEU, 231. člen).
3.3.4 SESTAVA IN OBLIKOVANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
PDEU določa da EP pripravi predlog določb, potrebnih za volitve svojih članov s splošnim
in neposrednim glasovanjem po enotnem postopku v vseh državah članicah ali v skladu z
načeli, ki so skupna vsem državam članicam (PDEU, 223. člen, 1. odst). Pomembnost tega
akta je tolikšna da o njem Svet in EP soglasno odločata. Evropski svet sprejme na pobudo
EP sklep o sestavi EP pri čemer se mora EP strinjat (Grad, 2010, str. 147). Lizbonska
pogodba določa da je EP sestavljen iz predstavnikov državljanov Unije, državljani so v EP
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zastopani poproporcionalnem volilnem sistemu, nobena država članica ne sme imeti manj
kot 6 poslancev in ne več kot 96 poslancev (PEU, 14. člen, 2. odst). EP šteje 751
poslancev (750 +predsednik) ki so izvoljeni v 28 državah članicah EU, za mandatno
obdobje petih let in so lahko ponovno izvoljeni. Nekaj več kot tretjina poslancev EP je
žensk. Poslanci se v EP združujejo glede na politično pripadnost (Evropski parlament,
2015).
V EP je trenutno za obdobje 2014-2019 751 poslancev, ki so med državami članicami
porazdeljeni sledeče (glej grafikon 1). Razdelitev sedežev bo ponovno pregledana pred
volitvami, ki bodo leta 2019 (Sklep Evropskega sveta št. 2013/312/EU, čl. 3).
Grafikon 1: Število poslanskih mest po državah članicah EU

Vir: Sklep Evropskega sveta št. 2013/312/EU (2013, čl. 3)
V nadaljevanju prikazujem rezultate volitev v EP 2014. Kljub podanim podatkom lahko
interpretiram, da je bila volilna udeležba zelo majhna (42,61%), kar pomeni, da nam
Evropska politika še vedno ni dovolj blizu, da gre za neke vrste razkol med tem kar politiki
predstavljajo javnosti, javnost pa njihovega predstavljanja ne razume dovolj dobro.
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Tabela 1: Rezultati volitev po političnih skupinah 2014
Ikona

Ime stranke

Št. članov

%

ELS
Poslanska skupina Evropske ljudske
stranke (Krščanskih demokratov)

221

29,43

191

25,43

70

9,32

ALDE
Zavezništvo liberalcev in demokratov
za Evropo

67

8,92

GUE/NGL
Evropska združena levica/Zelena
nordijska levica

52

6,92

Zeleni/ESZ
Zeleni/Evropska svobodna zveza

50

6,66

EFDD
Skupine Evropa Svobode in
Neposredne Demokracije

48

6,39

52

6,92

S&D
Skupina naprednega zavezništva
socialistov in demokratov v
Evropskem parlamentu
ECR
Evropski konzervativci in reformisti

NI
Samostojni poslanci – poslanci, ki ne
pripadajo nobeni politični skupini.

Vir: Evropski parlament (2014)

3.4 EVROPSKI SVET
Evropski svet, s sedežem v Bruslju je bil ustanovljen leta 1975 z namenom, da bi
predstavniki držav članic komunicirali na najvišjem nivoju in sprejemali ključne odločitve o
prihodnosti politike EU. (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 52). Politična vloga
Evropskega sveta je določena v PEU, ki določa »da Evropski svet daje Uniji potrebne
spodbude za njen razvoj in zanj opredeljuje splošne politične usmeritve in prednostne
cilje« (PEU, 15. člen, 1. odst.).
Evropski svet ne sodeluje pri sprejemanju evropskih pravnih aktov in torej nima
zakonodajne funkcije ampak ima po Lizbonski pogodbi druge pristojnosti zlasti kar se tiče
strateških ciljev in ciljev skupne zunanje in varnostne politike, izvoli predsednika
Evropskega sveta, predlaga predsednika Komisije, imenuje visokega predstavnika za
SZVP, imenuje celotno Komisijo. Po Lizbonski pogodbi so člani Evropskega sveta
predstavniki 28 držav članic EU na najvišji ravni, torej predsedniki držav in vlad,
predsednik Evropskega sveta in predsednik Evropske komisije (Grad, 2010, str. 157).
Evropski svet imenuje (s kvalificirano večino) Komisijo po potrditvi EP, za imenovanje
visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je za odločitev o
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predlaganem kandidatu prav tako potrebna kvalificirana večina (16 od skupno 28 držav1),
sklene pa lahko tudi končati pet letni mandat visokega predstavnika. Evropski svet
imenuje vseh šest članov izvršilnega odbora ECB, ki ga sestavljajo predsednik in
podpredsednik ECB ter štirje drugi člani. Odloča na podlagi priporočila Sveta. Posvetuje se
tudi z EP in Svetom ECB (Evropski svet, 2015). Prav tako sprejema odločitve, ki so zelo
pomembne za EU: obravnava stanje gospodarstva v Uniji, odloča o prispevkih v proračun
Unije, razrešuje konflikte v Uniji, odloča o širjenju Unije ( Schoutheete, 2012, str. 11-13).
Evropski svet je šele z Lizbonsko pogodbo dobil status institucije EU in gre za politično
najpomembnejšo institucijo. Z Lizbonsko pogodbo je bila ustanovljena funkcija
predsednika Evropskega sveta, ki ga izvoli Evropski svet s kvalificirano večino z mandatom
dveh let in pol in se lahko enkrat obnovi. Naloge predsednika Evropskega sveta so
njegovo predsedovanje in vodenje Evropskega sveta, prizadevanje k povezanosti in
soglasju znotraj Evropskega sveta, priprava za sodelovanje s predsednikom Komisije,
predloži poročilo EP po končanem vsakem zasedanju Evropskega sveta, predstavlja EU
navzven, ki se nanašajo na SZVP. Lizbonska pogodba v PEU prepoveduje, da bi
predsednik Evropskega sveta imel hkrati v svoji matični državi kakršenkoli nacionalni
mandat. Evropski svet se sestaja dvakrat v prvem polletju in dvakrat v drugem polletju.
Lizbonska pogodba je prinesla institucionalno novost Visokega predstavnika za zunanje
zadeve in varnostno politiko. Predstavlja EU navzven in jo zastopa na mednarodnem
prizorišču, usklajuje delovanje Unije na zunanjem področju in je tudi mandatar Sveta za
skupno zunanjo in varnostno politiko ter podpredsednik Komisije za zunanje odnose.
Pristojen je za vodenje skupne zunanje in varnostne politike in predseduje Svetu ministrov
za zunanje zadeve (Accetto, Avbelj,Hojnik, Smrkolj, & Vatovec, 2010, str. 84-90).

3.5 SVET
Svet, v praksi bolj poznan kot Svet ministrov s sedežem v Bruslju, je stopil v veljavo z
uveljavitvijo PDEU leta 1993. Svet ministrov zato ker na sestankih Sveta sedijo po en
minister iz vsake države članice, kateri je ta minister, pa je odvisno od tematike
(področja), ki ga na posameznem sestanku obravnavajo, zato pravimo, da sestava Sveta
ni stalna, torej zastopa interese držav članic (Voermans, 2011, str. 174).
Ministri so pooblaščeni odločati v imenu države članice, ki jo predstavljajo in so odgovorni
svojim nacionalnim parlamentom. Skupaj z EP opravlja zakonodajno funkcijo pri
sprejemanju zakonodajnih aktov in ga štejemo kot zakonodajno telo. Skupaj z EP pa
opravljata tudi proračunsko funkcijo. Gre za organ kjer države članice zastopajo in

1

Kvalificirana večina, dostopno na: http://www.consilium.europa.eu/sl/council-eu/voting-system/qualified-majority/
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uveljavljajo predvsem nacionalne interese. Ker vsaka država članica uveljavlja svoje
interese prihaja do nasprotnih mnenj, v interesu Unije pa je, da se odločitve sprejemajo
hitro in učinkovito zato je Svet organ, ki sprejema najpomembnejše odločitve v EU. Svetu
in s tem neformalno EU, predseduje pol leta ena država članica. So pa tri države članice,
ki tvorijo t.i. trojko, ki predsedujejo Svetu eno leto in pol - vsaka po pol leta. Te tri države
imajo skupne cilje, ki jih, če eni ne uspe doseči, to poskuša druga. Svet odloča na predlog
Komisije in lahko daje Komisiji navodila za pripravo zakonodaje (Grad, 2010, 158-162).
Temeljne pristojnosti Sveta so sprejemanje evropskih zakonov skupaj z EP, usklajevanje
širših ekonomskih politik držav članic, sklepanje mednarodnih sporazumov med EU in eno
ali več držav oziroma mednarodnih organizacij, potrjevanje proračuna EU, skupaj z EP,
razvoj skupne zunanje in varnostne politike EU, ki temelji na smernicah, ki jih je začrtal
Evropski svet in usklajevanje sodelovanja med nacionalnimi sodišči in policijami v
kazenskih zadevah (Štraus, 2009, str. 58).
Od novembra 2014 se odločitve v Svetu običajno sprejemajo s kvalificirano večino pri
čemer mora predlog podpreti 55 % držav (pri 28 državah članicah to pomeni 16 držav), ki
predstavljajo vsaj 65 % celotnega prebivalstva EU. Predlog lahko zavrnejo, samo če proti
glasujejo vsaj 4 države, ki predstavljajo najmanj 35 % celotnega prebivalstva EU. Izjema
so bolj specifične zadeve kot je zunanja politika in obdavčevanje, ki je potrebna soglasna
odločitev (vse države morajo glasovati za predlog). Navadna večina pa se uporablja pri
odločanju o postopkovnih in administrativnih vprašanjih (Svet EU, 2015).

3.6 EVROPSKA KOMISIJA
Komisija je izvršilni organ EU. Je odgovorna za predlaganje zakonodaje, izvajanje sklepov,
spoštovanje pogodb EU in upravljanje vsakodnevnih poslov EU (Passarelli, Straubhaar &
Cervero, 2015, str. 368). Ustanovljena je bila leta 1958, s sedežem v Bruslju, zastopa
interese EU in velja za neko gonilno silo EU. Je politični neodvisno izvršilno telo, ki izvaja
odločitve EP in Sveta. Lizbonska pogodba določa »da Komisija spodbuja splošni interes
Unije in v ta namen sprejema ustrezne pobude skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih
institucije sprejmejo na njuni podlagi, skrbi za uporabo prava Unije pod nadzorom Sodišča
EU, izvršuje proračun in upravlja programe, v skladu s Pogodbama opravlja usklajevalno,
izvršilno in upravno funkcijo, razen pri skupni zunanji in varnostni politiki in v drugih
primerih, predvidenih v Pogodbah, zagotavlja zastopanje Unije navzven, daje pobude za
letno in večletno načrtovanje Unije z namenom doseči med-institucionalne sporazume«
(PEU, 17. člen). V primeru, da država članica ne spoštuje prava EU, lahko Komisija zoper
njo sproži postopek pred Sodiščem EU. Za zagotovitev svojega delovanja sprejeme
poslovnik, katerega tudi objavi, prav tako pa vsako leto objavi poročilo o dejavnosti
Komisije. V pristojnosti Komisije so tudi pogajanja v imenu EU s tretjimi državami in
mednarodnimi organizacijami, pridobila pa je tudi pristojnost na področju izvajanja večine
politik (naštete v nadaljevanju). To pristojnost ji je podelil Svet in vsako leto iz tega
naslova izda več tisoč predpisov za vse politike največ pa za kmetijstvo (Ferčič, Hojnik &
Tratnik, 2011, str. 56-57).
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Komisijo sestavljajo 28 komisarjev (predsednik, sedem podpredsednikov in dvajset
komisarjev), po en komisar iz vsake države članice, ki so imenovani za mandatno dobo
petih let, njihov mandat je vezan na mandat EP in so lahko ponovno imenovani. Prvi
podpredsednik Komisije je visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko (Borchardt, 2011, str. 62). Komisarji morajo opravljati delo v interesu Unije in ne
v interesu svoje matične države in zato je njihova funkcija nezdružljiva s kakršnokoli
drugo funkcijo, pri svojem delu so popolnoma neodvisni. Vsak država članica predlaga
svojega kandidata za komisarja. Celotno imenovanje in njihova izvolitev pa poteka v
Svetu, EP in Evropskem svetu. Evropski svet predlaga kandidata za predsednika, ki ga
mora potrditi EP, nato Svet sprejme listo za člane Komisije, to listo mora potrditi EP in
potem Evropski svet imenuje komisarje. Vsi ti postopki se odločijo s kvalificirano večino.
Komisija je za svoje delovanje odgovorna EP, ki ji lahko izglasuje nezaupnico (PDEU, 234.
člen) in pride do njenega prenehanja vendar se to še ni zgodilo. Na predlog Komisije ali
pa Sveta, ga razreši Sodišče EU ali pa lahko to stori predsednik Komisije sam. To možnost
ima zato, da ne bi padla celotna Komisija, če bi ji EP dal nezaupnico (Grad, 2010, str. 167169).
Predsednik Komisije ima vidnejšo pozicijo, saj mora Komisija delovati pod »političnimi
smernicami« njenega predsednika. Predsednik določi kako bo izgledala notranja ureditev
Komisije z namenom da zagotovi dosledno in učinkovito ravnanje Komisije. Komisija je
pred vsem drugim gonilna sila za politike Unije. Je izhodiščna točka vsakega dejanja
Unije, saj mora ravno Komisija Evropskemu Svetu predstavljati predloge in osnutke za
zakonodajo EU-ja (temu pravimo pobudna pravica Komisije). Po Lizbonski pogodbi, v
specifičnih primerih ki jih predpisujejo pogodbe, so lahko zakonodajni akti sprejeti po
pobudi skupine držav članic ali EP, po priporočilu ECB in tudi na zahtevo Sodišča EU ali
Evropske investicijske banke. Kakorkoli, mnogo bolj obsežne so moči za izvedbo pravil
Unije, ki so bile podeljene Komisiji s strani Sveta in EP (Borchardt, 2011, str. 63).
Komisija je tudi »varuh zakonov Unije«. Nadzira države članice pri uporabi in izvedbi
primarnih in sekundarnih zakonodaj EU, sproža prekrškovne postopke v primeru
kakršnihkoli prekrškov zakonov Unije. Kot »varuh« Unije si mora prizadevati za pogajanja
s Svetom, kar se dostikrat izkaže za zelo zahtevno, da prevladajo interesi Unije in da se
iščejo kompromisne rešitve za dosego teh interesov. Pri tem igra tudi vlogo posredovalca
med državami članicami. Komisija predstavlja Unijo v mednarodnih organizacijah in je
zadolžena za vodenje vsakodnevnih »unijskih« diplomatskih misij, tako zunaj kot znotraj
EU. Na podlagi moči ki so ji bile podeljene s strani Sveta, je Komisija odgovorna za
pogajalske sporazume z mednarodnimi organizacijami in državami nečlanicami, vključno o
pristopni pogodbi z novimi državami članicami. Komisija predstavlja Unijo na sodiščih
držav članic, ter tam kjer je to potrebno skupaj s Svetom na Sodišču EU (Borchardt, 2011,
str. 64-65).
Lizbonska pogodba je potrdila, da je temeljna institucionalna naloga Komisije spodbujanje
splošnega interesa Unije, splošni interes EU pa spodbuja le tako, da Komisija ohrani svojo
neodvisnost pri izvrševanju nalog. Lizbonska pogodba ji nalaga funkcije kot so, skrb za
uporabo pogodb, sprejetih ukrepov in prava EU, izvrševanje proračuna, upravljanje
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programov, opravljanje in usklajevalne, izvršilne, in upravne funkcije, zastopanje EU
navzven (Acceto, Avbelj, Hojnik, Smrkolj & Vatovec, 2010, str. 97). EP, Svet in Komisija
so institucije ki druga drugo dopolnjujejo in so najpomembnejše pri sprejemanju in
oblikovanju odločitev v EU.
Komisija je v času krize prevzela nalogo v imenu držav članic, ter tako ni delovala v
okvirju svojega običajnega statusa neodvisne institucije. Že samo nazadovanje Komisije k
neavtonomni vlogi bi bil razlog za skrb, če upoštevamo težnjo - v kontekstu političnega
procesa EU k trajni rasti vpliva Evropskega Sveta in EP na ravnovesje moči v institucijah
EU. Izkušnje, ki jih je Komisija dobila s sodelovanjem pri postopku finančne pomoči, so ji
omogočile da vrši takšno stopnjo političnega vpliva nad skupino držav članic kot še prej
nikdar ni bilo videno v evropski integraciji. Komisija lahko določila širok spekter
ekonomskih in fiskalnih političnih odločitev ki so jih države članice, katere so prejemale
pomoč, sprejele. Kot v vsaki demokratični vladavini pomeni več moči, tudi več
odgovornosti. Če je Komisija imela krepak vpliv na ekonomske in fiskalne politične ukrepe
ki so jih sprejemale »reševane« države med njenim programom pomoči in če je vršila
strožji nadzor nad njenimi izvedbami, potem bi tudi morala prevzeti del odgovornosti za
končni rezultat (Soares, 2015, str. 125).

3.7 SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
V skladu z Lizbonsko pogodbo Sodišče EU sestavljajo, Sodišče, Splošno sodišče in
specializirana sodišča (PEU, 19. člen, 1. odst.). Sodišče EU s sedežem v Luxembourgu je
bilo ustanovljeno leta 1952 (Sodišče EU, 2015).
Sodišče sestavlja po en sodnik iz vsake države članice in enajst pravobranilcev za dobo
šestih let, ki jih imenujejo vladi držav članic, vendar s soglasjem vseh članic in so lahko
ponovno imenovani. Sodišče je najvišji pravosodni organ v EU in je v večini tudi tvorec
prava EU. Sodišče je strokovni organ in njegova poglavitna pristojnost je upoštevanje
prava pri razlagi in uporabi Pogodb. Lizbonska pogodba določa, da je pristojnost Sodišča
odločanje o tožbah, ki jih vloži država članica, institucija, fizična ali pravna oseba ter na
predlog nacionalnih sodišč predhodno odloča o vprašanjih glede razlage prava Unije ali
veljavnosti aktov, ki so jih sprejele institucije (PEU, 29. člen, 3. odst.).
Sodišče je pristojno za obravnavanje tožb. Gre za tožbo, če država članica krši evropsko
pravo, ki jo lahko vloži Komisija ali druga država članica. Predvsem prevladujejo, tisti
postopki, ki jih vloži Komisija, manj pa postopki s strani držav članic. Če Sodišče zazna
kršitev s strani tožene države članice, mora slednja kršitev odpraviti, v nasprotnem
primeru lahko Sodišče sproži nov postopek in ji naloži plačilo denarne kazni. Sodišče
obravnava tožbe zaradi kršitve evropskega prava zoper organe EU, ki jo lahko vložijo
države članice, organi Unije. Tudi fizične in pravne osebe, le na sklep, ki je naslovljen na
njo, ne pa na uredbe in direktive. Če Sodišče ugotovi, da je pravni akt v nasprotju s
pravom Unije, ga sodišče razveljavi oz., je ničen. Sodišče odloča tudi o tožbah zaradi
nedelovanja organov Unije oz., jih sploh ne uresničuje. Tožba zaradi nedelovanja se lahko
vloži zoper EP, Svetu in Komisiji, ki jo lahko vložijo države članice, druge institucije Unije,
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posamezniki in podjetja. Sodišče je tudi pristojno za mnenja, glede skladnosti pogodb, ki
jih Evropska unija sklepa s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami. Sodišče
odloča tudi o predhodnih vprašanjih, glede razlaganje prava EU. Države članice morajo
poskrbeti, da se pravo EU pravilno uporablja na nacionalnih sodiščih. Če nacionalno
sodišče dvomi glede razlage prava Unije, lahko zaprosi sodišče EU, da potrebuje njegovo
stališče pri nekem konkretnem sporu. To mnenje je pomembno zato, ker si države članice
različno razlagajo evropsko zakonodajo in je sodišče EU neke vrste arbitrarni razlagalec
prava, katerega razlaga se mora upoštevati v vseh državah Unije. Predhodna vprašanja so
pomembna predvsem zato, da se evropsko pravo uporabi neposredno pred nacionalnimi
sodišči (Grad, 2010, str. 171-175).
Splošno sodišče je bilo ustanovljeno z EEA leta 1988. Sestavljajo ga po en sodnik iz
države članice. Splošno sodišče je pristojno za obravnavo tožb fizičnih ali pravnih oseb, za
razglasitev ničnosti aktov institucij, organov, uradov in agencij EU, na katere so
naslovljeni, tožb držav članic zoper Komisijo, tožb držav članic zoper Sveta v zvezi s
sprejetimi akti na področju državnih pomoči, tožb za povrnitev škode, ki so jo povzročile
institucije, organi, uradi in agencije Unije ali njihovi uslužbenci, tožb, ki temeljijo na
pogodbah, ki jih je sklenila EU, ki izrecno določajo pristojnost Splošnega sodišča in
pritožb, zgolj glede pravnih vprašanj, zoper odločbe Sodišča za uslužbence (Evropski
portal e-pravosodje, 2015).
Specializirano sodišče lahko ustanovita z uredbo po rednem zakonodajnem postopku EP in
Svet. Specializirano sodišče je dodano Splošnemu sodišču, ki je pristojno za odločanje v
zadevah na prvi stopnji na posebnih področjih. Na odločitve specializiranega sodišča se
lahko vloži pritožba na Splošno sodišče. Člane specializiranega sodišča ki morajo
izpolnjevati sodniške pogoje imenuje Svet soglasno. V soglasju s Splošnim sodiščem in z
odobritvijo Sveta sprejmejo specializirana sodišča svoj poslovnik. Za specializirana sodišča
se uporabljajo enake določbe kot za Sodišče EU (PDEU, 257. člen).

3.8 EVROPSKA CENTRALNA BANKA
ECB je bila ustanovljena s Statutom Evropskega sistema centralnih bank (v nadaljevanju
ESCB) junija 1998. Sedež ima v Frankfurtu in je glavni nosilec skupne denarne politike
euroobmočja. Euroobmočje tvorijo države članice EU, ki so uvedle euro. ESCB sestavljajo
ECB in centralne banke vseh držav članic, tudi tiste, ki niso uvedle evra (Banka Slovenije,
2015).
ECB je postala z Lizbonsko pogodbo institucija EU (Accetto, Avbelj, Hojnik, Smrkolj &
Vatovec, 2010, str. 123). Glavna naloga ECB je zagotavljanje stabilnosti cen, je pravna
oseba, neodvisna, pooblaščena za odobritev izdajanja evra (PDEU, 282. člen). Upravlja
evro in izvaja ekonomsko in monetarno politiko. Temeljne naloge ECB so: opredeliti in
izvajati denarno politiko euroobmočja, opravljati devizne posle, imeti in upravljati uradne
devizne rezerve držav euroobmočja, podpirati nemoteno delovanje plačilnih sistemov. Ker
opravlja javno funkcijo je odgovorna svojim državljanom in njihovim izvoljenim
predstavnikom. Letno poročilo o denarni politiki v predhodnem in tekočem letu pošlje EP,
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Svetu EU, Komisiji in Evropskemu svetu. ECB ima tri organe odločanja (Banka Slovenije,
2015).
Najvišji organ odločanja v ECB je Svet ECB, ki ga sestavlja šest članov izvršilnega odbora
in guvernerji centralnih bank držav članic iz devetnajstih držav euroobmočja. Pristojnosti
Sveta ECB so sprejemanje smernic in sklepov, ki so potrebni za izvajanje nalog, ki so
zaupane ECB, oblikuje denarno politiko euroobmočja in na področju bančnega nadzora,
sprejema odločitv, ki jih predlaga nadzorni odbor (Evropska centralna banka, 2015).

3.9 EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
Računsko sodišče s sedežem v Luxemburgu je bilo ustanovljeno leta 1977. Z
Maastrichtsko pogodbo leta 1993 pa je uradno postala institucija EU (Ferčič, Hojnik &
Tratnik, 2011, str. 68). Sestavljajo ga po en član iz vsake države članice za mandatno
dobo šest let. Člane sodišča imenuje Svet po posvetovanju z EP z možnostjo podaljšanja
mandata (Evropsko računsko sodišče, 2015).
Evropsko računsko sodišče je varuh financ EU in deluje kot neodvisni zunanji revizor, za
izboljšanje finančnega poslovodenja EU, deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov
državljanov Unije,zagotavlja obveščenost evropskih državljanov o porabi njihovega
denarja, usmerja oblikovalce politike pri izboljševanju upravljanja javnih financ. Vloga
Računskega sodišča je v času finančne in gospodarske krize vse bolj pomembna
(Evropsko računsko sodišče, 2015).
V skladu z Lizbonsko pogodbo Evropsko računsko sodišče izvaja revizije vseh prihodkov in
odhodkov Unije, predloži EP in Svetu izjavo o zanesljivosti poslovnih knjig ter zakonitosti
in pravilnosti poslovnih dogodkov, ki se objavi v Uradnem listu EU, preveri zakonitost in
pravilnost vseh prihodkov in odhodkov ter, ali je bilo finančno poslovodenje dobro. Pri tem
poroča zlasti o vseh primerih nepravilnosti, EP in Svetu pa pomaga pri nadzoru nad
izvrševanje proračuna (PDEU, 287. člen).

3.10 LIZBONSKA POGODBA
Lizbonska pogodba je bila podpisana 13. Decembra 2007 v Lizboni. Do sprejema
Lizbonske pogodbe so evropski pravni red vsebinsko določale Pogodba o EU ali
Maastrichtska pogodba in PES (Rimska pogodba s spremembami in dopolnitvami (Cvikl,
2008, str. 59).
Lizbonska pogodba oz., institucionalna reforma EU, je začela veljati 1. decembra 2009.
Dokument so podpisali voditelji držav ali vlad 27 držav članic EU decembra 2007 v Lizboni,
z njim pa v državah članicah Lizbonska pogodba določa evropski pravni red. Proces
dokončne ratifikacije posameznih držav je trajal skoraj dve leti (Archick & Mix, 2010, str.
2).
Ključne reforme Lizbonske pogodbe so: močnejši in bolj usklajen glas EU,
s katerim pogodba ustvarja nov položaj predsednika Evropskega sveta za predsednika sej
28 voditeljev držav ali vlad. Bolj racionalno odločanje s poenostavljeno formulo
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kvalificirane večine (55% držav članic predstavlja 65% prebivalstva EU). Večja
preglednost in demokratična odgovornost s katerim ima neposredno izvoljen EP na
številnih področjih pravico do ''soodločanja'' s Svetom. Obe instituciji mora odobriti del
zakonodaje za to, da postane zakon. Lizbonska pogodba razširja "soodločanje" pristojnosti
EP, da se vključi v številna dodatna področja politike, vključno s kmetijstvom, trgovino in
vprašanja z notranjimi zadevami (Archick & Mix, 2010, str. 3-5).
Unija je pravna naslednica skupnosti, saj se je PES preimenovala v PDEU. Z Lizbonsko
pogodbo so bile prvič pojasnjene pristojnosti Unije. To so izključne pristojnosti v katerih
lahko zakonske akte izdaja le Unija, države članice pa jih izvršujejo. Deljene pristojnosti,
kjer lahko države članice sprejemajo pravno zavezujoče akte v primeru, da Unija ne izvaja
svoje pristojnosti in dopolnilne pristojnosti pri katerih Unija sprejme ukrepe, ki so v
podporo državam članicam pri izvajanju njihovih politik. Po Lizbonski pogodbi je EU
pravna oseba, saj lahko podpisuje mednarodne pogodbe, vključuje se lahko v
mednarodne organizacije, države članice pa lahko podpisujejo le pogodbe, ki so v skladu z
evropsko zakonodajo (Lizbonska pogodba, 2015, str. 2).
V skladu z glavnim ciljem krepitve demokratične legitimnosti Unije, Lizbonska pogodba
prvič izrecno vsebuje določbe o demokratičnih načelih EU. PEU vključuje najpomembnejše
demokratične izjave, ki jih dopolnjuje s celo vrsto novih določb, ki povečujejo moč najbolj
demokratičnih institucij kot je npr. okrepiti vlogo EP in nacionalnih parlamentov in določiti
pobude državljanov, z namenom povečati demokratično legitimnost EU (Mayoral, 2011,
str. 1).
Drugi referendum na Irskem je bil razpisan oktobra leta 2009 na katerem so se volivci
izrekli za ratifikacijo Lizbonske pogodbe. Po uspelem referendumu na Irskem sta še
ratifikacijsko listino podpisala poljski predsednik in kot zadnji novembra 2009 češki
predsednik. Tako se je uspešno končal postopek ratifikacije. Z Lizbonsko pogodbo je izraz
''Unija'' popolnoma nadomestil izraz ''Skupnost''. Pravo EU pa še naprej oblikujejo tri
pogodbe: PEU, PDEU in EVRATOM (Borchardt, 2011, str. 14-15).
Glavni namen Lizbonske pogodbe, je povečanje učinkovitosti in demokratičnosti EU,
sestavljata pa jo PEU in PDEU in Protokoli2, ki se priložijo PEU in PDEU (PEU in PDEU,
Uradni list št. 2012/C 326/01).

2

Protokol (št. 1), Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, Protokol (št. 2), Protokol uporabi načel

subsidiarnosti in sorazmernosti, Protokol (št. 3), Protokol o statutu Sodišča Evropske unije, Protokol (št. 4), Protokol o
statutu evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, Protokol (št. 5), Protokol o statutu Evropske
investicijske banke, Protokol (št. 6), Protokol o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb
Evropske unije, Protokol (št. 7), Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, Protokol (št. 8), Protokol o členu 6 (2)
Pogodbe o Evropski uniji, ki določa o pristopu Unije k evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
Protokol (št. 9), Protokol o sklepu Sveta o izvajanju člena 16 (4) Pogodbe o Evropski uniji, in člena 238 (2), Pogodbe o
delovanju Evropske unije med 1. novembrom 2014 in 31. marcem 2017 ter od 1. aprila 2017 naprej, Protokol (št. 10),
Protokol o stalnem strukturnem sodelovanju vzpostavljenem na podlagi člen 42 Pogodbe o Evropski uniji, Protokol (št. 11),
Protokol o členu 42 Pogodbe o Evropski Uniji, Protokol (št. 12), Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem,
Protokol (št. 13), Protokol o konvergenčnih merilih, Protokol (št. 14), Protokol o Euroskupini, Protokol (št. 15), Protokol o
nekaterih določbah, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Protokol (št. 16), Protokol o
nekaterih določbah, ki se nanašajo na Dansko, Protokol (št. 17), Protokol o Danski, Protokol (št. 18), Protokol o Franciji
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Lizbonska pogodba krepi določbe v zvezi z načelom subsidiarnosti in daje novo,
pomembno vlogo nacionalnim parlamentom. Ta je še posebej poudarjena z novima
sklepoma protokolov, priložena k pogodbam EU: Protokol št 1 o vlogi nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji in Protokol št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in
sorazmernosti. Poleg tega Lizbonska pogodba jasno določa nove mehanizme, kot je
mehanizem zgodnjega opozarjanja in daje Odboru regij pravico, da vložijo tožbo pred
sodiščem EU. Načelo subsidiarnosti se nanaša na splošno izbiro najbolj primerne in
učinkovite ravni za ukrepanje politike. EU povezuje subsidiarnost z načinom sprejemanja
odločitev v kar najtesnejši povezavi z državljani. Tako zagotavlja spoštovanje
subsidiarnosti v zakonodajnem okviru EU in, da so ukrepi EU upravičeni. To je način za
zagotavljanje legitimnosti delovanja EU, ki pa je pogosto vprašljiv, še posebej v času
krize. Leta v praksi bodo pokazala, ali se bo besedilo pridružilo realnosti (Arribas &
Bourdin, 2012, str. 1).

3.11 RAZUMEVANJE FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE TER IZHOD IZ
NJE
Finančna in gospodarska kriza 2008 je imela pogubne učinke tako globalno kot tudi v
osrčju neoliberalizma, posledice bodo še dolgotrajne. V Veliki Britaniji je to prva kriza, ki
je prizadela tudi bogatejše pokrajine, v ZDA se je razširila v vsak kotiček priviligiranega
srednjega razreda, prestižnih univerz in premožnejših ljudi. V Evropi se kriza prav tako
noče posloviti in ogroža evropske iluzije, ki trajajo že šest desetletij. Celo Kitajska, ki se
čudežno izognila recesiji, se je znašla v primežu zaradi upadanja porabe deleža v
narodnem dohodku in odvisnosti od državnih investicij (Varufakis, 2015, str. 20-21).
Varufakis navaja razloge za krizo kot neuspeh številnih bistroumnih ljudi. Vsi so videli, da
so številke podivjale. V ZDA je 2008 skupni dolg presegal 350% BDP. Človeška narava, ki
se mu reče nezadržen pohlep. Tako deluje neoliberalni um, ki sklepa, da so krize verjetno
nujno zlo, vendar poraja se dvom, da bi lahko katerekoli državna institucija obrzdala
človeško naravo in omejila pohlep, ne da bi pri tem zatrla ustvarjalnost, inovacije in rast.
Ni trajalo dolgo, da se je kriza preselila v Evropo, večina prebivalcev pa je prepričana, da
so korenine zloma v anglosaški kulturi. S tem mislijo obsedenost angleško govorečih ljudi

Protokol (št. 19), Protokol o Schengenskem pravnem redu, vključenem v okviru Evropske unije, Protokol (št. 20), Protokol o
uporabi nekaterih vidikov člena 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije za Združeno kraljestvo in Irsko, Protokol (št. 21),
Protokol o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, Protokol (št. 22), Protokol o
stališču Danske, Protokol (št. 23), Protokol o zunanjih odnosih držav članic glede prehoda zunanje meje, Protokol (št. 24),
Protokol o azilu za državljane držav članic Evropske unije, Protokol (št. 25), Protokol o izvajanju deljenih pristojnosti,
Protokol (št. 26), protokol o storitvah splošnega pomena, Protokol (št. 27), Protokol o notranjem trgu in konkurenci,
Protokol (št. 28), Protokol o ekonomski, socialni in teritorialne koheziji, Protokol (št. 29), Protokol o sistemu javne
radiotelevizije v državah članicah, Protokol (št. 30), Protokol o uporabi listine Evropske unije o temeljnih pravicah na
Poljskem in v Združenem kraljestvu, Protokol (št. 31), Protokol o uvozu naftnih proizvodov, rafiniranih na Nizozemskih
Antilih, v Evropsko unijo, Protokol (št. 32), Protokol o pridobitvi nepremičnin na Danskem, Protokol (št. 33), Protokol o členu
157 Pogodbe o delovanju Evropske unije, Protokol (št. 34), Protokol o posebni ureditvi za Grenlandijo, Protokol (št. 35),
Protokol o členu 40.3.3 Irske ustave, Protokol (št. 36), Protokol o prehodni ureditvi, Protokol (št. 37), Protokol o finančnih
posledicah izteka pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo ter o raziskovalnem skladu za premog in
jeklo.
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z lastništvom nepremičnine, ki jo hočejo imeti za vsako ceno. Sistemska polomija oz.,
dopustili smo svoji lastno volji, da se je podredila kapitalu (Varufakis, 2015, str. 22-36).
Da bi zmanjšali današnji evropski javni dolg obstajajo trije poglavitni načini: davek na
kapital, inflacija in zategovanje pasu oz., varčevanje. Po besedah Piketty-ja je najmanj
pravična in najmanj učinkovita rešitev varčevanje, vendar se je kljub temu Evropa odločila
prav zato. Rešitev javnega dolga bi bila privatizacija vsega javnega premoženja in tako s
prodajo poplačali javne dolgove. Daleč najbolj zadovoljiva rešitev pa bi bila izredni davek
na zasebni kapital. S proporcionalnim obdavčevanjem po 15% stopnji bi dobili davčne
prihodke enakovredne enemu letnemu narodnemu dohodku in bi lahko takoj poravnali ves
javni dolg. Davčna obremenitev ima to prednost, da omogoča prilagajanje davčne
obremenitve glede na premoženje vsakega posameznika. Inflacija je praviloma koristna in
navsezadnje so prav z njo v zgodovini odpravili večino velikih javnih dolgov, vendar je
možnost, da inflacija uide iz vajeti. Nikjer namreč ni določeno, da bi se znali ustaviti pri
5% na leto. Ko inflacija dobi zalet, vsi zahtevajo, da se plače in cene, ki jih osebno
zadevajo, prilagajajo tako, da bo njim najbolj prav, ta mehanizem pa je zelo težko zavreti
(Piketty, 2013, 696-703).
Za izhod iz krize nekaterih držav članic evroobmočja se je vzpostavila t.i. »Trojka«, ki je
bila ustanovljena 25. marca 2010 s sklepom voditeljev držav in vlad euroobmočja.
Sestavljajo jo Komisija, ECB in IMF (sedež v Washingtonu). Ustanovljena je bila z
namenom vzpostaviti program mednarodne pomoči Grčiji katerega bi nadzirala trojka in
od takrat je trojka delovala tudi na Portugalskem, Irskem in Cipru. Podlaga za finančno
pomoč državam članicam je bila visoko politično soglasje, da se prepreči bankrot država
članic EU, še posebej v euroobmočju, ter da se posledično prepreči gospodarska in
socialna katastrofa (ne izplačevanje pokojnin, plač v javnem sektorju, grožnja bančnemu
sistemu in izključenost države iz kapitalskih trgov) (Karas & Hoang Ngoc, 2014, str. 4).

3.12 PARLAMENTARIZEM V EVROPSKI UNIJI
Različna razumevanja parlamentarizma so karakterizirala tvorbo političnih sistemov EU vse
od ustanovitve treh Evropskih skupnosti v 1950-ih. Princip parlamentarizma, v obliki
pravice parlamenta do nadzora nad izvršno oblastjo, vključno s pravico za glasovanje
nezaupnice, je prav tako tvoril del začetne ESPJ. Parlamentarizem v EU je napredoval tudi
v svojem splošnem pomenu, kot moč organov izvoljenih na splošnih volitvah. To
pojmovanje parlamentarizma prinese celotno moč parlamentarnih organov v ospredje in
vključuje nacionalne parlamente skupaj z EP k instrumentom parlamentarizma na ravni
EU. Odgovornost vlade do parlamenta je ključna karakteristika parlamentarne vlade in
glavna razlika med parlamentarnim in predsedniškim sistemom vladanja. Ta odgovornost
pomeni da je predsednik vlade z njegovim ali njenim kabinetom odgovoren do
zakonodajalca, v smislu da so odvisni od zaupnice s strani zakonodajnega telesa in so
lahko razrešeni z zakonodajnim glasovanjem o nezaupnici (Tiilikainen, 2015, str. 2-6).
Parlamentarizem v EU je razumljen kot ključna vloga sprejeta s strani direktno izvoljenih
teles, tako EP kot nacionalnih parlamentov v političnem sistemu EU. Ta koncept
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parlamentarizma se približa k razumevanju parlamentarnih pristojnosti v predsedniškem
sistemu ali sistemu delitve oblasti. Kot nakazuje že samo ime sistema, so »moči«
takšnega sistema bolj neodvisne ene od druge, ter posledično vplivajo na vlogo volitev,
političnih strank in celotno logiko reprezentativne demokracije. Vlada ne predstavlja
izvoljenih strank ter ima tako drugačno povezavo s civilno družbo in državljani, kot pa bi
jo imela v parlamentarnem sistemu kjer je vlada odgovorna parlamentu. Ta koncept
parlamentarizma je tudi trdno vključen v demokratski sistem EU (Tiilikainen, 2015, str. 78).
Parlamentarizem v EU je vseboval odločen trud, da okrepi vlogo nacionalnih parlamentov
na ravni EU. Toda okrepitev nacionalnih parlamentov na ravni EU je naletela na težave,
delno zaradi šibke nezdružljivosti z obema vodilnima modeloma parlamentarizma, ki
obstajata v političnem sistemu EU. Nacionalni parlamenti tvorijo zelo raznovrstno skupino,
ki odraža razlike med nacionalnimi političnimi sistemi in njihovo samo vlogo znotraj teh
sistemov. Večina jih ima težave s sprejetjem takšne vloge izven okvirjev nacionalnega
parlamenta, kar pa bi nadaljnja institucionalizacija njihove vloge na ravni EU vsekakor
zahtevala (Tiilikainen, 2015, str. 10).
Tabela 2: Primerjava osnovnih parametrov razlikovanja med obravnavanimi
nacionalnimi parlamenti
Francija

Grčija

Nemčija

Slovenija

Parlament

Dvodomen

Enodomen

Dvodomen

Dvodomen

Sestava

Narodna skupščina in
Senat

Parlament

Zvezni odbor
(Bundestag) in Zvezni
svet (Bundesrat)

Državni zbor in
Državni svet

Št. poslancev

Narodna skupščina
577 poslancev, Senat
348 senatorjev

300

Zvezni odbor 630
poslancev, Zvezni svet
69 članov

Državni zbor 90
poslancev, Državni
svet 40 svetnikov

Volitve

Poslanci narodne
skupščine so voljeni
neposredno za 5-letne
mandat in
predstavljajo lokalne
volivce. Senat volijo
lokalni funkcionarji za
dobo 6 let

Poslanci izvoljeni na
splošnih volitvah za
obdobje 4-ih let

Poslanci v zvezni
odbor so izvoljeni na
splošnih in
neposrednih volitvah s
strani državljanov ZR
Nemčije za dobo štirih
let. Zvezni svet ne
pozna volilnega
obdobja. Volivci volijo
v zvezni odbor ter
hkrati posredno
določijo, kdo dobi
sedež in glas v
zveznem svetu, saj
večina v državnem
parlamentu določa
državno vlado, ta pa
imenuje člane
zveznega sveta izmed
sebe

Poslanci se volijo na
splošnih neposrednih
volitvah za obdobje 4ih let. Državni svetniki
so voljeni prek
posrednih volitev v
interesnih
organizacijah po
volilnih telesih za
obdobje 5-ih let

Institucionalna
moč

Zakone v normalnem
postopku sprejemata
oba domova

Zakone, ki jih sprejme
parlament mora
potrditi predsednik

Zvezni odbor in zvezni
svet tvorita
zakonodajno vejo
oblasti. Glavne

Parlament je najvišja
predstavniška in
zakonodajna
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enakopravno, če pa
pride do spora, na
koncu obvelja
odločitev narodne
skupščine

republike, njegov veto
pa lahko preglasuje
parlament z absolutno
večino vseh poslancev
(1/4 ali 75 poslancev).
Parlament vsakih pet
let izvoli predsednika
države

pristojnosti zveznega
zbora je sprejem
zakonodaje,
nadzorovanje dela
vlade in izvolitev
kanclerja. Zvezna
vlada ima v rokah
izvršilno oblast in je
odgovorna zveznemu
zboru ki jo sestavljajo
zvezni kancler ki ima
pomembno in močno
vlogo, saj vodi vladno
politiko tako doma kot
v tujini

institucija, ki poleg
temeljne zakonodajne
funkcije opravlja tudi
volilno in nadzorno
funkcijo oblasti, izvoli
predsednika vlade in
ministre

Vir: Tacea & Thomas (2015, str. 171-172), Sotiropoulos, (2015, str. 335), Kocijančič,
Ribičič, Grad, & Kaučič, (1998, str. 52-53), Kajnč Lange, (2015, str. 650).
3.12.1 GLAVNE DIMENZIJE RAZMERIJ MED EVROPSKIM IN NACIONALNIMI
PARLAMENTI
Da nacionalni parlamenti delujejo učinkovito, je predpogoj dobro sodelovanje z vlado in z
ostalimi delovnimi telesi. V skoraj vseh nacionalnih parlamentih držav članic se je povečala
dejavnost o evropskih zadevah, kar je posledica povečanja moči EP. Med delovnimi telesi
nacionalnih parlamentov in EP prihaja do skupnih srečanj, ter pomembnega sodelovanja
pri razreševanju konkretnih vprašanj v EU (Zajc, 2002, str. 671-672).
Kiiver (Kiiver, 2007, str. 66–67) razlikuje med individualno in kolektivno vlogo nacionalnih
parlamentov. Individualna vloga parlamenta prihaja v ospredje na domačem političnem
prizorišču, medtem ko se na evropski ravni daje prednost predvsem kolektivni vlogi
nacionalnih parlamentov. Individualnost je poudarjena takrat, ko parlament skozi
mehanizme, ki so vzpostavljeni v okvirih posamezne države, skuša s poostrenim
nadzorom državnih uslužbencev in vlade, vplivati na procese odločanja v EU. Kolektivnost
nacionalnih parlamentov temelji na ideji, da je v vsaki državi članici prisotne vsaj nekaj
dualnosti, ki pomeni do neke mere ločeno nastopanje vlade in parlamenta na evropski
ravni. V tem smislu so nacionalni parlamenti pooblaščeni za naloge, pristojnosti, privilegije
in nadzor, ki je dogovorjen na evropski ravni (npr. v okviru Konferenc odborov za
evropske zadeve, v nadaljevanju COSAC).
V Lizbonski pogodbi je prvič doslej opredeljena vloga nacionalnih parlamentov v EU.
Lahko na primer presojajo, ali se v osnutkih zakonov EU spoštuje načelo subsidiarnosti,
ter sodelujejo pri pregledu pogodb EU ali ocenjevanju politik EU glede svobode, varnosti
in pravosodja. V Lizbonski pogodbi je tudi zapisano, da EP in nacionalni parlamenti skupaj
določijo, kako organizirati in spodbujati učinkovito in redno medparlamentarno
sodelovanje znotraj EU. Zato je EP leta 2009 in 2014 sprejel resoluciji, ki izrecno
obravnavata razvoj odnosov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti.
Medparlamentarno sodelovanje poteka na različne načine. Odbori nacionalnih
parlamentov za evropske zadeve se redno sestajajo z evropskimi poslanci v COSAC-u. Več
poglobljenih razprav o zunanji politiki in gospodarskem upravljanju poteka v nedavno
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ustanovljenih medparlamentarnih konferencah, na katerih se sestajajo člani pristojnih
odborov vseh parlamentov.
EP dejavno podpira dve večji mreži, ki spodbujata sodelovanje med parlamenti.
Medparlamentarna izmenjava informacij o EU (IPEX), ki parlamentom EU omogoča
izmenjavo dokumentov, povezanih z EU. Evropski center za parlamentarne raziskave in
dokumentacijo (ECPRD) je točka, na katero se lahko posamezni parlament obrne za
informacije, kadar želi izvedeti več o praksi in politikah v drugih državah EU.
V Protokolu o vlogi nacionalnih parlamentov v EU določa, da EP in nacionalni parlamenti
skupaj določijo, kako v okviru EU učinkovito in redno organizirati in pospeševati
medparlamentarno sodelovanju. Po Protokolu morajo EP, Svet ministrov in Komisija
upoštevati obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov držav članic ali njihovih dvomov.
Najpomembnejša določba v Protokolu je, da Komisija pošlje svoje zakonodajne predloge
hkrati nacionalnim parlamentom držav članic in zakonodajalcu Unije. Tudi zakonodajne
resolucije EP in stališča Sveta ministrov se pošljejo nacionalnim parlamentom takoj, ko so
sprejeta (Kocijančič, 2005, str. 53-54).
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4 ANALIZA
4.1 NOVOSTI OZ. SPREMEMBE LIZBONSKE POGODBE
Lizbonska pogodba spreminja PEU in PES ne pa nadomestila. PEU je Lizbonska pogodba
spremenila 61-krat, najbolj vidno pa je to, da se je PES preimenovala v PDEU, ki pa jo
Lizbonska pogodba spreminja kar 295-krat (Ferčič, Hojnik & Tratnik, 2011, str. 35).
Novosti oz., spremembe v Lizbonski pogodbi pa so naslednje (Ferčič, Hojnik & Tratnik,
2011, str. 35-38):
1. Bolj demokratična in preglednejša Evropa
 odpravljena je tristebrna struktura EU. Evropska skupnost je odpravljena in jo je
nadomestila EU. SVZP je del zunanjepolitičnega delovanja Unije, pravosodno in
policijsko sodelovanje v kazenskih zadevah pa je zajeto v področje svobode,
varnosti in pravice;
 povečala se je vloga EP. Pri sprejemanju zakonodaje in proračuna EU je EP postal
enakopraven s Svetom EU;
 povečala se je vloga nacionalnih parlamentov. Nacionalni parlamenti po Lizbonski
pogodbi nadzorujejo uporabo načela subsidiarnosti in so tako pridobili na
demokratičnosti;
 več posluha za mnenje državljanov oz., državljanska pobuda. Z njo lahko milijon
državljanov iz več držav članic pozove Komisijo, naj pripravi nove predloge, pri
čemer pa morajo glede te pobude Komisija, EP in Svet EU sprejeti uredbo EU;
 z razdelitvijo pristojnosti je razmerje med državami članicami in EU jasnejše.
Razvrščene so na izključne pristojnosti, ki izključno pripadajo EU ( carinska unija,
konkurenca, monetarna politika za evroobmočje, trgovinska politika), deljene
pristojnosti med EU in državami članicami (socialna politika, notranji trg, varstvo
okolja varstvo potrošnikov) in pa dopolnilne pristojnosti, pri katerih ima EU
podporno vlogo (kultura, šport, turizem, vzgoja);
 Lizbonska pogodba prvič izrecno navaja možnost izstopa države članice iz EU.
2. Učinkovitejša Evropa
 učinkovito in uspešno odločanje. V Svetu se je glasovanje s kvalificirano večino
razširilo na številnejša področja politike, s tem postalo odločanje hitrejše in
učinkovitejše. Po letu 2014 kvalificirana večina temelji na dvojni večini držav
članic in prebivalcev. Dvojna večina je dosežena, ko predlog podpre 55 % držav
članic, ki hkrati predstavljajo najmanj 65 % prebivalcev EU;
 predsednik Evropskega sveta. Z Lizbonsko pogodbo je dobil dveinpolletni mandat;
 boljše življenje Evropejcev. To velja predvsem za ukrepe na področju svobode,
varnosti in pravice, denimo za boj proti terorizmu in kriminalu, pa tudi za druga
področja, kot so energetika, javno zdravje, civilno zaščito, podnebne spremembe,
raziskave,vesolje, humanitarno pomoč, šport, turizem in upravno sodelovanje.
3. Evropa pravic in vrednot, svobode, solidarnosti in varnosti
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demokratične vrednote. Lizbonska pogodba navaja in poudarja vrednote in cilje,
na katerih temelji EU (spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode,
demokracije, spoštovanje človekovih pravic, enakost, pravna država);
državljanske pravice in Listina temeljnih pravic. Lizbonska pogodba ohranja
sedanje pravice in uvaja nove. Jamči predvsem svoboščine in načela, zapisana v
Listini temeljnih pravic;
solidarnost med državami članicami. Če je npr. katera država žrtev terorističnega
napada ali če je prišlo do naravne nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil človek,
lahko države članice in EU ukrepajo skupaj in solidarno.

4. Vloga Evrope na svetovnem prizorišču
 nova funkcija visokega predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki
je hkrati podpredsednik Komisije in predseduje Svetu EU;
 nova evropska služba za zunanjepolitično delovanje, ki je neko zaledje in podporna
služba za visokega predstavnika;
 EU je pravna oseba in ima posledično pravico sklepati mednarodne pogodbe, ki
zavezujejo države članice na vseh področjih pristojnosti delovanja EU.

4.2 FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA 2008
Finančna kriza se je začela v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA), ko so se
zlomila hipotekarna posojila (zlom nepremičninskega balona) in s propadom ameriške
investicijske banke Lehman Brothers ter se s tem razširila na mednarodno finančno in
gospodarsko krizo (Nahtigal, 2010, str. 717-718).
Po poku nepremičninskega balona in po številnih stečajih velikih finančnih hiš, so ZDA
skušale oživeti gospodarstvo z davčno razbremenitvijo. Cena nafte je dosegla najvišjo
raven (147 dolarjev za sodček), dolar je dosegel najnižjo vrednost (1,6 dolarja za 1 evro)
in posledice je bilo možno čutiti v gospodarskem sektorju. S propadom oz., z zlomom
ameriške investicijske banke Lehman Brothers, ki je ameriška vlada ni hotela rešiti s
finančno injekcijo, je vlada ZDA dala signal ostalim finančnim ustanovam naj ne računajo
na državno pomoč, ter s tem sprožila strah in nezaupanje na borzah. Borzni indeksi po
svetu so tedensko in mesečno doživljali največje padce. V svetovnem finančnem sektorju
je prišlo do nelikvidnosti, za nekatere ustanove pa tudi propad oz., nesolventnost. Za
rešitev pred propadom je v finančnem sektorju začelo veljati pravilo pridobivanje
likvidnosti z razdolževanjem. Finančna kriza ni omejena le na finančni sektor temveč
zaradi negativnih posledic nelikvidnosti in nesolventnosti finančnih institucij vpliva na
obliko zmanjšanja kreditiranja gospodarstva in tako finančna kriza samo še poglablja krizo
v gospodarstvu (Štiblar, 2008, str. 19-20).
ZDA so poskušale s hipotekarnimi posojili spodbuditi razvoj nepremičninskega sektorja,
okrepiti likvidnost potrošnikov in povečati potencial finančnega sektorja za rast in razvoj.
Finančne in gospodarske krize so vgrajene v kapitalizem in niso izjema ampak norma hitro
rastočih in razvitih gospodarstev. Kriza pomeni nestabilnost in lahko pomeni tudi
koristnost. Pretirano zadolževanje je povezano tudi z enormnim zadolževanjem
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svetovnega gospodarstva. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo mogoče zaznati
visoko rast obsega svetovne trgovine v državah BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in
Južna Afrika). Zahodne države so zaradi nižje cene dela in privlačnosti za finančne naložbe
razumele to kot strateško tveganje. Spodbujanje hipotekarnega posojila v ZDA je vplivalo
na gospodarsko rast in na investicije. Gospodarstva v vzponu npr., Kitajska je vlagala v
trgovinske presežke (večji izvoz kot uvoz), ki jih je pridelala v menjavi z ZDA in preko
kreditne sposobnosti Američanov vplivala na povpraševanje po svojih proizvodih. Po
nekaterih raziskavah je Kitajska že ali pa še bo nadomestila ZDA kot glavno gospodarstvo
v svetu. Največje posledice zadnje krize sta poglabljanje neenakosti in brezposelnost.
Vlade zamujajo z ukrepi in sprejemajo interventne ukrepe, ki so učinkoviti le na kratek rok
ter s tem izgubljajo podporo prebivalstva. Potrebno bi bilo zgraditi vzdržno gospodarstvo,
s prerazporejanjem dohodka in bogastva, da bi imeli revnejši več dohodka in tako
posledično več trošili kar bi spodbudilo razvoj. Žižek pravi, da je kapitalizem na
apokaliptični točki in da se ne bo obdržal še dvajset let ampak, da ga bo nadomestilo
nekaj novega (Lovec & Svetličič, 2014, str. 153-166).
Bistveni razlog, da kriza 2008 ni povzročila tako hude depresije kot tista 1929, je, da vlade
in centralne banke bogatih držav tokrat niso dovolile, da bi se finančni sistem sesul in so
ustvarile dovolj likvidnostnih sredstev, da so preprečile verižni stečaj bank. Je pa politika
opomnila svet, da vloga centralnih bank ni samo skrbeti za nizko inflacijo ampak je v
primeru splošne finančne panike, nujna vloga centralnih bank kot edine javne ustanove,
da prepreči popoln zlom gospodarstva in družbe (Piketty, 2013, str. 595).
Kriza je na začetku leta 2009 nekoliko popustila ni pa se končala. Ni bila več samo
finančna kriza, še celo gospodarska ne, ampak je postala politična. Velika gospodarstva, ki
ustvarjajo presežke (na čelu z Nemčijo), namreč hujska proti tistim, ki capljajo za njimi in,
zategujejo pas. Evropa, ki ni sposobna koordinirati politike na centralni ravni, se zato
nagiba malo sem, malo tja, njena gospodarstva stagnirajo, evropska industrijska moč pa
pojema (Varufakis, 2015, str. 180-181).
Edina dobra stvar pri tej krizi, ki se je pojavila leta 2007 je, da je jasno razvidno, da so se
odgovorne osebe in mednarodni finančni trgi razvili v megalomanske pošasti, ki jih je
potrebno renovirati in jih spraviti nazaj na svoje mesto. Potrebujemo resno in
učinkovitejšo regulacijo, večjo preglednost in neodvisno globalno institucijo, ki bi
neodvisno nadzorovala stabilnost mednarodnega finančnega sistema (Crotty, 2008, str.
55).

4.3 FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA V EVROPSKI UNIJI
Posledice finančne in gospodarsko krize, ki se je začela leta 2007 v ZDA so se hitro
razširile tudi na EU in euroobmočje, ki se soočata z najhujšo krizo od leta 1999, ko je bil
uveden evro. Grčija v začetku leta 2010, Irska konec leta 2010 in Portugalska v začetku
leta 2011 so bile prve tri države euroobmočja, ki so se začele soočati z resnimi problemi
javnega dolga. S temi težavami se je pojavil velik porast obrestnih mer na področju
javnega dolga teh gospodarstev, prav tako so bili sprejeti številni reševalni ukrepi, ki so jih
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države članice uvedle skupaj z Mednarodnim denarnim skladom (v nadaljevanju IMF).
Finančna in gospodarska kriza je razkrila številne pomanjkljivosti v območju evra v okviru
gospodarske politike v Evropi (Hein, Truger & Treeck, 2011, str. 2).
EMU se je znašla v hudih težavah ogrožen je celo njen obstoj in to samo po desetih letih
njenega obstoja (Hall, 2012, str. 357). Gospodarska politika je v območju evra v zelo
slabem stanju, saj so se varčevalni ukrepi izkazali za slabe gospodarske in socialne učinke
(Truger, 2013, str. 19). V času finančne in gospodarske krize je stopnja brezposelnosti v
EU dosegla rekordno raven 10,4% kar znaša 16,5 milijona ljudi in to samo v območju
evra. Katastrofalna brezposelnost je med mladimi samo npr. v Španiji je vsak drugi mladi
brezposeln. Največje breme krize nosijo tisti, ki krize niso povzročili in to so evropski
državljani, delavci in njihove družine (Clauwaert & Schörman, 2012, str. 5).
Globlja je kriza počasnejše bo okrevanje in stopnja brezposelnosti bo za daljšo obdobje
višja, obenem pa bi krizo morali razumeti kot priložnost za spremembe (Nikolov & Watt,
2009, str. 25). Začetni ukrep ECB ob pojavu finančne krize je bil znižanje ključne obrestne
mere, ki jo je po propadu investicijske banke Lehman Brothers v obdobju sedmih mesecev
znižala iz prvotnih 4,25% na zgodovinsko nizkih 1%. Ta nizka stopnja je ostala do aprila
2011. Ta ukrep ni bil učinkovit oz., uspešen zato je ECB z različnimi nestandardnimi ukrepi
kot je posvečanje medbančnemu trgu, trgu kritih in državnih obveznic, poskušala podpreti
posamezne dele finančnih trgov. Dokapitalizacija bank je ključnega pomena, prizadete
države članice morajo izboljšati svoje fiskalno prilagajanje in izvajati strukturne ukrepe za
spodbujanje rasti gospodarstva. Odgovornost vlad je, da ukrepajo odločno in učinkovito
za doseganje in ohranitev finančne stabilnosti (Gonzales-Paramo, 2011, str. 1).
Večina držav EU se sooča z bremenom pretiranega javnega dolga, počasno gospodarsko
rastjo in vsaka država se bo morala soočiti s fiskalno prilagoditvijo pa čeprav vključuje
politične in gospodarske stroške (zmanjšanje proizvodnje in višja brezposelnost)
(Dabrowski, 2012, str. 12).
Protikrizni ukrepi, ki jih priporoča Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v
nadaljevanju OECD) so: zmanjšanje davčne obremenitve dela, zmanjšanje javnofinančnih
izdatkov (racionalizacija in reorganizacija javne uprave, racionalizacija javnih naročil,
učinkovitejša poraba javnih sredstev, racionalna poraba v zdravstvu, reforme na
socialnem področju), področje trga dela (aktivna politika zaposlovanja, v času stagnacije
uvajanje krajšega delovnega časa, ob okrevanju gospodarstva postopno ukinjanje
ukrepov na področju brezposelnosti, varovanje zaposlitve v smeri večje prožnosti,
fleksibilnost pri plačnih pogajanjih), trg proizvodov in storitev (povečanje konkurence,
zmanjšanje administrativnih bremen, povečanje neposrednih tujih investicij, povečanje
učinkovitosti izobraževanja (Vlada RS, 2012).
Veliko pozornost pri pospeševanju integracij na območju evra namenja IMF, z namenom,
da se zagotovi učinkovito delovanje monetarne unije. IMF neodvisno deluje v Evropi, prav
tako v držav članicah EU v sodelovanju z ECB in Komisijo. Deluje kot ponudnik političnega
svetovanja, financiranja in ekonomske analize ter tehnične pomoči. Njegovo delo v Evropi
se je okrepilo v začetku finančne in gospodarske krize leta 2007, še bolj pa se je okrepilo
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leta 2010, ko je kriza prizadela eurobmočje. Države članice, ki so zaprosile in tudi dobile
finančno pomoč od IMF so Grčija, Portugalska, Španija, Irska in Ciper (International
Monetary Fund, 2015).
Ko je kriza v območju evra dosegla kritično raven je IMF pozval 17 držav članic
euroobmočja, da ostanejo zavezani trdni monetarni uniji, z enotnim bančnim sistemom in
večjo fiskalno integracijo. IMF poziva k pomenu ukrepov, ki so bili sprejeti za zajezitev
krize (fiskalni dogovor, zavezanost nacionalnih vlad k fiskalni konsolidaciji in vzdržljiv javni
dolg), prav tako poziva k višji in uravnoteženi rasti, ki bi jih dosegli s strukturnimi
reformami, ki bi vključevala: preoblikovanje trga dela za nižjo brezposelnost, povečanje
konkurenčnosti v sektorjih s trgovanjem blaga v južni Evropi, spodbujanje naložb v
infrastrukturo in človeški kapital za podporo rasti in zaposlovanju, za konkurenčnost med
državami znižati stroške dela na enoto proizvoda in prilagajanje cen med severom in
jugom Evrope s pomočjo monetarne politike (International Monetary Fund, 2012).
Gospodarstvo v euroobmočju v zadnjih šestih mesecih kaže znake odpornosti kar je
posledica podpiranja domačega povpraševanja, napredek je viden tudi v smeri javnih
financ in izvajanju strukturnih reform. Okrevanje na območju evra se je začelo pred
dvema letoma kar je posledica rasti bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP), ki
se je povečal za 0,4% v prvem četrtletju, v drugem četrtletju tega leta pa se je BDP
povečal za 0,5% in ta trend bi se naj nadaljeval tudi v drugi polovici leta 2015. Za naprej
se še dodatno pričakuje gospodarsko okrevanje. Glavno gonilo okrevanja je domače
povpraševanje, kajti zunanje se še kaže za šibko od pričakovanega. Stanje na trgu dela je
še vedno slabo vendar se izboljšuje. Zaposlenost se je v drugem četrtletju 2015 povečala,
vendar stopnja brezposelnosti še vedno upada. Podatki anket kažejo, da se bodo razmere
na trgu dela v prihodnje izboljšale. Tveganja za obete rasti so usmerjena navzdol
predvsem zaradi negotovosti zunanjih dejavnikov kot je padanje rasti energentov
predvsem nafte. Stopnja inflacije naj bi se še povečala v letu 2016 in 2017. Območje evra
je doseglo pomemben napredek v zvezi javnih financ in strukturnih reform. Visoko stopnjo
brezposelnosti in nizko stopnjo proizvodnje je potrebno podpirati z učinkovitimi
strukturnimi politikami, izboljšati je potrebno poslovno okolje, investicije in trg dela, kajti ti
ukrepi so bistveni za nov zagon v državah na območju evra. EMU se bo morala še globlje
posvetiti kopičenju fiskalnih, finančnih in makroekonomskih tveganj in se posvetiti
finančnemu sistemu, ki bo bolj odporen in bo ščitil interese davkoplačevalcev, ter se
ukvarjati s podlago, ki bo boljša za bančna posojila v gospodarstvu. Bolj popolna
monetarna Unija v Evropi ne bo samo ustvarila bolj uspešnega in prožnega gospodarstva
v Evropi za svoje državljane temveč bo tudi v interesu svetovnega gospodarstva (Draghi,
2015, str. 1-3).
V nadaljevanju bom predstavil dva indikatorja slabenja gospodarstva, kot sta BDP in
stopnja zaposlenosti med leti 2004 - 2014 v EU.
BDP je pomemben, ker daje informacije o velikosti gospodarstva in kako gospodarstvo
deluje. Stopnja rasti realnega BDP se pogosto uporablja kot kazalnik splošnega
»zdravstvenega« stanja gospodarstva. V širšem smislu, povečanje realnega BDP se
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razlaga kot znak, da gre gospodarstvu dobro. Ko realni BDP močno narašča, je verjetno
da se zaposlovanje povečuje, saj podjetja zaposlujejo in najemajo več delavcev za svoje
tovarne in ljudje imajo posledično več dohodka. Stopnja zaposlenosti je pomemben
ekonomski indikator, ki služi za merjenje gospodarske stanja na lokalni, regionalni in
državni ravni. Ta je nizka v času ugodnih gospodarskih razmer in visoka med recesijo
(Callen, 2008, str. 49).
Tabela 3: Rast realnega BDP v % 2004-2014 v EU
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Vir: Eurostat, Statistics Explained, National accounts and GDP (2015)
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Grafikon 2: Rast realnega BDP v % 2004-2014 v EU-28, EA-19 in izbranih
državah EU

Vir: Eurostat, Statistics Explained, National accounts and GDP (2015)
Posledica svetovne finančne in gospodarske krize je bila huda recesija leta 2009 v EU,
kriza je bila očitna že leta 2008, ko je bilo znižanje realnega BDP. V EU-28 se je realni
BDP v letu 2009 znižal za 4,4 %. Ob okrevanju gospodarstva v EU-28 se je BDP v stalnih
cenah leta 2010 zvišal za 2,1 %, leta 2011 pa še za 1,7 %, nato se je BDP leta 2012
zmanjšal za 0,5 % in je leta 2013 ostal nespremenjen, dokler v letu 2014 ni prišlo do
ponovne rasti (1,3 %). V euroobmočju (v nadaljevanu EA-19) so bile ustrezne stopnje
rasti v letih 2010 in 2011 podobne stopnjam rasti v EU-28, medtem ko je bilo zmanjšanje
leta 2012 večje (- 0,8 %) in se je ohranilo v letu 2013 (- 0,4 %), dokler leta 2014 ni prišlo
do rasti (0,9 %), ki je bila šibkejša od tiste v EU-28 kot celoti. Najvišje stopnje rasti v letu
2014 so imele Irska (4,8 %), Madžarska (3,6 %), Malta (3,5 %) in Poljska (3,4 %). Rast
leta 2014 v Španiji (1,4 %) je bila nekoliko nad povprečjem EU-28 (1,3 %) in je bila prva
letna rast španskega gospodarstva od leta 2008. Medtem ko je bila rast BDP leta 2014 na
Portugalskem (0,9 %) in v Grčiji (0,8 %) nižja od povprečja EU-28, je bila to za
Portugalsko prva letna rast od leta 2010 in za Grčijo prva od leta 2007. Ciprsko, italijansko
in finsko gospodarstvo se je leta 2014 zmanjšalo že tretje leto zapored, medtem ko se je
obdobje zaporednih letnih padcev realnega BDP na Hrvaškem podaljšalo na šest let.
Slovenija je po letu 2012 in 2013, kjer je bila rast negativna, v letu 2014 beležila 2,6%
rast, Nemčija 1,6% Francija pa 0,4% gospodarsko rast (glej tabelo 2 in grafikon 2).
Tabela 4: Statistika zaposlenosti v EU: Stopnja delovne aktivnosti v starostni
skupini 15-64 let v obdobju 2004-2014 v (%)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EU-28
EA-19

62,9
63,0

63,4
63,5

64,3
64,5

65,2
65,5

65,7
65,8

64,4
64,4

64,1
64,0

64,2
64,1

64,1
63,7

64,1
63,4

64,9
63,9

Belgija

60,3

61,1

61,0

62,0

62,4

61,6

62,0

61,9

61,8

61,8

61,9

Bolgarija

54,2

55,8

58,6

61,7

64,0

62,2

59,7

58,4

58,8

59,5

61,0
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Češka

64,2

64,8

65,3

66,1

66,6

65,4

65,0

65,7

66,5

67,7

69,0

Danska
Nemčija

75,7
65,0

75,9
65,5

77,4
67,2

77,0
69,0

77,9
70,1

75,3
70,3

73,3
71,1

73,1
72,7

72,6
73,0

72,5
73,5

72,8
73,8

Estonija

63,1

64,8

68,4

69,8

70,1

63,8

61,2

65,3

67,1

68,5

69,6

Irska

66,3

67,6

68,7

69,2

67,4

61,9

59,6

58,9

58,8

60,5

61,7

Grčija
Španija

59,1
61,3

59,6
63,6

60,6
65,0

60,9
65,8

61,4
64,5

60,8
60,0

59,1
58,8

55,1
58,0

50,8
55,8

48,8
54,8

49,4
56,0

Francija

63,7

63,7

63,6

64,3

64,8

64,0

63,9

63,9

63,9

64,1

64,3

Hrvaška

54,7

55,0

55,6

59,0

60,0

59,4

57,4

55,2

53,5

52,5

54,6

Italija
Ciper

57,7
68,9

57,6
68,5

58,3
69,6

58,6
71,0

58,6
70,9

57,4
69,0

56,8
68,9

56,8
67,6

56,6
64,6

55,5
61,7

55,7
62,1

Latvija

61,0

62,1

65,9

68,1

68,2

60,3

58,5

60,8

63,0

65,0

66,3

Litva
Luxembourg

61,6
62,5

62,9
63,6

63,6
63,6

65,0
64,2

64,4
63,4

59,9
65,2

57,6
65,2

60,2
64,6

62,0
65,8

63,7
65,7

65,7
66,6

Madžarska

56,8

56,9

57,4

57,0

56,4

55,0

54,9

55,4

56,7

58,1

61,8

Malta

54,0

53,6

53,9

55,0

55,5

55,3

56,2

57,9

59,1

60,8

62,3

Nizozemska
Avstrija

73,1
66,5

73,2
67,4

74,3
68,6

76,0
69,9

77,2
70,8

77,0
70,3

74,7
70,8

74,2
71,1

74,4
71,4

73,6
71,4

71,1
71,1

Poljska

51,7

52,8

54,5

57,0

59,2

59,3

58,9

59,3

59,7

60,0

61,7

Portugalska

67,6

67,3

67,6

67,6

68,0

66,1

65,3

63,8

61,4

60,6

62,6

Romunija
Slovenija

57,7
65,3

57,6
66,0

58,8
66,6

58,8
67,8

59,0
68,6

58,6
67,5

60,2
66,2

59,3
64,4

60,2
64,1

60,1
63,3

61,0
63,9

Slovaška

57,0

57,7

59,4

60,7

62,3

60,2

58,8

59,3

59,7

59,9

61,0

Finska
Švedska

67,6
72,1

68,4
72,5

69,3
73,1

70,3
74,2

71,1
74,3

68,7
72,2

68,1
72,1

69,0
73,6

69,4
73,8

68,9
74,4

68,7
74,9

Združeno kraljestvo

71,7

71,7

71,6

71,5

71,5

69,9

69,4

69,3

69,9

70,5

71,9

Islandija

82,3

83,8

84,6

85,1

83,6

78,3

78,2

78,5

79,7

81,1

81,7

Norveška
Švica

75,1
77,4

74,8
77,2

75,4
77,9

76,8
78,6

78,0
79,5

76,4
79,0

75,3
78,6

75,3
79,3

75,7
79, 4

75,4
79,6

75,2
79,8

Vir: Eurostat, Statistics Explained, Employment statistics (2015)
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Stopnja delovne aktivnosti v EU-28 je bila najvišja leta 2008, in sicer 65,7-odstotna, v
naslednjih letih pa se je znižala in je leta 2010 znašala 64,1 %. Zniževanju med finančno
in gospodarsko krizo (za skupaj 1,6 %) je med letoma 2010 in 2013 sledilo obdobje
stabilnosti, ko je stopnja delovne aktivnosti v EU-28 znašala 64,1 % ali 64,2 %. Od
začetka finančne in gospodarske krize 2008 do leta 2014 so bile pomembne razlike v
delovanju posameznih trgov dela. Največjo rast sta ugotovili Malta (za 6,8 %) in
Madžarska (5,4 %), medtem ko sta Nemčija in Luksemburg poročala o povišanju za več
kot 3,0 %. Nasprotno se je v letih 2013 in 2014 stopnja delovne aktivnosti v Grčiji znižala
z 61,4 % leta 2008 na nekaj manj kot 50 %. Med letoma 2009 in 2014 so se pomembno
znižale (za najmanj 5 %) tudi stopnje delovne aktivnosti na Cipru, v Španiji, na Irskem,
Hrvaškem, Portugalskem in Danskem. Med državami članicami EU je bila leta 2014 v
Avstriji, Združenem kraljestvu, na Danskem, Nizozemskem in v Nemčiji visoka stopnja
delovne aktivnosti, in sicer je znašala od 71% do 74 %, na Švedskem pa najvišja, in sicer
74,9%. V Sloveniji se je stopnja delovne aktivnosti od leta 2008-2014 znižala za 4,7%, v
Franciji pa se je iz leta 2008 v primerjavi z letom 2014 znižala za 0,5 % (glej tabelo 3 in
grafikon 3).

4.4 EVROPSKI SEMESTER
V EU so gospodarstva med seboj močno povezana. Pomanjkljivosti so se izkazale med
nedavno gospodarsko in finančno krizo za kar je potrebno zagotoviti boljše gospodarsko
upravljanje in učinkovitejše usklajevanje politik med državami članicami EU. Do leta 2010
so bili postopki usklajevanja ekonomskih politik neodvisni drug od drugega. Državam
članicam EU se je zdelo potrebno uskladiti časovne načrte v postopkih zbliževanja ciljev
nacionalnih proračunskih politik ter politik rasti in zaposlovanja ob tem pa upoštevati cilje,
ki so si jih zastavile na ravni EU, prav tako je bilo potrebno razširiti območje nadzora na
širše makroekonomske politike. S tem namenom je Evropski svet 2010 vzpostavil evropski
semester kot del širše reforme ekonomskega upravljanja, usklajevanja ekonomskih in
fiskalnih politik v EU, v okviru katerega morajo države članice svoje ekonomske in
proračunske politike usklajevati s cilji in pravili na ravni EU. Pravna podlaga za ta proces
je »šesterček«, šest zakonodajnih aktov, s katerimi se je preoblikoval Pakt za stabilnost in
rast. Prvi sveženj evropskega semestra oz., ekonomskega upravljanja je potekal leta
2011. Ime semester je dobil, ker je usmerjen na šestmesečno obdobje od začetka
vsakega leta (European semster, 2015).
Vlade držav članic EU so pozvane, da predložijo svoje nacionalne reformne programe,
programe stabilnosti ali konvergence, preden se o njih razpravlja v nacionalnih
parlamentih in še preden so uvedeni v nacionalno zakonodajo, ter preden sprejmejo
proračun za naslednje leto, cilj pa je okrepiti usklajevanje gospodarskih politik v vseh
državah članicah EU (Halleberg, Marzinotto, & Wolff, 2011, str. 4).
Evropski semester vključuje tri komponente usklajevanje gospodarskih politik.
Strukturne reforme, v okviru strategije Evropa 2020. Strategija opredeljuje pametno,
trajnostno in vključujočo gospodarsko rast. Države članice predložijo svoje strukturne
reforme kot del svojega nacionalnega reformnega programa. Proračunski nadzor v okviru
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Pakta za stabilnost in rast. Pakt je bil okrepljen, tako s strani preventivnih in korekcijskih
vidikov. Nadzor nad makroekonomskimi neravnovesji. To je nov element usklajevanja
gospodarske politike. Kriza je jasno pokazala, da so makroekonomska neravnovesja, ki so
nastale med državami velika in resno škodujejo evru. Pomembno je poudariti, da je ob
začetku evropskega semestra, šest zakonodajnih predlogov Komisije (o okrepljenem
nadzoru proračunov in makroekonomskih neravnovesij) še vedno predmet pogajanj v
okviru Sveta in EP (Dolores, Fernandes & Mermet, 2011, str. 2-3).
Evropski semester je namenjen izboljšanju fiskalne in makroekonomske stabilnosti in za
spodbujanje izvajanja strategije Evropa 2020. Ti ukrepi so pomembni za pomoč pri izhodu
iz krize evra in vrnitve k rasti. Toda semester še vedno deluje preveč kompleksno (zajame
EU in EMU ), preveč je osredotočen na sankcije in premalo odprt za sodelovanje z
različnimi akterji, vključno z nacionalnimi parlamenti in evropskimi socialnimi partnerji
(Dolores, Fernandes & Mermet, 2011, str. 5).
4.4.1 VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN NACIONALNIH PARLAMENTOV V
OKVIRU EVROPSKEGA SEMESTRA
Oktobra leta 2014 je bilo na vrhu držav euroobmočja poudarjeno, da je za nemoteno
delovanje EMU ključnega pomena tesnejše usklajevanje ekonomskih politik. Poročilu ki ga
je pripravil predsednik Komisije v tesnem sodelovanju s predsednikom vrha držav
euroobmočja, predsednikom euroskupine, predsednikom ECB in predsednikom EP,
vključuje tudi vlogo EP in nacionalnih parlamentov. V skladu z določbami prvega svežnja
(šesterčka) in drugega svežnja (dvojčka) so potekali gospodarski dialogi med EP ter
Svetom, Komisijo in Euroskupino. Da bi se povezali evropski in nacionalni akterji je bila
zgrajena nova oblika medparlamentarnega sodelovanja, ki ga organizira EP v sodelovanju
z nacionalnimi parlamenti, na katerem predstavniki nacionalnih parlamentov poglobljeno
razpravljajo o prednostnih nalogah politike. Nacionalni parlamenti z zakonodajnim
dvojčkom so pridobili pravico, da pozovejo komisarja, naj predstavi mnenje Komisije o
osnutku proračunskega načrta ali njeno priporočilo državi članici v okviru postopka v zvezi
s čezmernim primanjkljajem. Junckerjevo poročilo predlaga izboljšave, s katerimi bi
Komisija lahko z EP začela plenarno razpravo, še preden se predstavi letni pregled rasti,
ter jo nadaljevala po njegovem sprejetju. Po predstavitvi priporočil za posamezne države s
strani Komisije bi se izvedla druga namenska plenarna razprava. Predstavniki Komisije in
Sveta bi sodelovali na medparlamentarnih sestankih, zlasti v okviru evropskega
parlamentarnega tedna. Komisija bi sestavila dogovore, s pomočjo katerih bi bilo
sodelovanje z nacionalnimi parlamenti učinkovitejše. Tako sodelovanje bi se uporabljalo
pri razpravah v nacionalnih parlamentih, tako v zvezi s priporočili za posamezne države,
naslovljenimi na članice, kot v okviru letnega proračunskega postopka. Nacionalni
parlamenti bi morali biti praviloma aktivno vključeni pri sprejemanju NRP in programov
stabilnosti. EP bi se moral organizirati tako, da bo učinkovitejši v svoji vlogi pri zadevah, ki
se nanašajo zlasti na euroobmočje (Juncker, Dijsselbloem, Draghi, Schulz & Tusk, 2015,
str. 17).
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4.5 PAKT ZA STABILNOST IN RAST
S podpisom Maastrichtske pogodbe leta 1991 se je v EU začelo usklajevanje fiskalnih
politik. Maastrichtska pogodba je postavila formalni okvir oblikovanja EU, ki je dejansko
pomenilo novo prelomnico pri oblikovanju sistema usklajevanja ekonomskih politik v EU.
Uvedba skupne valute in prenos pristojnosti vodenja denarne politike se je preneslo na
nadnacionalno-evropsko institucijo ECB. Pakt stabilnosti in rasti je bil oblikovan v procesu
priprav na začetek delovanja EMU, torej je nastal pred začetkom delovanja EMU in je
neposredno povezan z oblikovanjem EMU. Njegova določila so veljala za vse države
članice EU v upanju in perspektivi, da naj bi vse države EU postale članice EMU in je
nastal z namenom usklajevanja makroekonomske stabilnosti, ki je ključnega pomena za
učinkovito delovanje denarne unije. Fiskalni okvir v EU določata PEU in EMU, ter Pakt
stabilnosti in rasti (Kastelec, 2005, str. 98).
Protokol št. 12 o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem določa, referenčno
vrednost za primanjkljaj sektorja države 3% BDP, referenčna vrednost za dolg sektorja
države pa znaša 60% BDP (Uradni list EU, št. C 326/279, člen 1).
Temeljna pravna podlaga Pakta za stabilnost in rast je primarna zakonodaja Unije,
določena v členu 121 PDEU, ki govori o večstrankarskem nadzoru in v členu 126 PDEU ki
določa pravila v zvezi s postopkom čezmernega primanjkljaja in Protokol št. 12 o postopku
v zvezi s čezmernim primanjkljajem. V sekundarni zakonodaji Unije je določeno kako je
treba izvajati pravila in postopke iz Pogodbe. Spremenjena Uredba št. 1466/97 in nova
Uredba št. 1173/2011 sta temelj sekundarne zakonodaje (Council of the European Union,
2011, str. 1-2).
EU ima novo strukturo fiskalnih politik, katere namen je vzpostaviti trdnejši in učinkovitejši
okvir za usklajevanje in nadzor fiskalnih politik držav članic, ter namen se neposredno
odzvati na krizo državnega dolga ter potrebo po strožjih pravilih ki jih povzročajo
nevzdržne javne finance v euroobmočju (Council of the European Union, 2011, str. 1).
Novi okvir se opira na člen 119 PDEU, ki določa, da ekonomske politike držav članic
temeljijo na tesnem medsebojnem sodelovanju in usklajevanju, notranjem trgu in skupnih
ciljev odprtega tržnega gospodarstva (PDEU,119. člen, 1. odst.) V okviru teh dejavnosti
držav članic Unija upošteva stabilnost cen, zdrave javne finance, monetarni pogoji in
uravnotežena plačilna bilanca (PDEU, 119. člen, 1. odst.). Državni dolg ogroža stabilnost
EMU in potrebni so nujni ukrepi v okviru fiskalne politike. Bistvena reforma ki spreminja
Pakt za stabilnost je tako imenovani »šesterček« oz., prvi sveženj zakonodajnih
ukrepov javnofinančnega nadzora, ki zagotavlja okrepljena pravila za nadzor nacionalnih
fiskalnih politik, ki je v veljavo stopil decembra 2011. Komisija v okviru evropskega
semestra spremlja skladnost ekonomskih politik s Paktom stabilnosti in rasti (European
Parliament, 2015, str. 1-2).
Šesterček prek uredb in direktive uvaja nove zakonske zahteve za nacionalne proračune,
ki bi jih bilo treba vključiti v nacionalno zakonodajo in te zahteve bi morale biti trajne,
zavezujoče in po možnosti tudi ustavne narave (Barnes, Davidsson & Rawdanowicz, 2012,
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str. 6). Reforma oz., šesterček, ki spreminja Pakt stabilnosti in rasti vsebuje pet uredb in
eno direktivo (Council of the European Union, 2011, str. 1-2).
Kontekst reforme »šesterčka« je nastal zaradi nujnega pritiska ob krizi da bi vzpostavili
kredibilnost EU. Zgodovinski odpor k reformam, ki se je dolgo smatral za centralno
ekonomsko politično koordinacijo v EMU je popustil in ta nov okvir dela je moral biti
ustvarjen v naglici. Pozablja se, da je zaradi obsežnosti evro krize bila reforma
»šesterčka« prva sprejeta politika evropskih voditeljev, da bi zagotovili opcijo finančne
pomoči v državah članicah. Čeprav je bil »šesterček« sprejet na prvem branju, je bilo to
branje dolgotrajen postopek. 14 mesecev je preteklo med izdajo predloga Komisije
(september 2010) in sprejetjem pravnega akta (november 2011). Dva ključna razloga
lahko morda razložita ta dolgotrajen in neobičajen postopek: (a) igra moči med Komisijo
in Evropskim Svetom glede odrejanja dnevnega reda, ter (b) boj med Evropskim Svetom,
EP in Komisijo pri pripravi zakonodaje. Odrejanje dnevnega reda sej v »šestorčku« je bila
novost, saj se je gradnja soglasja glede ključnih ukrepov pojavila proti toku predloga
Komisije. To je označevalo začetek »boja« za odrejanje dnevnega reda med Komisijo, ki
je tradicionalno cenila svojo moč pri oblikovanju politik, vključno pri EMU-ju. Pritisk sta
ustvarjali Francija in Nemčija, da bi prevzeli vodenje in tako odvzeli pobudo Komisiji,
vendar Komisija ni pokazala nobene pripravljenosti k predaji (Laffan & Schlosser, 2015,
str. 2-3).
EP je imel aktivno vlogo pri pogajanjih v zvezi s »šesterčkom« čeprav je bil prvič udeležen
pri definiciji novega režima gospodarskega upravljanja, vendar je potreboval nekaj časa
za razvoj konstruktivnega odnosa s Komisijo. Za dogovorjeno stopnjo centralizacije v
»šesterčku« je dosti zaslužen ravno EP, saj je strogo zagovarjal prenos suverenosti na
raven EU, da bi se uveljavila fiskalna disciplina. EP je bil ključen rešitelj problemov ko je
podpiral glasovanje o sankcijah z obrnjeno kvalificirano večino v Svetu, ter na ta način
razdrl rezultat velike francosko-nemške kupčije. Reforma iz leta 2011 je razširila in
poglobila centraliziran nadzor nad notranjimi gospodarskimi politikami, posebej nad
fiskalnimi politikami, je pa tudi prisostvovala novemu udejstvovanju Komisije in EP.
Reforma »šesterčka« je podvrgla države članice k močnejšemu in bolj vsiljivemu nadzoru.
Okrepila je sankcije, medtem ko je tudi specificirala in razširila okoliščine pod katerimi
lahko Komisija zahteva od držav članic da prilagodijo svojo fiskalno pozicijo. Glavna
novost je bila sprejetje sistema glasovanja v Svetu z obrnjeno kvalificirano večino glede
predlogov ki padejo na države članice, kar je omejilo moč odločanja Sveta glede sankcij.
Zadnji ključen prispevek »šesterčka« je bil nastavitev minimalnih zahtev za nacionalne
proračunske okvirje s poudarkom, da se države članice premaknejo k večletnemu
proračunskemu načrtovanju (Laffan & Schlosser, 2015, str. 3-5).
V nadaljevanju so prikazani podatki v zvezi z čezmernim primanjkljajem in dolgom
sektorja držav članic EU, ki jih morajo države članice Eurostatu dvakrat letno poročati in
sicer pred 1. aprilom in pred 1. oktobrom.
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Tabela 5: Javnofinančni primanjkljaj/presežek 2004-2014 v EU(%BDP)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EU-28

-2,9

-2,4

-1,4

-0,9

-2,4

-6,9

-6,6

-4,5

-4,3

-3,3

-3,0

EA-19

-2,9

-2,5

-1,3

-0,7

-2,1

-6,4

-6,2

-4,2

-3,7

-3,0

-2,6

Belgija
Bolgarija

-0,2
1,6

-2,6
1,9

0,3
3,0

-0,3
1,2

-1,3
1,7

-5,8
-4,3

-4,1
-3,1

-4,1
-2,0

-4,1
-0,6

-2,9
-0,8

-3,1
-5,8

Češka

-3,0

-3,6

-2,7

-0,7

-2,2

-5,8

-4,8

-2,7

-4,0

-1,3

-1,9

Danska

2,0

5,2

5,1

4,8

3,2

-2,7

-2,6

-2,1

-3,6

-1,3

1,5

Nemčija
Estonija

-3,8
1,7

-3,3
1,5

-1,5
2,9

0,2
2,4

-0,1
-2,9

-3,2
-2,0

-4,3
0,2

-1,0
1,2

-0,1
-0,3

-0,1
-0,1

0,3
0,7

Irska

1,4

1,7

3,0

0,1

-7,3

-14,2

-31,3

-12,5

-8,0

-5,7

-3,9

Grčija
Španija

-7,5
-0,3

-5,1
1,0

-2,8
2,0

-6,5
1,9

-9,8
-4,5

-15,8
-11,2

-10,6
-9,3

-10,2
-9,5

-8,8
-10,4

-12,4
-6,9

-3,6
-5,9

Francija

-3,6

-2,9

-2,4

-2,7

-3,3

-7,5

-7,1

-5,1

-4,8

-4,1

-3,9

Hrvaška

-

-

-

-

-

-

-

-7,8

-5,3

-5,4

-5,6

Italija
Ciper

-3,5
-4,1

-4,3
-2,4

-3,4
-1,2

-1,6
3,5

-2,7
0,9

-5,4
-6,1

-4,6
-5,3

-3,5
-5,7

-3,0
-5,8

-2,9
-4,9

-3,0
-8,9

Latvija

-1,0

-0,4

-0,2

-0,4

-4,2

-9,7

-8,3

-3,4

-0,8

-0,9

-1,5

Litva

-1,5

-0,5

-0,4

-1,0

-3,3

-9,5

-7,0

-8,9

-3,1

-2,6

-0,7

Luxembourg
Madžarska

-1,2
-6,4

-0,1
-7,8

1,3
-9,3

3,7
-5,1

3,0
-3,7

-0,9
-4,6

-1,1
-4,2

0,5
-5,5

0,2
-2,3

0,7
-2,5

1,4
-2,5

Malta

-4,7

-2,8

-2,3

-2,4

-4,6

-3,7

-3,6

-2,6

-3,6

-2,6

-2,1

Nizozemska
Avstrija

-1,7
-4,4

-0,3
-1,5

0,6
-1,5

0,2
-0,9

0,5
-0,9

-5,6
-4,1

-5,1
-4,4

-4,3
-2,6

-3,9
-2,2

-2,4
-1,3

-2,4
-2,7

Poljska

-5,7

-4,3

-3,8

-1,9

-3,7

-7,3

-7,8

-4,9

-3,7

-4,0

-3,3

Portugalska

-3,4

-6,1

-3,9

-3,1

-3,6

-10,1

-9,8

-7,4

-5,7

-4,8

-7,2

Romunija
Slovenija

-1,2
-2,2

-1,2
-1,4

-2,2
-1,2

-2,9
0,0

-5,7
-1,9

-9,0
-6,1

-6,9
-5,8

-5,4
-6,6

-3,2
-4,1

-2,2
-15,0

-1,4
-5,0

Slovaška

-2,3

-2,8

-3,5

-1,8

-2,1

-8,0

-7,7

-4,1

-4,2

-2,6

-2,8

Finska

2,4

2,9

4,1

5,3

4,3

-2,5

-2,5

-1,0

-2,1

-2,5

-3,3

Švedska
Združeno
kraljestvo

0,8
-3,4

2,4
-3,4

2,3
-2,7

3,6
-2,7

2,2
-5,0

-0,7
-11,5

0,2
-10,3

-0,1
-7,7

-0,9
-8,3

-1,4
-5,7

-1,7
-5,7

Vir: Eurostat, Newsrelease Euroindicators (2008, 2011, 2015)
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Grafikon 4: Javnofinančni primanjkljaj/presežek 2004-2014 v EU-28, EA-19 in
izbranih državah EU (%BDP)

Vir: Eurostat, Newsrelease Euroindicators (2008, 2011, 2015)
Italija je leta 2014 zajela primanjkljaj v višini -3,0 % BDP. Deleži primanjkljaja so bili v
letu 2014 višji od -3,0 % BDP v 12 državah članicah EU. Največji primanjkljaj so imeli
Ciper -8,8 %, Španija -5,8 %, Hrvaška in Združeno kraljestvo -5,7 %. Od 12 držav članic z
deleži primanjkljaja, večjimi od -3,0 % BDP, jih je 10 poročalo o primanjkljaju, večjemu
od -3,0 %, med njimi Slovenija -5 %, Francija -3,9 in -3,6 Grčija, med tem ko je imela
Nemčija v letu 2014 javnofinančni presežek 0,3 %. Estonija in Danska sta se s
primanjkljaja leta 2013 povzpeli na presežek v letu 2014. Na celotni ravni EU-28 in EA-19
znaša javnofinančni primanjkljaj v letu 2014 -3 % oz., -2,6 %. Najnižji primanjkljaj je
znašal leta 2006, (glej tabelo 4 in grafikon 4).
Tabela 6: Dolg sektorja države 2004-2014 v EU (%BDP)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EU-28

62,2

62,7

61,3

59,0

62,5

74,7

80,2

81,0

83,8

85,5

86,8

EA-19
Belgija

69,9
94,3

70,2
92,1

68,5
87,8

66,3
84,1

70,1
89,3

79,8
95,9

85,4
96,2

86,0
102,2

89,3
104,1

91,1
105,1

92,1
106,7

Bolgarija

37,9

29,2

22,7

17,2

13,7

14,6

16,3

15,3

17,6

18,0

27,0

Češka

30,4

29,8

29,6

27,9

28,7

34,4

37,6

39,9

44,7

45,2

42,7

Danska
Nemčija

43,8
65,6

36,4
67,8

30,5
67,6

27,5
65,2

34,5
66,7

41,8
74,4

43,7
83,2

46,4
78,4

45,6
79,7

45,0
77,4

45,1
74,9

Estonija

5,0

4,5

4,3

3,7

4,5

7,2

6,7

5,9

9,5

9,9

10,4

Irska
Grčija

29,4
98,6

27,3
98,8

24,7
95,9

24,9
107,4

44,3
113,0

65,2
129,3

94,9
144,9

109,3
172,0

120,2
159,4

120,0
177,0

107,5
178,6

Španija

46,2

43,0

39,6

36,2

40,1

53,8

61,0

69,5

85,4

93,7

99,3

Francija

64,9

66,4

63,6

64,2

68,2

79,0

82,3

85,2

89,6

92,3

95,6

Hrvaška
Italija

103,8

105,9

106,9

103,1

105,8

115,5

118,4

63,7
116,4

69,2
123,2

80,8
128,8

85,1
132,3

Ciper

70,2

69,1

64,6

58,8

48,9

58,5

61,5

65,8

79,3

102,5

108,2

Latvija

14,9

12,4

10,7

9,0

19,8

36,7

44,7

42,8

41,4

39,1

40,6

Litva

19,4

18,4

18,0

16,8

15,5

29,4

38,0

37,2

39,8

38,8

40,7
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Luxembourg
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72,1

61,7
69,9

65,6
63,8

67,0
62,1

72,9
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47,1
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50,9
83,0
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54,4
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129,0
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18,8

15,8

12,4

12,8

13,4

23,6

31,0

34,2

37,4

38,0

39,9

Slovenija

27,2

27,0

26,7

23,1

21,9

35,3

38,8

46,4

53,7

70,8

80,8

Slovaška
Finska

41,4
44,1

34,2
41,3

30,4
39,2

29,6
35,2

27,8
33,9

35,5
43,3

41,0
48,3

43,3
48,5

51,9
52,9

54,6
55,6

53,5
59,3

Švedska

51,2

50,9

45,9

40,2

38,8

42,7

39,7

36,9

37,2

39,8

44,9

Združeno kraljestvo

40,6

42,3

43,4

44,4

54,8

69,6

79,9

81,8

85,3

86,2

88,2

Vir: Eurostat, Newsrelease Euroindicators (2008, 2011, 2015)
Grafikon 5: Dolg sektorja države 2004-2014 v EU-28, EA-19 in izbranih državah
EU (%BDP)

Vir: Eurostat, Newsrelease Euroindicators (2008, 2011, 2015)
V EU-28 se je razmerje med javnim dolgom in BDP povečalo s 85,5 % ob koncu leta 2013
na 86,8 % ob koncu leta 2014, v EA-19 pa z 90,9 % na 91,9 %. Leta 2014 je skupno 16
držav članic EU poročalo o deležu dolga, večjem od 60 % BDP. Konec leta 2014 so bila
najnižja razmerja med javnim dolgom in BDP zajeta v Estoniji (10,6 %), Luksemburgu
(23,6 %) in Bolgariji (27,6 %).Leta 2014 se je v primerjavi z letom 2013 razmerje med
javnim dolgom in BDP povečalo v 20 državah članicah EU, medtem ko se je delež javnega
dolga zmanjšal v osmih državah članicah: na Irskem -13,5 % točke BDP, Poljskem -5,6 %
BDP, Češkem, v Nemčiji, na Malti, Slovaškem, Madžarskem in v Luksemburgu. Najbolj se
je delež dolga od leta 2013 do leta 2014 povečal v Sloveniji 10 % in Bolgariji 9 %. V
Nemčiji se je leta 2014 v primerjavi z letom 2013 zmanjšal dolg sektorja države za 2,5 %,
v Franciji se je v primerjavi z istim obdobjem povečal dolg za 3,3 %, v Grčiji pa za 1,6 %
(iz 177,0 na 178,6% BDP), (glej tabela 5 in grafikon 5). Nadaljuje se zmanjševanje
primanjkljaja sektorja države, delež primanjkljaja v BDP v EU se je v letu 2015 zmanjšala
na 2,6 %, 2016 leta pa na 2,2 % (2,2 % oziroma 1,9 %v euroobmočju). Za EU kot celoto
naj bi delež javnega dolga v BDP po pričakovanjih dosegel vrhunec v letu 2014 z 88,4 %.
47

Za euroobmočje bi moral vrhunec doseči letos s 94,4%, nato pa se začeti zmanjševati
(European Cimmission, 2015, str. 2). Ti statistični podatki so ključni kazalniki za
opredelitev stanja gospodarstva države članice. V skladu s pogoji Pakta za stabilnost in
rast v EU so se države članice EU zavezale, da bodo svoj primanjkljaj in dolg ohranjale
pod določenimi mejami: javnofinančni primanjkljaj države članice ne sme preseči -3 %
njenega BDP, njen dolg pa ne sme presegati 60 % BDP. Če država članica ne spoštuje teh
omejitev, se začne postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, kar pa se do sedaj še ni
zgodilo.
4.6 EVROPSKI MEHANIZEM ZA STABILNOST
Konec leta 2010 so se države članice evra odločile (politična odločitev) vzpostaviti stalni
mehanizem (v nadaljevanju ESM) za zaščito finančne stabilnosti območja evra. Resnost
dolžniške krize je privedla do širokega političnega soglasja o nujnosti stalnega mehanizma
za stabilnost v Evropi (Koedooder, 2013, str. 146).
ESM je ustanovljen kot mednarodna organizacija, katere članice so države članice
območja evra. Pogodba o ustanovitvi ESM je bila podpisana februarja 2012, do oktobra
2012, ko je ESM uradno začel delovati, pa so jo ratificirali vsi nacionalni parlamenti držav
članic evrskega območja (tedaj 17). ESM upravljajo države članice euroobmočja, ki ima
svet guvernerjev, ki ga sestavljajo ministri iz držav članic evrskega območja, pristojni za
finance in so obenem člani Euroskupine in sprejemajo najpomembnejše odločitve
vključno s tistimi o odobritvi finančne pomoči državam članicam (Financial assistance for
euro area member states, 2016).
ESM ima odobrenega, 700 milijard evrov kapitala, kar mu omogoča, da odobrijo kredite v
višini do 500 milijard evrov. 80 milijard evrov zagotovijo države članice euroobmočja v
sorazmerju svojimi interesi v ECB (Kube, 2012, str. 5).
Glavni razlogi ESM-ja kot medvladne organizacije je varovanje finančne stabilnosti
območja evra kot celote v okviru programa za makroekonomsko prilagoditev, sorazmerne
z resnostjo gospodarskih in finančnih neravnovesij. Zaradi izredne narave ESM-ja, je
dostop do finančne pomoči pogojen s strogimi pogoji gospodarske politike v okviru
programa za makroekonomsko prilagoditev in natančne analize vzdržnosti javnega dolga
(Olivares-Caminal, 2011, str. 13).
Posojilo se praviloma odplačuje obročno in v evrih. Komisija in država prejemnica skleneta
pisno izjavo o soglasju, v kateri so navedeni splošni pogoji gospodarske politike, ki jih je
določil Svet. Nato Komisija to izjavo pošlje EP in Svetu. Splošne pogoje gospodarske
politike vsakih šest mesecev preučita Komisija in ECB, ter razpravljata z državo prejemnico
o morebitnem prilagoditvenem programu. Komisija redno preverja, ali je gospodarska
politika države članice prejemnice skladna z njenim programom za prilagoditev in na
podlagi ugotovitev takšnega preverjanja Komisija odloči o sprostitvi nadaljnjih obrokov o
katerih se pogajata država prejemnica in Komisija. Komisija je tudi pooblaščena, da na
kapitalskih trgih ali od finančnih institucij najame posojilo v najugodnejšem času med
načrtovanimi izplačili. Država članica prejemnica pri svoji nacionalni centralni banki odpre
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poseben račun za upravljanje prejete finančne pomoči Unije in glavnico ter zapadle
obresti za posojilo prenese na račun ECB. Komisija o izvajanju poslov redno poroča
Ekonomskemu-finančnemu odboru in Svetu (UL EU, št. L 118/1).
4.6.1 DRŽAVE PREJEMNICE FINANČNE POMOČI
Države članice euroobmočja, ki so zaprosile za finančno pomoč v času finančne in
gospodarske krize so Grčija, Irska, Portugalska, Španija in Ciper.
Od jeseni 2009 Grčija doživlja najbolj zahtevno gospodarsko krizo svoje povojne
zgodovine. Kriza je sprožila vprašanja o položaju države v EMU. Številni vplivni opazovalci
so pozivali grški izhod iz evra kot sredstvo za gospodarsko okrevanje, vendar so grške
oblasti to zavračale (Arghyrou, 2015, str. 2).
Pomembno vlogo pri reševanju Grčije igrajo nacionalni parlamenti držav euroobmočja, saj
odločajo o finančni pomoči na nacionalni ravni. Ministri Euroskupine in IMF so maja 2010
Grčiji odobrili 110 milijard evrov pomoči v treh letih (od maja 2010 do junija 2013) za
obnovitev gospodarstva in izvajanje reform. 80 milijard evrov so zagotovile države članice
euroobmočja ostalo pa IMF. Marca 2012 so odobrili drugi sveženj pomoči za gospodarsko
okrevanje v Grčiji v višini 164,5 milijard evrov do konca leta 2014, od tega je 144,7
milijarde evrov zagotovil Evropski sklad za finančno stabilnost (v nadaljevanju EFSF), 19,8
milijard evrov pa IMF. Avgusta 2015 so ministri Euroskupine odobrili tretji paket pomoči
Grčiji v višini do 86 milijard evrov v treh letih (2015-2018) (Financial assistance to Greece,
2016).
Dosežen prvi program finančne pomoči Grčiji ni obrodil sadov, kar je predvsem posledica
zgrešene notranje politike Grčije. Nasprotno pa je drugi program finančne pomoči, ki je
kljub pomanjkljivosti uspel postaviti sprožila za proces gospodarskega okrevanja, čeprav
krhki. Za razliko od prvih dveh programov finančne pomoči, tretji program, podpisan
avgusta 2015, uživa široko politično podporo, kar je bilo podprto v parlamentu s strani
vlade in glavne opozicijske stranke. Poleg tega, in, za razliko od prvih dveh programov (ki
so bili namenjeni zagotoviti fiskalno vzdržnost, finančno stabilnost in izvajanje strukturnih
reform), daje znaten poudarek na izboljšanju institucionalne zmogljivosti grške države
(Arghyrou, 2015, str. 22-23).
Program pomoči za Irsko je bil sprejet decembra 2010, za obdobje 2010-2013 v višini 85
milijard evrov. 67, 5 milijarde evrov je Irska dobila zunanje pomoči (22,5 milijard evrov od
Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (v nadaljevanju EFSM), 17,7 milijard od
EFSF, IMF 22,5 milijard evrov, Združeno kraljestvo 3,8 milijarde evrov, Švedska 0,6
milijarde evrov in Danska 0,4 milijarde EUR), preostalih 17, 5 milijard evrov pa je
prispevek Irske iz državne blagajne in nacionalnega rezervnega pokojninskega sklada.
Namen pomoči je bil krepitev in prenova bančnega sektorja, fiskalna prilagoditev za
obnovitev fiskalne vzdržnosti, zmanjšanja čezmernega primanjkljaja do leta 2015,
reforme, ki spodbujajo rast na trgu dela, kar bo omogočilo ponovno vzpostavitev trdnega
in trajnostno rast (Zimmermann, 2013, str. 175-176).
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Temeljite reforme Irske, namenjene ponovni vzpostavitvi javnih financ in oživitvi
gospodarstva, so se obrestovale. Irska je januarja 2014 postala prva članica območja
evra, ki je uspešno zaključila program makroekonomske pomoči in ni več odvisna od
mednarodne pomoči. V smislu BDP je bila Irska najhitreje rastoče gospodarstvo v
območju evra leta 2014 in tako bi naj bilo tudi v letih 2015 in 2016. Okrevanje je v veliki
meri posledica močnih investicij in zasebne potrošnje, ki je pripomogla k večji rasti
zaposlenosti in nizki inflaciji, izvoz se povečuje, brezposelnost se je znižala, tveganja za
gospodarske napovedi so na splošno uravnotežena (Post-Programme Surveillance Report
Irland, 2016, str. 7).
Portugalska je za finančno pomoč zaprosila aprila 2011. Pogajanja za ekonomsko
prilagoditev so potekala med portugalskimi organi in uradniki Komisije, ECB in IMF.
Finančna pomoč zajema obdobje od 2011 do sredine leta 2014 in vključuje paket
financiranja za 78 milijard evrov (26 milijard evrov od EFSM, 26 milijard evrov od EFSF in
približno 26 milijard evrov od IMF. Sredstva so bila namenjena za reforme, za spodbujanje
rasti in delovnih mest, davčne ukrepe, za zmanjšanje javnega dolga in primanjkljaja,
ukrepe za zagotovitev stabilnosti finančnega sektorja v državi, izboljšanje konkurenčnosti
(Pereira & Wemans, 2012, str. 22).
Ekonomske in finančne razmere na Portugalskem so se izboljšale, gospodarstvo nadaljuje
s postopnim okrevanjem, domače povpraševanje je podprto z nizkimi obrestnimi merami,
znižanja dohodnine, postopne odprave nekaterih začasnih ukrepov za konsolidacijo in
izboljšave v zaupanja podjetij in potrošnikov. Glavne ovire za večjo rast proizvodnje so
razdolževanje potreb v gospodarstvu. Portugalske banke so po treh letih izgub leta 2015
ustvarile dobiček. Viden je napredek pri obravnavanju neravnovesja na področjih javnega
in zasebnega dolga, brezposelnosti in zunanje konkurenčnosti. Vendar pa so potrebne
dodatne reforme za zagotovitev trajnega gospodarskega ravnotežja (Post-Programme
Surveillance Report Portugal, 2015, str. 3-4).
Španija je zaprosila za finančno pomoč leta 2012 za dokapitalizacijo finančnih institucij,
ker španski posojilojemalci niso mogli več odplačevati posojil zaradi poka
nepremičninskega balona, kar je posledično ogrozilo španski bančni sektor. Evroskupina je
20. julija 2012 odobrila pomoč v višini do 100 milijard evrov (iz EFSF in ESM) za
dokapitalizacijo finančnih institucij, kar je približno 10% španskega BDP, izplačana med
julijem 2012 in decembrom 2013, ter ji tako pomagala rešiti bančni sektor. S pomočjo
držav članic evra in z nasveti IMF je Španija svojim bankam, zagotovila dovolj sredstev,
da so lahko znova začele posojati denar, hkrati pa je lahko varno zaprla banke, ki niso
imele prihodnosti. Program je bil zasnovan z glavnim ciljem povečanja dolgoročne
odpornosti španskega bančnega sektorja in s tem ponovno dostop do trga (Nelson,
Belkin, Mix & Weiss, 2012, str. 3).
Javni dolg in primanjkljaj sta še velika in potrebna so nadaljnja prizadevanja za
konsolidacijo javnih financ, visoka stopnja brezposelnosti in nizka produktivnost pa
predstavlja ta pomemben politični izziv za prihodnje obdobje (Evaluation of the Financial
Sector Assistance Programme, Spain, 2016, str. 1-3).
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Ciper je zaprosil za finančno pomoč junija 2012. Članice območja evra in IMF so se aprila
2013 dogovorile za posojilo v višini 10 milijard evrov (izplačano v obdobju 2013-2016).
ESM je zagotovil 9 milijard evrov ostalo milijardo pa IMF. Sredstva so namenjena za
ponovno vzpostavitev stabilnosti ciprskega bančnega sektorja, za proces fiskalne
konsolidacije za odpravo čezmernega javnofinančnega primanjkljaja v najkrajšem
možnem času izboljšanje delovanja javnega sektorja, za izvajanje strukturnih reform v
podporo konkurenčnosti in trajnostne in uravnotežene rasti, ustvarjanje delovnih mest,
spodbujanje in oživitev gospodarstva (Engelen, 2013, str. 51).
Okrevanje gospodarstva se je začelo, brezposelnost pa ostaja visoka na približno 16%.
Predvidene so reforme davčnih prihodkov v javni upravi za izboljšanje spoštovanja
davčnih predpisov, boj proti davčnim utajam in večjo učinkovitost javnega sektorja.
Finančno stanje bank se postopoma izboljšuje, vendar je potrebna močnejša izvedba
reform finančnega sektorja, da se zagotovi trajnostno stabilizacijo bančnega sistema.
Reševanje prekomerno raven slabih posojil v bančnem sistemu ostaja prioriteta. Nazadnje
je bil napredek na splošno počasen pri oblikovanju celovite strategije za ponovno
vzpostavitev potenciala rasti Cipra, tudi če so bili sprejeti pomembni ukrepi, ki spodbujajo
rast na različnih področjih (The Economic Adjustment Programme Cypros, 2016, str. 3-5).

4.7 PAKT EVRO PLUS
Pakt evro plus izvira iz vrhunca krize, kot eden od ukrepov za stabilizacijo evroobmočja.
Zasnovan je bil kot medvladna rešitev za povečanje fiskalne in ekonomske discipline v
državah članicah, ter krepitev konkurenčnosti. Pakt za evro plus je bil sklenjen marca
2011, z vsemi člani euroobmočja (17), kot tudi šest dodatnih držav, ki niso države
evroobmočja in zato tudi ime »evro plus«: Bolgarija, Danska, Latvija, Litva, Poljska in
Romunija. Kasneje so Latvija in Litva postale članice euroobmočja. Druge države članice
so vabljene k sodelovanju na prostovoljni osnovi (Gabrisch & Staehr, 2014, str. 3).
Cilj pakta evro plus je povečati stroškovno konkurenčnost med sodelujočimi državami, da
bi se izognili kopičenju škodljivih finančnih in gospodarskih neravnovesij. Pakt, kot del
evropskega semestra določa številne ukrepe politike, ki jih je treba uporabiti, da so ti cilji
dosegljivi, vključno s pregledi ureditve določanja plač v javnem sektorju, kot tudi
strukturnih reform za povečanje produktivnosti. Obstajajo tudi ukrepi za spodbujanje
zaposlovanja, izboljšanje vzdržnosti javnih financ in izboljšanje finančne stabilnosti.
Ukrepe pakta morajo posamezne države uporabljati, njihovo spremljanje pa je določeno s
strani Komisije, preko številnih spremenljivk, med katerimi je glavna spremenljivka razvoj
konkurenčnosti (Gabrisch & Staehr, 2014, str. 4-6).

4.8 POGODBA O STABILNOSTI, USKLAJEVANJU IN UPRAVLJANJU V
EKONOMSKI IN MONETARNI UNIJI - FISKALNI PAKT
Na zasedanju Evropskega sveta decembra 2011, se je 17 držav članic območja evra
dogovorilo o novi medvladni pogodbi, v kateri so določili stroge ukrepe glede
javnofinančne porabe in zadolževanja. Dne januarja 2012, so vsi člani Evropskega sveta
(25 članic EU) razen Velike Britanije in Češke, (pogodbe pred pristopom k EU 1. julija
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2013 in po njem ni podpisala Hrvaška) potrdili končno različico Pogodbe o stabilnosti,
usklajevanju in upravljanju v EMU na evropskem vrhu v Bruslju. Pogodba, skrajšano
imenovana »fiskalni pakt« je začela veljati 1. januarja 2013, in je bila ratificirana s
potrebno najmanj 12 držav evrskega območja, kot je določeno v členu 14, odst. 2 Pogodb
(Mortensen, 2013, str. 1).
Namen te pogodbe je okrepiti gospodarski steber EU, podpreti vzdržno rast, zaposlovanje
in konkurenčnost in preprečiti dolžniško krizo v prihodnosti. Glavna novost te pogodbe je
uvedba fiskalnega-zlatega pravila, katerega morajo države podpisnice sprejeti v svojo
nacionalno zakonodajo (po možnosti v Ustavo) do januarja 2014. Fiskalno pravilo določa,
da mora biti proračunsko stanje sektorja države pogodbenice uravnoteženo ali v presežku,
kar pomeni, da strukturni primanjkljaj na letni ravni ne sme preseči 0,5% BDP in če bo
javni dolg občutno manjši od 60%, kar določa Pakt stabilnosti, lahko strukturni
primanjkljaj države pogodbenice znaša 1% BDP. V primeru, da države pogodbenice tega
pravila ustrezno ne izvajajo lahko Komisija in druge države pogodbenice proti njim vložijo
postopke na sodišče EU in zahtevajo naložitev finančnih sankcij (ne več kot 0,1%BDP), ki
se stekajo v ESM (UL. RS št. 35/2012).
Fiskalni pakt je zlasti nemški projekt od samega začetka. Nemčija se je zavzemala za
splošno sprejetje s strani vseh držav članic EU, vključno s sprejetjem na ravni ustave za
zagotovitev fiskalne discipline v EU. Kasneje je bil podprt s strani Francije in odločno, ga
je podprl takrat novoimenovani predsednik ECB Mario Draghi, ki je pozval k fiskalnemu
paktu, v svojem prvem zaslišanju na plenarnem zasedanju EP decembra 2011. Na
presenečenje mnogih, je britanski premier David Cameron uveljavil veto na besedilo in
poskušal pridobiti koncesije in izjeme o regulaciji finančnih trgov. Z drugimi besedami:
Združeno kraljestvo je skušalo oblikovati svojo pot za izhod iz krize pod skupno odločitvijo
EU. Končna pravna oblika dogovora ni bila edina politična novost fiskalnega dogovora.
Postopek po katerem je pogodba nastala je bil prav tako nekaj povsem novega. V ozadju
so bile politične priprave delegirane »šerpam« (odposlancem), diplomatskim svetovalcem
voditeljev EU (premierjev ali predsednikov). EP je dobil pravico, da pošlje tri predstavnike
in enega opazovalca na sestanek »šerp«. Člani EP so najprej ignorirali sestanke »šerp«,
ampak so nato hitro spoznali, da tam obstaja moč. Oba, tako Komisija kot Parlament sta
vplivala na postopek. Bistveno je bilo, da sta dosegla predpis pod členom 16, te pogodbe,
ki pravi da bodo v roku petih let po začetku veljavnosti pogodbe narejeni potrebni koraki
da se vključi bistvo te pogodbe v pravne okvirje EU (Laffan & Schlosser, 2015, str. 9-10).

4.9 DODATNA ZAKONODAJNA UKREPA JAVNOFINANČNEGA NADZORA
2013-DVOJČEK
Novembra 2011, ko je dolžniška kriza dosegla nov vrhunec je Komisija predstavila nov
sveženj ukrepov. Vsebuje dve uredbi o proračunskega nadzora v državah članicah
euroobmočja. Uredbi nadgrajujeta prvi sveženj šestih predlogov reform Pakta za
stabilnost in rast (Parra, 2013, str. 10).
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Pravna podlaga obeh uredb je določena v PDEU, ki določa,
da države članice
euroobmočja okrepijo usklajevanje in nadzorovanje svojih proračunskih politik, da bi
zagotovile potrebno proračunsko disciplino znotraj ekonomske in monetarne unije in se
nanaša le na evroobmočje (PDEU, člen 136).
Glavni cilj »dvojčka« je bil okrepitev centralne kontrole nad fiskalnimi in
makroekonomskimi politikami, ampak samo za članice evroobmočja. Igra moči ki je
obkrožala »dvojček« se je razvila paralelno in v senci dveh dodatnih pomembnih političnih
razprav: izdelava in potrditev fiskalnega dogovora in pogodbe ESM. »Dvojček« je bil bolj
tehničen in bolj specifičen kot »šesterček«. Vsi v EP so imeli mnenje o »šesterčku«, kar pa
ni držalo za »dvojček«, vendar je »dvojček« verjetno zakonodaja ki gre najdlje pri
poudarjanju centralizacije fiskalnih moči, še posebej glede prejemanja finančne pomoči za
države članice evroobmočja (Laffan & Schlosser, 2015, str. 5).
Z zmanjšanjem interesa v Svetu in EP je v primerjavi s »šesterčkom« »dvojček« dal
dodatno centralizirano moč Komisiji. Takšen orientiran zakonodajen paket je bil mogoč
zaradi novega člena Lizbonske pogodbe, ki je dovolil tistim državam članicam ki si delijo
evro in so izpostavljene večjim posledicam/medsebojni odvisnosti, da okrepijo in
nadzorujejo njihovo proračunsko disciplino (člen 136, odst. 1 PDEU), ter s tem še nadalje
združujejo svojo suverenost. Ta nova pravna osnova je omogočila sprostitev zahtev
soglasja med državami EU-28 in je zagotovila voditeljem EU »pot za pobeg« pri pasti
skupnega odločanja. Predlagan novembra 2011 in sprejet maja 2013 se je »dvojček«
pojavil v političnem kontekstu najprej zaradi povečanega stopnjevanja, nato po juliju 2012
zaradi zmanjšanega stopnjevanja pritiska krize. Morda je zaradi tega razloga Komisija
našla prostor, da odloča kot bistven akter in je »dvojček« pripeljala v ospredje. »Dvojček«
je bil hitro soglasno sprejet v Svetu brez kakšnega večjega nasprotovanja. Svet je
dosegel političen dogovor glede »dvojčka« februarja 2012, samo tri mesece za tem, ko je
Komisija objavila predloge, kar pomeni, da sta se Svet in Komisija v veliki meri strinjala.
To namiguje na to, da je kriza morebiti imela trajen učinek na zavedanje med vladami EU,
da morajo sodelovati pri fiskalni koordinaciji zaradi globoke medsebojne odvisnosti držav
evroobmočja kar je bilo ponazorjeno že med krizo in več kot dve leti po začetku Grške
fiskalne krize. Soglasje Sveta v zakon je bila precej upočasnjeno zaradi še ene novosti iz
Lizbonske pogodbe, razširjenje multilateralnega nadzora glede soodločanja kar je
pomenilo vključitev EP. Končen dogovor z EP je bil dosežen leto pozneje v maju 2013, saj
je bil EP odločen, da zadrži svoj glas dokler Komisija ne sestavi bolj ambicioznih predlogov
glede vzajemnosti dolga. Celoten postopek pogajanj v zvezi z »dvojčkom« je bil boj. Na
koncu so pogajalske taktike EP uspele zagotoviti integracijo nekaterih ukrepov fiskalnega
dogovora v sekundarno zakonodajo EU. Dodatno je EP v stranskem dogovoru s Komisijo
zagotovil poročilo na visoki ravni glede »sklada za odkup dolga« in euroračunov, v
zameno za njegovo podporo »dvojčku« (Laffan & Schlosser, 2015, str. 6-7).

4.10 VLOGA TROJKE EU V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE
Trojka in njena vloga sta opredeljeni v Uredbi (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 21. maja 2013. Ta uredba določa krepitev gospodarskega in proračunskega
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nadzora v euroobmočju in določa določbe o okrepljenem usklajevanju ekonomskih politik.
Uredba zadeva tiste države članice evra, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave s
finančno stabilnostjo in ki so zaprosile za mednarodno finančno pomoč (Uradni list EU, št.
L 140/1).
EP je leta 2014 glasoval in tudi potrdil raziskovalno poročilo Odbora za ekonomske in
monetarne zadeve o vlogi in delovanju trojke. V poročilu je omembe vredno predvsem, da
smo v zadnjih šestih letih priča reševanju finančnih institucij ogromnih razsežnosti.
Poročilo omenja Grčijo, Portugalsko, Irsko in Ciper, popolnoma pa izključuje Španijo, ki je
prav tako podpisala memorandum s trojko, saj je namreč Euroskupina julija 2012
odobrila pomoči v višini do 100 milijard evrov za dokapitalizacijo finančnih institucij.
Finančne institucije so se reševale za vsako ceno, kljub dejstvu, da so ljudje ostajali brez
služb ali pa so bili deležni velikih rezov v plače in pokojnine. Postavlja se vprašanje zakaj
niso imele nacionalne vlade prav nobene pravice ali moči pri reševanju finančnih institucij,
čeprav so jih reševale, zakaj so morali za reševanje evropskega bančnega sistema plačati
prebivalci le določenih in ne vseh evropskih držav, saj reševanje ni služilo le državam v
krizi, ampak tudi finančnemu sektorju v drugih državah kot sta Nemčija in Francija.
Medtem ko prebivalci nekaterih držav zaradi teh ukrepov trpijo, lahko nekaterim državam
kot na primer Nemčiji kriza koristi z ustvarjanjem dobička prek posojil in nizkih obrestnih
mer za svoje obveznice. V poročilu se poudarja, da morajo evropske institucije spoštovati
zakonodajo Unije, zato se od EP v prihodnje pričakuje bolj temeljita preiskava na tem
področju, na podlagi katere bi nastal seznam o tem, kdo je kršil zakone, kdaj in kako,
čemur bi sledile tudi osebne in institucionalne posledice. EP ugotavlja, da v poročilu ni
zaslediti evropske pravne podlage za ustanovitev Trojke in se postavlja vprašanje, če je
Trojka sploh legalna. Trojka je bila potrjena z Uredbo (EU) št. 472/2013 21. maja 2013,
kar pomeni, da pred tem datumom pravna podlaga ni obstajala, saj so Grčiji potrdili
finančno pomoč maja 2010, Irski decembra 2010, Portugalski maja 2011 in Španiji julija
2012. Torej z izjemo Cipra za katerega je bila potrjena finančna pomoč so bili vsi programi
finančne pomoči oblikovani in potrjeni pred navedenim datumom Uredbe (Karas & Hoang
Ngoc, 2014, str. 6-20).
Programi finančne pomoči so tlakovali pot do velikih institucionalnih izzivov znotraj EU.
Dejstvo, da so se tiste države članice, ki so zagotavljale finančno pomoč državam s
problemom likvidnosti, odločile da nalogo pogajanja glede zahtev v zvezi s programi
dodelijo Komisiji skupaj z nadzorom nad izvedbo le-teh. Komisija je postala bolj odvisna
od volje nekaterih držav članic ki so zagotovile večji del finančne pomoči. Zato Komisija ni
iskala najboljše rešitve za skupno korist Unije. Dejstvo, da so odločitve glede finančne
pomoči bile sprejete izven področja delovanja EP, naredi vlogo Komisije pri odločanju
politik »trojke« še bolj zaskrbljujočo, saj so bile šibkejše države tako skoraj prepuščene
milosti tistim močnejšim državam članicam. Ena od dolgotrajnejših zapuščin delovanja
»trojke« bo prav gotovo porast javnega dolga tistih držav, ki so bile podvržene njenemu
programu pomoči. Ta pot je bila narejena pod strogim vodstvom in nadzorom Komisije.
Potem takem bi Komisija morala prevzeti odgovornost za dodaten delež dolga ki je nastal
pod njenim poslanstvom (Soares, 2015, str. 124-125).
54

4.11 UKREPI IN VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA V ČASU FINANČNE
IN GOSPODARSE KRIZE
Komisija je 29. oktobra 2008 začela s svojim evropskim okvirjem za ukrepanje, ki skuša
usklajevati proti krizni arzenal držav članic EU, ki se osredotoča na tri cilje (Broin, 2012,
str. 1-2):






ustanovitev nove arhitekture finančnega trga, s poudarkom na, smernicah in pravil
EU o upravljanju reforma finančnih institucij, strožjih kapitalskih zahtev, ureditev
kreditnih bonitetnih agencij in ureditev bančnega sektorja;
ukrepi za spodbujanje rasti BDP s povečanjem naložb v inovacije in raziskave,
spodbujanje novih socialnih modelov, kot so prožna varnost, spodbujanje zelene
rasti in sekanje birokracije in ovir za poslovanje na notranjem trgu;
krepitev pakta stabilnosti in rasti, da se zagotovi strukturne reforme.

Prav slednja točka zajema nedvomno eden od najmočnejših delov zakonodaje EP oz.,
pomembne vloge EP v obdobju krize in vloge EP v okviru evropskega semestra.
Kriza v evroobmočju je delovala kot zunanji šok slabo pripravljenemu sistemu, ki so mu
primanjkovali politični instrumenti in orodja, da bi se spopadel s problemi s katerimi se je
soočal. Glede na dolžino in globino akutne faze krize evroobmočja, postopek odločanja
Unije ni trpel zastojev. Prikazal je mero odpornosti, saj so države članice našle dovolj
soglasja, da so sprejele vrsto kompleksnih zakonodajnih aktov, ter mednarodno pogodbo
glede področja gospodarskega upravljanja in nove finančne perspektive, ki bo trajala do
konca desetletja. Pot odvisna od politike s preteklostjo je bila očitna v ključnih ukrepih
glede gospodarskega upravljanja, saj sta »šestorček« in »dvojček« predstavljala
utrjevanje in »polaganje novih plasti« originalnega Pakta za stabilnost in rast, tako, da ni
šlo za celotno novost.
EP ima bistven vpliv na končno obliko tako imenovane »šesterček« zakonodaje, zasnovan
za krepitev pakta stabilnosti in rasti, med katerimi je bila marsikatera reforma sprejeta v
nacionalno zakonodajo. Ta ukrep zagotavlja okrepljena pravila za nadzor nacionalnih
fiskalnih politik, ki preko uredb in direktive uvaja nove zakonske zahteve za nacionalne
proračune, ki bi jih bilo potrebno zajeti v nacionalno zakonodajo, zahteve pa bi morale biti
trajne in zavezujoče. Bistvo te reforme je da se v zgodnji fazi oz., že preventivno prepreči
pojav čezmernega javnofinančnega primanjkljaja ter pospeši nadziranje in usklajevanje
ekonomskih politik, ter da se v primeru čezmernega primanjkljaja pospeši njegovo
zmanjšanje in uvede poostrene sankcije za države članice ki ne izpolnjujejo priporočil v
zvezi s čezmernim primanjkljajem.
Nadgradnja Pakta stabilnosti in rasti je bila reforma dvojčka, ki je prispeval k vzpostavitvi
pravnega okvira EU za okrepljeno gospodarsko upravljanje v euroobmočju tako v smislu
proračunskega nadzora kot postopka odločanja in nadzora držav članic, kjer se izvaja
program makroekonomske prilagoditve. Poleg tega je EP z dvojčkom dobil možnost
strožjega nadzora, saj lahko pristojni odbor pozove institucije (Komisijo, Svet,
Euroskupino, ECB in IMF) h gospodarskemu dialogu z EP.
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Oba, tako »šesterček« kot »dvojček« sta predstavljala pomembne spremembe v
postopkih in instrumentih gospodarskega upravljanja – izboljšana pravila, časovni okvirji
in sankcije. Skupaj predstavljajo velik premik v ravnovesju med državami članicami in EU
glede domačih proračunov in javnih financ.
EP je zakonodajni organ pri opredeljevanju podrobnih pravil o večstranskem nadzoru člen
(121 PDEU) in je vključen v posvetovanja o sekundarni zakonodaji, na podlagi katere se
izvaja postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem (člen 126 PDEU). Spremenjeni Pakt
za stabilnost in rast vsebuje nov instrument, to je gospodarski dialog, ki daje EP
pomembno vlogo v na novo vzpostavljenem okviru za fiskalne politike, saj pooblašča
pristojni odbor EP, da k razpravi povabi predsednika Sveta, Komisijo, predsednika
Evropskega sveta, predsednika Euroskupine in, če je to ustrezno, državo članico. EP je
redno obveščen tudi o uporabi uredb.
Pakt evro plus je bil sprejet brez formalnega sodelovanja EP, kljub temu, da je bil
obravnavan v institucijah EU, za kar je EP izrazil zaskrbljenost in pozval k aktivnejši vlogi v
procesu. V okviru evropskega semestra je največji uspeh EP gospodarski dialog med
pogajanji, ki določa pravico odborov EP, da povabi predsednika Sveta, Komisije in
Evropskega sveta, da nastopijo pred odborom in razpravljajo o usklajevalnih in nadzornih
ukrepih. Vendar EP ne more sprejeti nobene odločitve zato je EP pozval v svojem poročilu
o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik, da se vključi v skupno oceno
ob koncu evropskega semestra, da bi v procesu bilo več demokratične legitimnosti.
ESM je bil podpisan kot mednarodni sporazum in v okviru tega procesa ni bilo potrebe po
posvetovanju z EP, kljub zahtevi EP, da bi sodeloval v pogajanjih. V nasprotju z ESM je bil
EP povabljen na pogajanja o fiskalnem paktu. Fiskalni dogovor je bil v veliki meri
simboličen in se je odzval na zahteve dominantne države članice, Nemčije, v zvezi s
pravnimi jamstvi glede dolga in primanjkljajev. Odločitev za sprejetje pogodbe izven
formalnih pogodbenih okvirjev je bila narejena zato, da bi se preseglo veto moč
Združenega Kraljestva.
EP je v okviru finančne in gospodarske krize sprejel nekatere vidnejše resolucije. Junija
2010 je sprejel resolucijo o EU 2020 s petimi krovnimi cilji glede stopnje zaposlenosti,
raziskav in razvoja, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, stopnje izobrazbe in socialne
vključenosti. EP poudarja, da bi morali biti ti krovni cilji izraženi v okviru skladne in
dosledne trajnostne razvojne strategije, ki bi združevala programe gospodarske, socialne
in okoljske politike in je mnenja, da je strategija EU 2020 bistvena, da EU postane
konkurenčna, socialna in trajnostna Unija (European Parliament resolution on EU 2020).
Julija 2011 je sprejel resolucijo o finančni, gospodarski in socialni krizi, ki se nanaša na
evropski državni dolg in krizo evra ter na doseganje ciljev v okviru projekta EU 2020
(European Parliament resolutionom the financial, economic and social crisis, 2011).
Februarja 2013 je sprejel resolucijo o boljšem dostopu do finančnih sredstev za mala in
srednja podjetja saj imajo mnoga mala in srednja podjetja težave pri dostopu do
finančnih sredstev. Treba je poudariti, da imajo mala in srednja podjetja bistveno vlogo v
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gospodarstvu kot ključni ustvarjalci delovnih mest in gonilna sila na področju raziskav,
inovacij in rasti, zaradi tega je treba olajšati njihov dostop do posojil. EP zahteva, da
Komisija občutno zmanjša birokratske postopke javnega naročanja za mala in srednja
podjetja, zmanjša birokracijo in predlaga oblikovanje sistema vse na enem mestu za vsa
upravna vprašanja, ki zadevajo mala in srednja podjetja (European Parliament
resolutionom on improving access to finance for SMEs, 2013).
Novembra 2013 je EP po dolgih pogajanjih za obdobje 2014-2020 potrdil večletni finančni
okvir, in tako potrdil proračun za omenjeno obdobje v višini 940 milijard evrov, na
podlagi katerega si bomo pomagali pri izhodu iz krize, zagotovili finančno pomoč tistim, ki
so se znašli pod pragom revščine ali ki iščejo zaposlitev, omogočili naložbene priložnosti
malim podjetjem in podprli lokalne skupnosti, kmete, raziskovalce in študente (Barroso,
2013, str. 1-2).
Decembra 2013 je EP sprejel resolucijo o ustavnih težavah upravljanja EU na več ravneh,
v kateri poziva k pravi EMU, ki bi povečala pristojnosti Unije, zlasti na področju
gospodarske politike, ter okrepila njeno proračunsko zmogljivost ter vlogo in
demokratično odgovornost Komisije in posebne pravice EP. Na poti k pravi EMU je treba
ukrepati zlasti na področju finančne stabilnosti na območju evra, na področju propadanja
bank, uvajanje nacionalnih in evropskih politik, ki spodbujajo trajnostno rast, zaposlovanje
konkurenčnost (Constitutional problems of a multitier governance in the EU, 2013).
Marca 2014 je EP sprejel Resolucijo o preiskavi vloge in delovanju trojke v zvezi z
državami v programu euroobmočja, v okviru katere je glasoval in tudi potrdil raziskovalno
poročilo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve o vlogi in delovanju trojke. Julija
2014 je EP sprejel Resolucijo o zaposlovanju mladih, saj stopnja brezposelnosti v EU kot
celoti v povprečju znaša 23 %, v nekaterih državah članicah pa v skupini od 16 do 25 let
celo presega 50 %. Marca 2014 je bilo v državah članicah EU med mladimi (pod 25 let)
več kot pet milijonov brezposelnih, od tega več kot tri milijone v euroobmočju. EP poziva
k ustvarjanju delovnih mest kot prednostni nalogi za preprečevanje revščine in socialne
izključenosti, zaposlovanje mladih ljudi in izboljšanje delovnih razmer, da kriza ne bo
dodatno povečala neenakosti (European Parliament resolution on Youth Employment,
2014).
Pomembna resolucija, ki jo je julija 2015 sprejel EP je resolucija o Pogajanju o
čezatlantskem partnerstvu, (EU-ZDA) na področju trgovine in naložb (v nadaljevanju
TTIP), ki ga morajo ratificirati nacionalni parlamenti držav članic EU. Primer TTIP-ja kaže
tudi na to kako pomembno je kroženje informacij med nacionalnimi parlamenti in
Evropskim parlamentom. Ker je v nekaterih državah članicah javna razprava glede TTIP-ja
zelo burna so nacionalni parlamenti sprejeli stališča glede pogajanj. Če se bo TTIP izkazal
za mešan sporazum, ga bodo morali tako nacionalni parlamenti kot tudi EP skrbno
pregledati, vsak glede na naše specifične ustavne vloge. V takem primeru je pomembno
da bodo parlamentarci iz celotne Evrope ostali v stiku en z drugim, ter da bodo osnovali
svoja stališča na podlagi istih dejstev in informacij – četudi bodo iz teh dejstev prišli do
različnih zaključkov. S tem bodo parlamenti pokazali da lahko posredujejo voljo svojih
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volivcev – evropskih državljanov na odgovoren in konstruktiven način (Schulz, 2015, str.
1-3).
Nekateri komentatorji hvalijo EP, da je deloval kot prava poroka evropskega pravnega
reda z zagotavljanjem izvajanja načel stabilnosti, usklajevanju in upravljanju skladno s
sekundarno zakonodajo, sprejeto s sodelovanjem EP, nekateri pa trdijo, da bi lahko bil
položaj EP kot porok za demokratične legitimnosti ogrožen, zaradi dejstva, da so številni
poslanci v državah članicah zunaj euroobmočja. Posledično lahko pričakujemo zelo
različna stališča nekatera pa so bila že videna (npr., ESM in fiskalni dogovor). Martin
Schulz je nedavno predlagal ustanovitev novega odbora, da se zagotovi demokratičen
nadzor nad EMU, s članstvom sestavljen samo iz sodelujočih držav, na podlagi katerega
bi bila institucionalna enotnost EP videti kot protiutež na morebitno razdrobljenost v
okviru EU, in za pregrade med državami članicami, ki so posledica finančne in
gospodarske krize. Odziv EU na finančno in gospodarsko krizo je pomembno za Evropski
svet. Poleg tega je bilo sprejetih več proti kriznih instrumentov izven okvira EU, da bi
premagali politične in pravne ovire ter pospešili pogajanja. EP je igral zelo omejeno vlogo
pri razvoju sporazumov, sprejetih zunaj okvira EU, vendar ima nekaj sodelovanj pri
izvajanju teh instrumentov, čeprav običajno zgolj s pravico do obveščenosti. Ta minimalna
udeležba EP v proti krizno odločanje je videti kot velika pomanjkljivost v demokratični
legitimnosti gospodarskega upravljanja v Evropi. Medtem ko je medparlamentarno
sodelovanje med EP in nacionalnimi parlamenti obravnavano kot nujno orodje in da je
najbolj primeren organ, da preveri odločanja na ravni EU (Poptcheva, 2012, str. 1-7).

4.12 VLOGA IN UKREPI NACIONALNIH PARLAMENTOV V ČASU
FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE- ŠTUDIJA PRIMEROV IZBRANIH
DRŽAV EVROOBMOČJA
Finančna in gospodarska kriza je močno načela blaginjo EU ter povezanost in solidarnost
med svojimi članicami za kar je EU postala zaskrbljujoča in nezaupljiva. Ta trend
nedvomno postavlja vprašanje o vlogi nacionalnih parlamentov. V državah EU prevladuje
parlamentarni sistem kar pomeni, da odločitve sprejemajo nacionalni parlamenti izvršujejo
pa jih vlade držav članic. (Rotenberg & Hefftler, 2015, str. 1).
V evropskem prostoru delujejo tri funkcije nacionalnih parlamentov. Prva je ratifikacija
mednarodnih pogodb, ustavnih pogodb in širitve EU, vendar se ratificiranje razlikuje med
nacionalnimi parlamenti (2/3 večini v parlamentu ali pa referendum). Pri funkciji
implementiranja nacionalni parlamenti implementirajo evropsko sekundarno pravo v
nacionalno pravo (uredbe, ki so zavezujoče za vse). Tretja funkcija se nanaša na vlogo
nacionalnih parlamentov, ki kot predstavniški organ opravlja nadzor nad odgovornostjo
vlade v zadevah EU, saj se zadeve EU v nacionalnih parlamentih obravnavajo kot notranje
politične zadeve (Kiiver, 2006, str. 10-13).
Kiiver (Kiiver 2007, str. 66-72) govori o individualni vlogi nacionalnih parlamentov v
domačem prostoru in o spodbujanju usklajene kolektivne vloge nacionalnih parlamentov
na evropski ravni. Individualna vloga pomeni, da poskuša parlament s poostrenim
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nadzorom državnih uslužbencev in vlade, vplivati na procese odločanja v EU. Kolektivna
vloga pa pomeni ločeno nastopanje vlade in parlamenta na evropski ravni.
Nacionalni parlamenti so pooblaščeni za naloge in pristojnosti na evropski ravni npr., na
COSAC-u. Na COSAC-u se vsakih šest mesecev sestajajo telesa nacionalnih parlamentov
pristojna za evropske zadeve in šest poslancev EP. COSAC nima pristojnosti odločanja,
temveč je parlamentarno posvetovalno in usklajevalno telo, ki sprejema
odločitve s
soglasjem. Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov izrecno določa, da lahko COSAC
pripravi kakršen koli prispevek, ki ga šteje za primernega, in z njim seznani institucije
EU, vendar prispevek nikakor ne zavezuje nacionalnih parlamentov. Je pa zelo verjetno,
da nacionalni parlamenti igrajo kolektivno vlogo v EU, ne da bi kdaj bili v stiku med seboj.
Jasen primer takega scenarija je mehanizem za zgodnje opozarjanje načela subsidiarnosti.
Kljub delitvi vloge nacionalnih parlamentov lahko parlament nadzoruje delo evropskih
institucij skozi individualno in kolektivno vlogo. Lizbonska pogodba je vzdevek "pogodba
parlamentov" ne le za usposobitev EP, temveč tudi za vključitev nacionalnih parlamentov
ureditve EU (Jančić, 2015, str. 939).
Lizbonska pogodba je okrepila vključenost nacionalnih parlamentov v neposreden stik z
institucijami EU (Komisija, Svet, ECB, Sodišče, Računsko sodišče). Z začetkom finančne in
gospodarske krize 2008 so se v nacionalnih parlamentih razvili novi postopki za
spopadanje s sprejetimi pravili v zvezi s proračunsko disciplino. Velika večina nacionalnih
parlamentov je dala povečanje vpliva na Komisijo za pripravo nacionalnih proračunov, kar
je privedlo do asimetrije parlamentarnih pooblastil vendar le nekaterih. Nekaterim
parlamentom (npr. Bundestag), so bile zagotovljene formalne pravice in ustrezno
informiranje pri pripravi nacionalnih proračunov, medtem ko so ostali bili še bolj potisnjeni
v kot, kar kaže na prevlado in priviligiranje velikih parlamentov nad manjšimi (Rotenberg
& Hefftler, 2015, str. 23-24).
Lizbonsko pogodbo je mogoče razumeti kot prelomnico pri vlogi nacionalnih parlamentov
v zadevah EU, saj je dala nacionalnim parlamentom možnost posrednega vplivanja na
evropsko zakonodajo. V okviru protokola št. 1 o Vlogi nacionalnih parlamentov EU se
osnutki zakonodajnih aktov ki jih predlaga Komisija, pobude drugih držav članic, pobuda
EP, zahteve Sodišča, priporočila ECB, ali zahteve Evropske investicijske banke neposredno
pošljejo tudi nacionalnim parlamentom. Npr., v okviru mehanizma za zgodnje opozarjanje
lahko nacionalni parlament preveri skladnost zakonodajnega predloga z načelom
subsidiarnosti, kriza euroobmočja vključuje medparlamentarno sodelovanje v EMU, kjer
Komisija posreduje vse nove predloge in posvetovalne dokumente pošlje nacionalnim
parlamentom in jih pozove tako, da poskušajo izboljšat procese ekonomskih politik.
Takšen pristop nacionalnim parlamentom odpira vrata za neposreden stik z evropskimi
izvršilnimi organi (Neuhold & Smith, 2015, str. 673-675).
V okviru reforme šesterčka nacionalni parlamenti razpravljajo in potrdijo Program
stabilnosti v katerem so podatki potrebni za izvajanje večstranskega nadzora, ki
predstavlja eno od ključnih podlag za vzdržnost javnih financ, ki je pogoj za stabilnost
cen, močno trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest. Z zakonodajnim dvojčkom je bila
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vzpostavljena tudi pravica nacionalnih parlamentov, da pozovejo komisarja, naj predstavi
mnenje Komisije o osnutku proračunskega načrta ali njeno priporočilo državi članici v
okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Učinkovitost držav članic v boju proti
finančni in gospodarski krizi se kaže v učinkovitosti nacionalnih parlamentov, kateri
sprejema in potrjuje odločilne reforme (šesterček, dvojček, zlato pravilo….) za izhod iz
krize.
Nacionalni parlamenti ostajajo predvsem nacionalni akterji, njihova prihodnost je v celoti
odvisna od prihodnosti EU. V smeri federalizma EU bi pomenilo manj moči za nacionalne
parlamente in obratno, z nastankom močnejših interesov držav članic v evropske
integracije bi se povečal pomen nacionalnih parlamentov kot evropskih akterjev. Močnejša
integracija bi lahko pripeljala do novih institucionalnih reform s katerimi bi premagali
gospodarske težave in politično nestabilnost ter ustvarili hitrejše, bolj zdrave in bolj
demokratične procese odločanja, še posebej izvršilnih organov za premagovanje finančne
in gospodarske krize. Vendar pa nekateri predsedniki vlad držav članic vidno zahtevajo
slabitev nacionalnih parlamentov v procesu odločanja pri reševanju evro krize, vendar so
evropske javne želje za močno vlogo nacionalnih parlamentov v dnevne politike (Zalewska
& Gstrein, 2013, str. 20-21).
Učinkovit nadzor kriznega upravljanja v nacionalnih parlamentih, je nujno potreben za
sprejem nacionalne odgovornosti za reforme EMU (Höing & Auel, 2015, str. 375).
Prioritetni ukrepi, ki se nanašajo na izhod iz krize so zapisani v NRP. Vsaka država članica
se je na izzive za izhod iz krize odzvala različno. Strategija Evropa 2020 opredeljuje, kako
se EU želi razviti do leta 2020. Če želimo Evropo preoblikovati v pametno, trajnostno in
vključujočo gospodarstvo oz.visoko stopnjo zaposlenosti, produktivnosti in socialne
kohezije, je potrebno zasnovati nacionalno strategijo uresničevanja, ki bo hkrati
omogočala tudi ponoven zagon gospodarstva po krizi. Zato mora vsaka država članica v
okviru evropskega semestra vsako leto pripraviti svoj nacionalni program, v katerega
vključi nacionalne cilje in načrtovano ukrepanje za doseganje na treh prednostnih
prioritetah pametne, trajnostne in vključujoče rasti.
4.12.1 FRANCOSKI PARLAMENT
Francoski parlament je dvodomen zakonodajalec ki ga sestavlja narodna skupščina
(Assemblée Nationale-spodnji dom) in senat (zgornji dom), ki sta med seboj enakopravna
le da vlada odgovarja samo narodni skupščini. Poslanci narodne skupščine so voljeni
neposredno za 5-letne mandat in predstavljajo lokalne volilce. Skupščina ima pooblastilo,
da razpusti vlado in z večino v skupščini določa izbiro vlade. Senat volijo lokalni
funkcionarji za dobo 6 let. Zakone v normalnem postopku sprejemata oba domova
enakopravno, če pa pride do spora, na koncu obvelja odločitev narodne skupščine. Močno
vlogo v parlamentarni proceduri ima vlada, ki določi celo prednostni dnevni red
parlamenta. Francoska republika je pol-predsedniška republika z močno demokratično
tradicijo. Ustava pete republike je bila sprejeta na referendumu 28. septembra 1958. Ta
je močno okrepila avtoriteto izvršilne oblasti v odnosu do parlamenta. Sama izvršna veja
ima dva voditelja: predsednika republike, ki je trenutno François Hollande, ki je vodja
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države in na splošnih volitvah izvoljen neposredno za 5-letni mandat in vlado, katere
predsednika vlade imenuje predsednik države. Francoski politiki so značilno razdeljeni v
dve politično nasprotni skupini: ena na levem krilu, z osrednjo francosko Socialistično
stranko in druga desničarska, Zveza za ljudsko gibanje. Po volitvah leta 2012, je izvršilna
veja trenutno sestavljena večinoma iz socialistične stranke, (ima večino v parlamentu)
kateri pripada predsednik. Francoska ustava poudarja mesto izvršilne oblasti, med katerim
je največja značilnost ustave, da je obdržala parlamentarni sistem obenem pa močno
okrepila položaj šefa države, da je ustvarila parlamentarno-predsedniški oz., polpredsedniški sistem. Predsednik ima izjemen položaj, ki ga postavlja nad parlament in
vlado in arbitrira med njima. Predsednik ima močan vpliv nad oblikovanjem in delovanjem
vlade. Imenuje prvega ministra in na njegov predlog ostale ministre. Ker predsednik
predseduje sejam vlade in podpisuje dekrete je vlada dejansko bolj vezana na
predsednika kot na parlament. Predsednik ima močan vpliv tudi na parlament, saj ga
lahko razpusti po lastni volji, vezan je le na to, da prej opravi posvet s predsednikom
vlade in predsednikoma obeh domov parlamenta, je pa tudi politično neodgovoren
(Kocijančič, Ribičič, Grad, & Kaučič, 1998, str. 54-57).
Vloga francoskega parlamenta v političnem sistemu je že tradicionalno šibka,
predsedniške volitve pa so zaradi močnega političnega vpliva predsednika postale
najpomembnejše politično tekmovanje v Franciji. Vendar je francoski parlament v ustavni
ureditvi in po poslovniku narodne skupščine pridobil pomembne formalne pristojnosti za
zadeve EU. Po francoski ustavni ureditvi, ki je določeno v členu 88-4 mora vlada narodni
skupščini in senatu predložiti vse osnutke evropske zakonodaje, takoj ko te pošlje Svetu
EU, v obeh domovih parlamenta pa se ustanovi komisija za evropske zadeve. Po
poslovniku narodne skupščine kjer člen 151-1 določa lahko komisija na zasedanje v
zadevah EU povabi francoske evroposlance in lahko po členu 151-1-1 poslovnika narodne
skupščine na svojo pobudo poda mnenje o določenem zakonodajnem predlogu, ti predlogi
pa so objavljeni v Uradnem listu. Po poslovniku narodne skupščine lahko po členu 151-2,
odbor za evropske zadeve oz., komisija predloži poročilo o vseh dokumentih ki so izdani iz
institucij EU in lahko tudi poda predlog resolucije o določenem dokumentu. Poleg
nemškega Bundestaga, je francoski parlament edini parlament, ki je pridobil pravico do
udeležbe določene na ustavni ravni, izdajati tako imenovane "evropske sklepe" o osnutkih
zakonodaje EU. Vsi dokumenti, ki jih je vlada predložile v skladu s členom 88-4 Ustave so
objavljeni in dostopni parlamentarcem. Odbor za evropske zadeve je odgovoren za prvi
pred izbor vseh poslanih dokumentov in jih varnostno preselekcionira ter o tem obvesti
vlado. Nove posebne pravice iz lizbonske pogodbe so bile uvedene na obeh domovih. V
decembru 2007 je francosko ustavno sodišče odločilo, da je bila potrebna ustavna revizija
, da bi dosegli nove določbe Pogodbe o vlogi nacionalnih parlamentov. Tako sta bila v
ustavo dodana dva nova člena. Člen 88-6 organizira nadzor načela subsidiarnosti, člen 887 pa določa pogoje za parlamentarno sodelovanje z uporabo tako imenovano
"premostitveno klavzulo". Posledično je bilo treba tudi spremeniti poslovnik obeh domov.
Narodna skupščina je dodala člen 151-3, ki govori o posredovanju zakonodajnih osnutkov
institucijam EU v skladu s Protokolom o uporabi načela subsidiarnosti in sorazmernosti in
člen 151-9 ki govori o resolucijah o določenem dokumentu. Senat je v svojem poslovniku
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dodal člen 73, ki govori, da lahko vsak senator vloži predlog resolucije, predlagani sklep
pa se pošlje odboru za evropske zadeve, ta ga nato pošlje pristojnemu odboru, ki ga
sprejme ali zavrže. Predsednik Senata pa lahko mnenje senata o skladnosti
zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti o resoluciji pošlje predsedniku EP,
predsedniku Sveta in predsedniku Komisije in o tem obvesti vlado. Temu bi rekli
mehanizem zgornjega opozarjanja, ki pa je skoraj enak v obeh domovih parlamenta.
Francoski parlament se redno udeležuje tudi srečanj COSAC, ampak odnosi s parlamenti
drugih držav članic običajno potekajo na ravni posameznih poslancev in so redko
institucionalizirani. Institucionalizirano sodelovanje je bilo ustanovljen z britanskim
parlamentom o varnostnih in obrambnih vprašanjih. Finančna kriza dobro ponazarja, kako
institucionalne značilnosti parlamentarnega sistema oslabljeno učinkujejo zunaj
parlamenta. To kaže parlamentarna večina v podporo izvršni veji oblasti, zlasti
predsednika in njegove pristojnosti v zvezi s vprašanji EU. Ena od značilnosti
parlamentarne dejavnosti v Franciji je njen močan poudarek na nadzoru institucij EU in ne
vlade. Vendar pa to ne pomeni, da je francoski parlament mogoče razumeti kot
evropskega igralca v zvezi s predlaganimi akti EU. Senat preko političnega dialoga in
zgornjega mehanizma opozarja in izkorišča bolj formalne možnosti neposrednega
sodelovanja v zadevah EU, vendar bi na dolgi rok lahko poskusil da postane bolj evropski
igralec, da bi okrepil položaj v francoski dvodomnosti. Omeniti še velja francoski Ustavni
svet, ki daje mnenja, če se nanj obrne predsednik republike, vlada v primeru referenduma
in volitev predsednika republike. Svet odloča o ustavnosti zakonov in mednarodnih
pogodb, nastopa kot volilni in referendumski sodni. Pritožba zoper sveta pa ni dopustna
(Tacea & Thomas, 2015, str. 171-185).
Zakonodajni akti oz., ukrepi za izhod iz krize katere je sprejel francoski parlament v času
finančne krize so zavedeni v NRP in Programih stabilnosti. Za zagotovitev dolgoročne rasti
in vzdržnosti javnih financ je Francija v NRP in Programih stabilnosti v času finančne in
gospodarske krize prednostno obravnavala ukrepe ekonomske politike na naštetih ključnih
področjih: sprejet je bil zvišan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) iz 5,5%
na 7%. S tem zakonom naj bi v državno blagajno ''priteklo'' okoli 1,8 milijarde evrov.
Francoska narodna skupščina je sprejela davek na finančne transakcije, ki znaša 0,1 %,
nanaša pa se na trgovanje z delnicami gospodarskih družb, katerih borzna kapitalska
vrednost znaša preko 1 milijarde evrov. Francoski parlament je sprejel t. i. zakon Tepa o
75% obdavčitvi najvišjih dohodkov, katerega je francoski ustavni svet decembra istega
leta zavrnil z argumentom, da je pretiran, nato pa ga je odobril. Najvišja davčna stopnja
naj bi veljala za tiste ki zaslužijo več kot milijon evrov letno s tem naj bi država zbrala
okoli 210 milijonov evrov, ukrep pa naj bi zadeval okoli 1500 državljanov. Francoski
parlament je potrdil spremembo Zakona davka na dodano vrednost, ki dviguje stopnjo
DDV iz 19,6% na 20%, srednja stopnja pa iz 7 na 10%, nižjo stopnjo za osnovne dobrine
pa bodo ohranili na 5,5 odstotka. S tem ukrepom naj bi v proračun dobili dodatnih 2,5
milijarde evrov na leto. Podjetja in gospodinjstva v Franciji, drugem največjem
gospodarstvu v območju evra, so prizadeta s stalnim zviševanjem davkov od prihoda
Hollanda na oblast maja 2012. Aprila 2012 je francoski parlament, v katerem ima
Hollandova socialistična stranka večino glasov omejil plače vodilnih v javnih podjetjih na
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največ 450 tisoč evrov bruto na leto. Poleg tega je predsednik sebi in svojim ministrom
julija 2012 znižal plačo za 30 odstotkov. Z veliko večino sta francoska narodna skupščina
in senat ratificirala zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je začel veljati januarja 2013.
Tako Francija fiskalnega pravila ni vnesla v ustavo, ampak je po odločitvi Ustavnega
sodišča sprejela tako imenovani ''super zakon''. V letu 2013 je francoski parlament sprejel
reformo trga dela, ki je stopila v veljavo v juniju istega leta. Francoska vlada želi znižati
brezposelnost in dvigniti gospodarsko rast, za kar je februarja 2016 sprejela novo reformo
trga dela, ki pa je francoski parlament še ni potrdil. Je pa nova sprejeta reforma trga
privedla do hudih kritik in množičnih protestov. Januarja 2014 je francoski parlament
sprejel novo pokojninsko reformo, ki je začela veljati januarja 2015. Načrtovana
pokojninska reforma naj bi po pričakovanjih prispevala k dolgoročni vzdržnosti
pokojninskega sistema. Ukrepi, sprejeti do leta 2020, se večinoma osredotočajo na
prihodke, zlasti s povečanjem prispevkov za socialno varnost tako za zaposlene kot za
delodajalce (European Commision, Europe 2020 in France, 2015).
Vsi ti vidiki reform so nujni za njeno konkurenčnost in s tem rast, tako zdaj kot v
prihodnosti. Vendar te nesporne kvalitete ne morejo prikriti precejšnjih ekonomskih
izzivov. Francija se zaveda da mora te probleme nasloviti, zato nadaljuje in bo nadaljevala
z izvajanjem ambicioznih reform. Francija izvaja dolgoročno strategijo reform, v
konzultaciji in duhu socialnega dialoga ki prispeva k ustvarjanju in krepitvi ekonomskega
okrevanja v Franciji in evro coni. Vladna strategija je tudi boj proti neenakosti in pripravi
na prihodnost. Boj proti neenakosti je ''vitalen'', sploh ker je finančna kriza prispevala k
povečanju negotovosti, kar je posledično vplivalo na ekonomsko dejavnost. Oživljanje
gospodarstva naj bi sicer dosegla mešanica zmanjšanja davkov za podjetja ter varčevanja
in strukturnih reform, ključno vlogo naj bi odigral t.i. pakt odgovornosti z omenjenimi 30
milijardami evrov vrednimi rezi v prispevke delodajalcev do leta 2017 v zameno za njihovo
zavezanost k odpiranju novih delovnih mest. Hollande je priznal, da je gospodarska kriza
dolgotrajna in globoka, da pa si mora Francija povrniti nekdanjo moč. Rahli rezultati
okrevanja so po njegovih besedah že vidni, na primer pri zmanjšanju brezposelnosti med
mladimi in "stabilizaciji" števila brezposelnih na splošno. Francija je trenutno v
korektivnem delu Pakta za stabilnost in rast. Svet je Franciji marca 2015 odobril dodatni
dve leti za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja pod 3 % BDP, kar je referenčna
vrednost EU za primanjkljaje, ter tako Francijo pozval, naj primanjkljaj zmanjša do
leta 2017 (European Commision, Europe 2020 in France, 2015).
4.12.2 GRŠKI PARLAMENT
Grčija uradno Helenska republika je parlamentarna republika. Helenski parlament je
vrhovna enodomna demokratična institucija, ki predstavlja državljane preko izvoljenih
poslancev, ki so na splošnih volitvah izvoljeni vsaka štiri leta. Zakonodajni organ je
enodomni parlament z največ 300 poslanci. Zakone, ki jih sprejme parlament mora
potrditi predsednik republike, njegov veto pa lahko preglasuje parlament z absolutno
večino vseh poslancev (1/4 ali 75 poslancev). Parlament vsakih pet let izvoli predsednika
države, ki pa ima po zadnjih ustavnih spremembah le še reprezentativno vlogo. Izvršna
oblast pripada vladi, ki jo imenuje predsednik republike za svoje delo pa je odgovorna
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parlamentu. Grčija se je pridružila EGS 1981. Odnos EU-Grčija se je dramatično spremenil
maja 2010, ko je grško gospodarstvo, ki trpi zaradi velikih neravnovesij na tekočem
računu in zaporednih proračunskih primanjkljajev, doseglo prelomno točko. Grčija je
morala servisirati javni dolg in izpolniti svoje finančnih obveznosti do zaposlenih in
upokojencev v javnem sektorju. Grška vlada se je zatekla k mehanizmu za reševanje s
"trojko". Odnos med Grčijo z EU je postal odvisen, saj vključuje reševalne pakete in
različne reakcije političnih strank v zvezi z varčevalno politiko. V tem spreminjajočem se
političnem okolju, je bila vloga parlamenta veliko manj vplivna, kot bi lahko pričakovali od
pogleda na parlamentarno demokracijo Grčije. Njegova vloga v sistemu je dokaj obrobna
primerjavi z vlado. Vse od leta 1974 do 2011 sta v parlamentu prevladovali dve stranki, ki
sta si izmenjevali oblast. Levo usmerjeno Panhelensko socialistično gibanje (PASOK) in
Nova demokracija (ND), ki velja za konzervativno liberalno ljudsko stranko. Ta trend se je
končal na volitvah 2012, ko nobena stranka ni uspela zmagati z absolutno večino, sta pa
kasneje skupaj tvorili koalicijo in sestavili vlado do predčasnih volitev januarja 2015 kjer je
zmagala Siriza z Alexsisom Tsiprasom na čelu, ki je tudi sedanji predsednik vlade.
Parlamentarni nadzor v zadevah EU ureja grška ustava iz leta 1975, ki je bila spremenjena
leta 1986, 2001 in 2008 in Poslovnik grškega parlamenta. Ustava v členu 28 določa
ratifikacijo mednarodnih pogodb, v parlamentu s 3/4 večino vseh poslancev (180 od 300
poslancev). V členu 70 določa, da vlada vključi parlament k razpravi o zakonodaji EU.
Odbor za evropske zadeve je bil ustanovljena leta 1990, devet let po pristopu Grčije k EU.
Poslovnik parlamenta v členu 32a določa, da odbor pregleduje zadeve EU, zakonodajne
akte in pravilnike in izvaja sodelovanje med grškim parlamentom in EP, sodeluje na
konferencah parlamentarnih odborov za zadeve Unije (COSAC) in z drugimi nacionalnimi
parlamenti. Odbor za evropske zadeve ni tipični stalni odbor in ima nekoliko nižji status
kot odbor za ekonomske zadeve. Njegov obseg dela ni odvisen od vlade, ampak od
osnutkov zakonodaje EU, ki ga mora vlada prenesti v grško zakonodajo. Odbor se
poslužuje tudi priložnost za parlamentarno razpravo o zakonodaji EU, vendar takšne
razprave so pogosto splošne in abstraktne, zaradi pomanjkanja strokovnega znanja in
izkušenj med grškimi poslanci in močnih ideoloških ugovorov PASOKA. Voditelji
opozicijskih strank in drugi poslanci lahko zahtevajo pisna vprašanja o tem, kaj namerava
vlada storiti na zasedanju Sveta ali v vrhu EU, ampak v bistvu ima vlada proste roke.
Običajno se sklicuje na svojo parlamentarno večino in trdi, da so njena stališča o zadevah
EU znana. Plenarna zasedanja med parlamentarci niso dobro obiskana in parlamentarni
odbori nimajo vsebinskih pristojnosti. V Grčiji, zadeve EU le redko prevladajo nad
notranjimi zadevami v parlamentarni politični praksi. Odnos med grškim parlamentom in
EU se ni bistveno spremenil. Odbor za evropske zadeve je bil in je ostal odbor manj
političnega pomena v primerjavi z večjimi stalnimi odbori. EU pogodbe kot npr. Lizbonska
pogodba so bile ratificirane v parlamentu, vendar nikoli niso povzročile veliko
parlamentarne in javne razprave. Upravljanje EU iz krize, ki je prizadela Grčijo maja 2010,
so grški državljani gledali z mešanimi občutki, če ne v celoti negativno. Po eni strani, grški
poslanci razumejo, da je Grčija odvisna od tuje pomoči, ki jih je uvedla ''trojka'', po drugi
strani pa menijo, da je njihova država neupravičeno kaznovana s prevelikimi in
dolgotrajnimi varčevalnimi ukrepi, ki so bili oblikovani na hodnikih institucij EU in ki štiri
leta po prvem paketu pomoči ne kažejo vidnih sadov in iz teh razlogov so prišli odklonilni
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glasovi parlamentarcev v zvezi s finančno pomočjo. Še posebej po tem, ko je kriza
prizadela Grčijo v letu 2010, so poslanci v opozicijskih strankah kritizirali ne samo odnos
Grčija - trojko, ampak tudi vgrajene pomanjkljivosti povezovanja EU, kot so monetarna
unija brez fiskalne unije, demokratični deficit v EU in tako dalje. Vendar pa v grškem
parlamentu večino, če ne vsega, dela v zvezi z EU opravi odbor za evropske zadeve, ki
zagotavlja informacije o zadevah EU s preostalimi parlamenti, če je potrebno. Grški
strokovnjaki za nacionalni parlament in EU, ugotavljajo da se je pasiven odnos grškega
parlamenta do EU razvil že pred pristopom Grčije v EU. Poleg tega so se v pogostih
množičnih zborovanjih proti varčevanju v Grčiji v obdobju 2010-2012 najbolj goreči
protestniki odpravili pred parlament in se spopadli s policijo. Seveda je treba take pojave
postaviti v širši kontekst anti političnega pometanja po evropskih mestih v celotnem
obdobju gospodarske krize. Tudi delež prebivalstva, ki sodeluje v politiki je gledal na
parlament ne kot na institucijo skrajno demokratičnega razrednega boja ampak le kot na
institucijo kot privesek politične moči (Sotiropoulos, 2015, str. 335-347).
Dolžniška kriza v Grčiji je specifična, je epicenter dolžniške krize in je zato deležna
posebne mednarodne obravnave. Grški NRP v okviru strategije Evropa 2020 je bil
pripravljen v skladu z evropskim programom gospodarske prilagoditve za Grčijo. NRP
predstavlja zakonodajne ukrepe oz., reforme grškega parlamenta za izvajanje novega
modela rasti, na podlagi katerega bo grško gospodarstvo lahko doseglo trajnostno in
uravnoteženo rast. Grčija varčevalnih ukrepov ni uvajala samoiniciativno, temveč šele na
zahtevo in pod močnim pritiskom ''trojke''. V ta namen je grški parlament v času finančne
in gospodarske krize prednostno obravnaval ukrepe ekonomske politike na naštetih
ključnih področjih.
Maja 2010 je parlament potrdil paket ostrih varčevalnih ukrepov in korenitih fiskalnih ter
strukturnih reform za izhod iz dolžniške krize in zagotovitev vzdržnega gospodarskega
razvoja, ki so bili pogoj za pridobitev 110 milijard evrov posojil držav z evrom in IMF. Ostri
varčevalni ukrepi med drugim predvidevajo, da bodo državnim uslužbencem in
upokojencem ukinili 13. in 14. plačo oz. pokojnino, zvišali pa bodo tudi davke in trošarine.
Parlament je potrdil davek na nepremičnine, s katerim je vlada v Atenah zmanjšala
javnofinančni primanjkljaj. Prihranek v višini okoli 2 milijardi evrov je pogoj za nadaljnjo
pomoč EU. Grški parlament je kot prvi parlament v evro območju ratificiral zlato pravilo,
ki je vpisano v grško ustavo, prav tako je ratificiral pogodbo o evropskem mehanizmu
stabilnosti. Sprejet je bil sprejel zakon o reformi javnega sektorja, ki med drugim terja da
se do konca leta 2014 odpusti 15 000 javnih uslužbencev, še več pa naj bi jih premestili
na druga delovna mesta. Sprejetje tega zakona je bil pogoj trojke za odobritev nove
tranše finančne pomoči. Sprejet je bil zakon o privatizaciji, s katerim naj bi država s
prodajo premoženja v letu 2013 pridobila 2,5 milijarde evrov. K prodaji sodijo tudi grški
otoki. Novembra 2012 je grški parlament sprejel nov paket varčevalnih ukrepov, s
katerim si je Grčija zagotovila nov sveženj mednarodne pomoči. Grčija si je z novim
varčevalnim programom zagotovila naslednji obrok mednarodne pomoči v višini 31,5
milijarde evrov in se izognila bankrotu. Julija 2015 je grški parlament v manj kot desetih
dneh potrdil obsežne reforme, ki so jih zahtevale upnice v zameno za tretji program
pomoči. Ob omenjenih reformnih ukrepih, ki so jih grški poslanci že potrdili, se je Grčija v
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dogovoru z upnicami zavezala še k številnim drugim spremembam, ki jih mora prav tako
uzakoniti oziroma začeti uresničevati čim prej. Brez dvoma bo med velikimi zalogaji
privatizacija. V zameno za tretji program iz evrskega reševalnega sklada ESM se je Grčija
zavezala k 50-milijardni privatizaciji (od tega bi lahko 25 milijard evrov porabila za
poplačilo stroškov dokapitalizacije bank). Med privatizacijskimi projekti so med drugim
pristanišči v Pireju in Solunu, mednarodno atensko letališče, 14 regionalnih letališč,
omenja se privatizacija državnih železnic, koncesije za državno loterijo, prodaja plinskega
distributerja DEPA, naftne družbe Hellenic Petroleum, atenske družbe za vodovod in
kanalizacijo EYDAP, elektro družbe PPC, ki ima več kot 7,5 milijona strank, privatizacija
poštne banke. Grški parlament je avgusta 2015 potrdil novi tretji program mednarodne
finančne pomoči v vrednosti 86 milijard evrov. Tretji program pomoči Grčiji po
predvidevanjih zajema od 10 do 25 milijard evrov za sanacijo bank. Poleg tega jo čakajo
še številni drugi že omenjeni strogi ukrepi. Grški poslanci so sprejeli davčno in
pokojninsko reformo, kar so od njih zahtevali mednarodni posojilodajalci. Z novimi ukrepi
si želi Grčija zagotoviti nova posojila ob tem pa je premier Alexsisom Tsiprasom dejal, da
se bliža konec varčevanja (European Commision, Europe 2020 in Greek, 2015).
Maja 2010 so države članice z evrom in z IMF Grčiji odobrili prvi reševalni paket v višini
110 milijard evrov. 2010 je njen BDP znašal 226 milijard evrov po šestih letih pa je njen
BDP četrt manjši , brezposelnih in revnih pa še enkrat več in se bo po napovedih skrčil
tudi letos. Brez službe je 24,4% ljudi, med mladimi pa je brezposelnost skoraj 49%.
Zaradi odpuščanja ter rezov v plače in pokojnine je kupna moč manjša in morajo podjetja
zniževati cene izdelkov in storitev, da jih sploh lahko prodajo. Nepravilno začrtani ukrepi in
šibko uresničevanje strukturnih sprememb so v grškem gospodarstvu pustili posledice, od
katerih si država še zdaj ni opomogla. Pred štirimi leti so pri IMF posredno priznali, da ima
hitro varčevanje bolj negativne učinke na gospodarsko rast, kot so menili dotlej. Vodja
misije IMF za Grčijo Poul Thomsen je na začetku leta 2012 v izjavi za grški medij priznal,
da poudarek na javnofinančni konsolidaciji ni bil učinkovit in se bo Grčija iz krize izkopala
le, če se bo čim hitreje posvetila strukturnim reformam, ki so potrebne za posodobitev
grškega gospodarstva za kar se strinjajo tudi ekonomisti. Po šestih letih država še vedno
nima dostopa na finančne trge. IMF že dlje časa opozarja, da je grški dolg nevzdržen,
evrske članice pa poziva, naj Grčiji odpišejo del dolga. Države euroobmočja, z Nemčijo na
čelu, to zavračajo, ker ni v skladu z evropsko zakonodajo, in ker so tudi same šle skozi
boleč proces premagovanja krize. Zato IMF predlaga, da bi Grčiji za vsa posojila iz treh
svežnjev pomoči odobrili odlog plačila glavnice in obresti do leta 2040. Grčija trenutno
dolguje okoli 460 milijard evrov. Gospodarski in politični okvir se mora soočiti z nalogo,
da izvede učinkovite in celovite strukturne reforme. Strukturne reforme so glavna pot
naprej, da bi spodbudili potencialno rast proizvodnje in produktivnosti ter zmanjšanje
brezposelnosti v gospodarstvu. Takšne strukturne reforme, se nanašajo na trg dela,
ukrepi za izboljšanje reform poslovnega okolja, pokojninskega in zdravstvenega varstva
(Kenda, 2016, str. 2).
Po besedah Mojmir Mraka, profesorja mednarodnih financ se Grčija brez odpisa dolga ne
more vrniti na finančne trge. Ekonomisti so si enotni da je odpis dolgov Grčiji nujen, a še
vedno politično nesprejemljiv, je pa samo vprašanje časa, kdaj bo postal tudi politično
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sprejemljiv. Maja 2016 so finančni ministri euroskupine prvič odprli vprašanje lajšanja
grškega dolga. V pripravi so predlogi o kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepih.
Kratkoročni ukrepi predvidevajo boljše upravljanja dolga s ciljem znižanja stroškov.
Srednjeročni ukrepi bi zajemali daljšo ročnost za odplačilo, ki bi bili uveljavljeni ob izteku
programa leta 2018. Na dolgi rok pa naj bi ocenili možnost nadaljnjih ukrepov za
vzdržnost dolga (Demokracija, maj, 2016).
4.12.3 NEMŠKI PARLAMENT
Nemški parlament je dvodomen in ga tvorita zvezni odbor (Bundestag) in zvezni svet
(Bundesrat), ki imata v ''rokah'' zakonodajno vejo oblasti. Predstavnik ljudstva je zvezni
odbor ki ga sestavljajo poslanci, izvoljeni na splošnih in neposrednih volitvah. Zvezi svet
predstavlja dežele, ki sodelujejo pri sprejemu zakonodaje in pri zadevah EU. Zakone
sprejema zvezni zbor vendar ima zvezni svet pomemben vpliv na sprejem zakonodaje
predvsem zakonov kar se tiče pravic dežel. Glavne pristojnosti zveznega zbora je sprejem
zakonodaje, nadzorovanje dela vlade in izvolitev kanclerja, ki ga izvoli z absolutno večino
vseh poslancev na predlog predsednika republike, ki ga mora tudi imenovati v primeru
izvolitve. Zvezna vlada ima v rokah izvršilno oblast in je odgovorna zveznemu zboru ki jo
sestavljajo zvezni kancler ki ima pomembno in močno vlogo, saj vodi vladno politiko tako
doma kot v tujini ter zvezni ministri. Parlament lahko izreče t.i. konstruktivno nezaupnico
(kanclerski sistem) kanclerju le v primeru absolutne večine vseh poslancev, kar je
posebnost v odgovornosti vlade parlamentu (Kocijančič, Ribičič, Grad, &Kaučič, 1998, str.
52-53). Trenutno kanclerski položaj zaseda Angela Merkel, ki pripada stranki krščanske
demokratske unije in je prva nemška kanclerka.
Odnosi med zvezno vlado in nemškim parlamentom so še vedno bolj konstruktivni kot
provokativni, pa čeprav je zaznati večje število konfliktov na področju posameznih politik,
zlasti kar zadeva vprašanje prihodnosti EMU. Sodelovanje med zvezno vlado in zveznim
zborom zahteva več parlamentarne udeležbe v okviru evropskega mehanizma za
stabilnost in v okviru teh dogodkov je bilo opaziti razvoj parlamenta kot aktivnega
oblikovalca politike v EU. Vlogo v zadevah EU ima tudi zvezni svet, saj nemška ustava v
členu 55 določa, da zvezne dežele sodelujejo z zveznim svetom pri sprejemanju
zakonodaje v zadevah EU. Vloga obeh domov parlamenta se je okrepila z odločitvami
nemškega ustavnega sodišča, ki se je pojavilo kot osrednji akter v procesu integracije od
začetka leta 1990. V svojih sodbah o Maastrichtski pogodbi in Lizbonski pogodbi meni, da
politična suverenost izvira predvsem iz nacionalne države. Glede na problematično sestavo
EP ustavno sodišče nemškemu parlamentu pripisuje izključno nalogo varovanja
demokratične legitimnosti pri oblikovanju politik EU. Nedavne sodbe ustavnega sodišča v
zvezi s finančno in dolžniško krizo so še dodatno okrepile položaj nemškega parlamenta.
Glede na svoje formalne pristojnosti, nemškega parlamenta ne bo več mogoče opisati kot
"šibkejši" v zadevah EU. Ena od posledic tega so javne razprave o pravnih vidikih
kriznega območja upravljanja evra. Vlogo obeh parlamentarnih domov za evropske
zadeve ureja nemška ustava, ki v členu 23 določa da zvezni zbor in zvezni svet sodelujeta
pri zadevah v zvezi z Evropsko unijo. Ustava tudi določa da se parlamentu tudi zagotovi
možnost, da sodeluje pri zakonodajnih aktih na evropski ravni in izrazi svoje stališče. Te
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določbe so opredeljene v Zakonu o sodelovanju med zvezno vlado in nemškim
parlamentom v zadevah EU in v Zakonu o sodelovanju med federacijo in deželami v
zadevah EU, ki pa jih je bilo 2013 spremeniti kot posledica lizbonske pogodbe. Obveznost
vlade je, da obvešča parlament o vseh svojih dejavnostih v EU, to velja tudi za zasedanja
vrha novoustanovljenega evrskega območja, čeprav to ni uradna institucija EU. Nemška
ustava v členu 45 določa vloga odbora za evropske zadeve. Odbor redko pregleduje
zakonodajne predloge EU, saj to obravnavajo sektorski odbori parlamenta. Poslovnik
nemškega parlamenta v členu 93 določa, da odbor za evropske zadeve prevzame vodilno
vlogo pri sprejemu zakonodaje le v primeru spremembe primarne zakonodaje EU, ob
pristopu novih držav članic ali kršitve načela subsidiarnosti. Parlament je v zadnjih letih
bistveno okrepil svojo vlogo v zadevah EU, saj vključuje večino sektorskih odborov
parlamenta v postopke sprejemanja zakonodaje EU. Sprejetje Lizbonske pogodbe aprila
2008 ni imelo pomembnega vpliva na medparlamentarno sodelovanje. Številni poslanci,
zlasti tisti, ki so specializirani za evropske zadeve, se udeležujejo skupnih
medparlamentarnih srečanj, kot so konference parlamentarnih odborov za zadeve EU
(COSAC). Vloga nemškega parlamenta se v zadnjih letih ni bistveno spremenila. Prejšnje
študije so pogosto označevale parlament kot šibek člen v zadevah EU, do leta 1980 je bila
ta ocena v veliki meri pravilna. Po Maastrichtu se je vloga odbora za zadeve EU v
parlamentu okrepila in ima več formalnih pravic, še bolj se je okrepila njegova vloga v
parlamentu v času finančne krize verjetno zaradi dualizma med zakonodajno in izvršilno
vejo oblasti. Sodba ustavnega sodišča v zvezi z lizbonsko pogodbo ni bila posebej
pomembna v smislu njenega konkretnega pravnega učinka, vendar je dvignila zavest med
poslanci, da je parlament najpomembnejši vir demokratične legitimnosti pri odločanju v
EU. Številne sodbe ustavnega sodišča v zvezi s krizo evroobmočja so povečale to
zaznavanje. Politika EU je postala bolj sporna, in se zdi, da je širši dogovor, da mora biti
parlament vir, iz katerega izhaja demokratična legitimnost (Höing, 2015, str, 191-205).
Nemčija se je s stagnacijo gospodarstva in povečevanjem brezposelnosti pričela spopadati
že precej pred izbruhom globalne finančne krize leta 2008, saj je pred štirinajstimi leti
nemško gospodarstvo praktično stagniralo. Najslabša gospodarska rast je bila dosežena v
letih 2002-2005. V tem obdobju se je Nemčija spopadala tudi z visoko brezposelnostjo in
se pospešeno zadolževala. Prejšnja vlada kanclerja Schröderja je zato že v letu 2003
začela pospešeno uvajati varčevalne reforme, katerih poudarek je bil na spreminjanju
socialnega sistema in reformi trga dela. Agenda 2010 je bil koncept za reformo nemškega
sistema socialnega varstva in trga delovne sile, ki se je v veliki meri izvajal od leta 2003
do 2005. Izraz "Agenda 2010" se nanaša na Evropo. Tako so se evropski voditelji odločili,
leta 2000 na posebnem vrhu na Portugalskem, da bo EU do leta 2010 v skladu s ti.
"Lizbonsko strategijo" najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe
gospodarstvo na svetu. V letih 2006 in 2007 je nemško gospodarstvo bistveno porastlo
vendar je bilo zaradi vsesplošne gospodarske rasti svetovnega gospodarstva težko podati
oceno, ali je rast resnično posledica sprejetih reform. Danes, ko Nemčija sredi najhujše
finančno gospodarske krize v evrskem območju beleži praktično rekordne rezultate, lahko
trdimo, da so strukturne reforme v zadnjih desetih letih dejansko izboljšale delovanje
okostenelega nemškega gospodarstva. V letu 2011 je Nemčija zabeležila najmanjšo
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brezposelnost v zadnjih dvajsetih letih, izvoz se je povišal, gospodarska rast pa je bila za
krizne razmere zavidljivih 3%. Nemčija je bila torej na izbruh krize v evro območju zelo
dobro pripravljena in dodatne večje varčevalne reforme po letu 2008 niti niso bile
potrebne. Uvedena je bila dodatna reforma zdravstvenega sistema, saj je zaradi
povečevanja primanjkljaja v zdravstveni blagajni Nemčija v letu 2010 povišala prispevke
za zdravstveno varstvo zaposlenih ter znižala obseg nekaterih zdravstvenih storitev, kritih
iz zavarovanja. Več poudarka kot varčevanju pa nemška vlada posveča razbremenitvi
majhnih in srednjih podjetji, spodbujanju inovacij in omogočanju izvoza. V zadnjih letih so
bile tako uvedene nekatere davčne olajšave za majhna in srednja podjetja. Nemška vlada
na čelu s kanclerko Merklovo je zaradi vidnih rezultatov reform, ki jih je Nemčija izvedla
sama, prepričana, da bi podobne reforme pomagale k povečanju rasti in zmanjšanju
zaposlovanja tudi v drugih evropskih državah. Vodilna vloga Nemčije pri reševanju
evropske dolžniške krize torej izhaja iz pozitivnih izkušenj, ki so jih prinesle reforme v
Nemčiji in predlogi reform na ravni EU imajo pogosto zaslombo v uspešnih nemških
reformah. Zato lahko tudi v prihodnje pričakujemo, da bo Nemčija na ravni EU in evrskega
območja spodbujala reforme, ki jih je sama uvedla v zadnjih desetih letih. V Nemčiji se je
hkrati z uveljavljanjem Agende 2010 pojavila tudi ideja o samoomejitvi zadolževanja.
Osnutek zlatega pravila je bil v nemškem finančnem ministrstvu pripravljen že leta 2006,
ko se je Nemčija še vedno spopadala z naraščajočim javnim dolgom na eni strani, in s
stagnacijo gospodarstva na drugi strani. Oktobra 2008 je tako spodnji kot zgornji dom
nemškega parlamenta potrdil rešilni paket Soffin, v višini 480 milijard evrov, ki je
namenjen bančnim garancijam in injekcijam bankam. V maju 2009 je nemški Bundestag
sprejel spremembo nemške ustave, ki je pravilo uzakonila na ustavni ravni. 1. avgusta
2009 so spremembe ustave stopile v veljavo. Glavna elementa zlatega pravila sta popolna
prepoved zadolževanja na ravni zveznih dežel ter omejitev strukturnega letnega
primanjkljaja na zvezni ravni na 0,35% BDP. Pri čemer bo prepoved zadolževanja za
zvezne dežele pričela veljati leta 2020, omejitev na zvezni ravni pa leta 2016. Do takrat pa
naj bi zvezna vlada in deželne vlade zadolženost postopoma zmanjševale. Glede omejitve
zadolževanja je predvidena izjema v primeru naravnih katastrof in izrednih razmer (pri
čemer je mišljena tudi finančna kriza ali recesija). Junija 2012 sta tako Bundestag kot
Bundesrat z 2/3 večino potrdila pogodbo o evropskem mehanizmu stabilnosti (Vlada RS,
2012, str. 33-36).
Nemško gospodarstvo je v dobri kondiciji, brezposelnost pada, plače delavcev rastejo. V
2015 bi naj bil državni proračun skoraj uravnotežen ali bi naj celo dosegel majhen
presežek. Dosledno in zanesljivo izvajanje politiko do državnega dolga ustvarja zaupanje
med podjetji, delavci, kar je pomembna osnova za prihodnje naložbe in rast. Vlaganja so
ključna konkurenčnost, za trajnostno globalno blaginjo in boljšo kakovost življenja ljudi v
Nemčiji in Evropi. Zato je cilj zvezne vlade okrepiti zasebne in javne naložbe v Nemčiji in
Evropi. Vzdržno okrevanje gospodarstva v Evropi je ključnega pomena za rast in delovna
mesta v Nemčiji. V Evropi se morajo pospešiti investicije, ambiciozne strukturne reforme,
zagotavljanje konkurenčnosti, vzdržnost javnih financ in rast gospodarstva v vseh
evropskih državah članicah. Nacionalna in evropska prizadevanja, solidarnost in
odgovornost morajo iti z roko v roki. Uravnotežena gospodarska rast, ki ustvarja
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priložnosti za gospodarsko in socialno udeležbo vseh državljanov, lahko izboljša socialni
položaj ljudi v vsej EU. Gospodarski socialni trg v Nemčiji temelji na spoznanju, da smo
lahko z odprto, konkurenčno, pošteno in skrbno družbo na dolgi rok ekonomsko uspešni
(European Commision, Europe 2020 in Germany).
4.12.4 SLOVENSKI PARLAMENT
Slovenski parlament je dvodomen. Spodnji dom predstavlja DZ, kot predstavnik ljudstva,
zgornji dom pa predstavlja Državni svet, ki zastopa posebne interese. Ožja pooblastila
pripadajo DZ, ki v zakonodajnem postopku oblikuje zakone. Zakonodajni postopek poteka
na podlagi predpisov Ustave, bolj natančno pa je urejen v Poslovniku DZ. V Sloveniji je
bila glavna razprava pred vstopom v EU sprememba ustave, da ''Slovenija lahko z
mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije'' (URS,
člen 3a). S podpisom pristopne pogodbe 2003 je bil ustanovljen Odbor za zadev EU, ki je
odbor DZ RS. V skladu s spremembami Ustave, ki je omogočila podpis pristopne pogodbe,
je bil sprejet Zakon o sodelovanju med državnim zborom in Vlado v zadevah EU (v
nadaljevanju ZSDZVZEU). Ustava, zagotavlja osnovni okvir za odnose med izvršilno in
zakonodajno vejo glede zadev EU, v postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v
mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic.
Vlada sproti obvešča DZ o predlaganih aktih in odločitve o svoji dejavnosti, (npr., v petih
tednih po prejemu predloga Komisije, je Vlada dolžna predložiti svoje predlagano stališče
o predlogu DZ. Sprejete odločitve DZ pa so zavezujoče za vlado pri njenem delu v
delovnih skupinah Sveta). Pri sprejemanju zakonodajnih aktov ima pomembno vlogo
Državni svet, ki lahko, izglasuje odložilni veto, kar pomeni, da Državni svet lahko zahteva
od DZ, da ponovno odloča o izglasovanju zakona, tokrat z zahtevnejšo večino. Svojo
zahtevo za ponovno odločanje lahko uveljavi v sedmih dneh po sprejetem zakonu.
Lizbonska pogodba daje nacionalnim parlamentom formalno vlogo pri odločanju v EU. Da
bi lahko v celoti izkoristili to možnost, je DZ decembra 2010 sprejel potrebne spremembe
in dopolnitve Poslovnika DZ. Glavni cilj te spremembe je zagotoviti bolj učinkovito
sodelovanje DZ v postopkih odločanja na ravni EU v skladu z določbami Lizbonske
pogodbe, kot tudi večjo aktivnost matičnih delovnih teles pri obravnavi zadev EU, ki so že
v zakonodajnem postopku. V zadevah EU se v DZ ukvarjata dva odbora, in sicer Odbor za
zadeve EU in Odbora za zunanjo politiko. Odbor za zunanjo politiko je izključno pristojen
za vprašanja zunanje in varnostne politike, medtem ko so vse druge zadeve EU v
pristojnosti Odbora za zadeve EU, ki je sestavljen iz 15 članov različnih političnih strank
vključno s predsednikom in dvema podpredsednikoma. Pomembne naloge Odbora za
zadeve EU so, da obravnava zadeve EU kot je npr., sklepanje mednarodnih pogodb na
katerih temelji EU, pogodb o pristopu kandidatk k EU, sodeluje z institucijami in organi
EU ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve EU. Sodeluje pri tem, da DZ spoštuje
načelo subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in
sorazmernosti. Do maja 2010, ko je prišlo do spremembe ZSDZVZEU so bile seje Odbora
za zadeve EU zaprte za javnost. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je odprtje sej za javnost
(razen zadev zaupne narave-običajno širitvena vprašanja) izboljšalo raven udeležbe in
boljšo pripravljenost članov Odbora za vsebinska vprašanja na sejah, prav tako se
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prenaša tretji kanal na nacionalni televiziji. Odbor se sestaja vsak petek na rednih sejah
na katere so po dogovoru lahko vabljeni tudi slovenski evroposlanci. Jasno je, da je DZ ne
more igrati iste vloge v zadevah EU kot vlada, lahko pa z nadzorom nad vlado močno
vpliva na zakonodajne akte, ki izhajajo iz EU (Kajnč Lange, 2015, str. 650-654).
Odbor za zadeve EU dobro sodeluje pri izmenjavi informacij z EP in drugimi nacionalnimi
parlamenti skozi COSAC. Prav tako DZ sodeluje skozi novo zbirko podatkov IPEX
(Medparlamentarna izmenjava informacij o EU). Zbirka se nanaša na vzajemno izmenjavo
informacij (dokumentov-upravno sodelovanje) o parlamentarnem delu v zadevah EU,
zlasti glede zakonodaje, postaja vse pomembnejša in uporablja sodobno informacijsko
tehnologijo, na primer internetno podatkovno in komunikacijsko mrežo IPEX
(Vehovar, 2007, str. 249-252).
Zakonodajni akti oz., ukrepi za izhod iz krize katere je sprejel slovenski parlament v času
finančne krize so zavedeni v NRP in Programih stabilnosti. NRP je srednjeročni načrt Vlade
RS glede prioritetnih ukrepov in projektov. Vsebini programa stabilnosti in NRP se
dopolnjujeta in prekrivata. Program stabilnosti se osredotoča na makroekonomski razvoj,
fiskalno politiko in javne finance, NRP pa opisuje ukrepe, napovedane strukturne reforme
znotraj EU semestra in doseganje ciljev EU 2020. Za zagotovitev dolgoročne rasti in
vzdržnosti javnih financ je Slovenija v NRP in Programih stabilnosti v času finančne in
gospodarske krize prednostno obravnavala ukrepe ekonomske politike na naštetih ključnih
področjih: slovenski parlament je potrdil zakon o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi ESM,
katere namen je preprečevanje nadaljnjega širjenja dolžniške krize. Parlament je sprejel
Zakon o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, kateri ureja Družbo za upravljanje
terjatev bank in Sklad za stabilnost bank (v nadaljevanju SSB), še pred tem pa je Državni
svet je izglasoval odložilni veto na zakon o ukrepih za stabilnost bank, ki predvideva
ustanovitev t.i. slabe banke. Slovenija je konec 2013 in v 2014 izvedla dokapitalizacijo
šestih bank (NLB, NKBM, Factor banka, Probanka, Abanka in Banka Celje) v skupni višini
3,6 milijarde evrov. Dokapitalizacija bank je bistveno povečala dolg sektorja države, ki je
ob koncu leta 2013 dosegel 70,8% BDP. Posledica tega je, da Slovenija samo za plačilo
obresti letno nameni 3% BDP. Vlada in DZ sta sprejela spremembe pokojninskega
sistema, katere so navedene v novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, katerega je DZ sprejel decembra 2012. Pokojninska reforma iz 2013 še
naprej kaže zelo pozitivne učinke. Reforma je pozitivno vplivala tudi na kratkoročno
stabilizacijo odhodkov za pokojnine. Projekcije kažejo, da bo prišlo še do nadaljnjega
padca izdatkov za pokojnine. Ključni krizni ukrep, ki ga je DZ sprejel maja 2013 je dvig
višje stopnje DDV. Od zvišanja DDV si vlada obeta dodatnih 250 milijonov evrov letno, s
čimer bo ublažila javnofinančni primanjkljaj. Ker so poslanci strinjali, da država ni dober
lastnik in da se mora umakniti iz gospodarstva, je marca 2014 DZ sprejel nov zakon o
upravljanju kapitalskih naložb Republika Slovenija, Zakon o Slovenskem državnem
holdingu. Bistvo novega zakona je ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb
od drugih funkcij države, (privatizacija). Na seznamu državnih naložb za prodajo so deleži
v Adrii Airways, Aeru, Elanu, Fotoni, Heliosu, Aerodromu Ljubljana, Adrii Airways Tehnika,
NKBM, Telekomu Slovenija, Cinkarni Celje, Gospodarskemu razstavišču, Palomi, Termah
Olimia Bazeni, Uniorju in Žitu. SDH četrtletno in letno poroča DZ o politiki upravljanja.
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Kriza je pokazala vse slabosti, ranljivosti in nevzdržnost obstoječega načina upravljanja
državnih naložb in načina korporativnega upravljanja in je to tudi razlog za prodajo teh
podjetij. DZ je potrdil vnos fiskalnega pravila (zlato pravilo) v Ustavo, katero je začelo
veljati julija 2015, ko je bil sprejet Zakon o fiskalnem pravilu, ki zagotavlja dolgoročno
vzdržno javnofinančno politiko. Na področju javnih financ je bil sprejet Zakon o davčnem
potrjevanju računov, ki je stopil v veljavo v letu 2016. Temeljni cilj zakona je je uvedba
sistema, ki bo omogočal pregledno in zanesljivo evidentiranje gotovinskega prometa
davčnih zavezancev in s tem zmanjšanje obsega sive ekonomije in preprečevanje davčnih
utaj in goljufij. Z uveljavitvijo zakona so se začele uvajati t.i. davčne blagajne. Po besedah
ministra za finance Mramorja so davčne blagajne v prvem četrtletju 2016 prinesle za 21
milijonov evrov več prihodkov, do konca leta se jih pričakuje najmanj 75 milijonov evrov
(Ministrstvo za finance, 2016).
Trenutno ugodna slika slovenskega gospodarstva še ne rešuje vseh strukturnih neskladij
in dolgoročnih izzivov. Zunanja tveganja se povečujejo npr., največji val migrantov
predstavlja pomemben nov element v oblikovanju srednjeročnih politik. Ključne usmeritve
ekonomske politike v letih 2016 –2017 nadgrajujejo tiste iz preteklega leta. Ključna cilja
sta spodbujanje gospodarske rasti ter konsolidacija javnih financ s postopnim zniževanjem
deleža dolga sektorja države. Namen je spodbuditi investicijsko okolje za domače in tuje
vlagatelje, zagon delovnih mest, spodbudit tuje neposredne naložbe in nadaljevali s
privatizacijo podjetij in bank v državni lasti. Potrebno je dvigniti kreditno aktivnost bank in
lažji dostop do kreditnih virov financiranja za spodbujanje investicij v privatnem sektorju,
zmanjševati administrativne ovire in ustvarili pogoje za vlaganja v najsodobnejšo
tehnološko opremo. Komisija je maja 2016 predlaga Evropskemu svetu končanje postopka
presežnega primanjkljaja za Slovenijo, saj ga je 2015 znižala pod 3% BDP in s tem
izpolnila zahtevane pogoje v skladu s pravili Pakta za stabilnost in rast (Ministrstvo za
finance, 2016).

4.13 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
4.13.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Magistrsko delo zajema razmerje med nacionalnimi parlamenti in parlamentom EU v času
finančne in gospodarske krize. Poleg tega ne gre zanemariti medinstitucionalnega dialoga
evropskih institucij v času finančne in gospodarske krize. V ta namen sem v magistrskem
delu preverjal dve od spodaj navedeni hipotezi.
HIPOTEZA 1: Moč vplivanja evropskega parlamenta na gospodarsko in
finančno krizo v Evropi je glede na ostale institucije EU omejena.
Hipotezo lahko potrdim.
Četrto poglavje zajema evropski semester. V času finančne in gospodarske krize je bilo
potrebno zagotoviti boljše gospodarsko upravljanje in učinkovitejše usklajevanje politik
med državami članicami EU. S tem namenom je Evropski svet 2010 vzpostavil evropski
semester kot del širše reforme ekonomskega upravljanja, usklajevanja ekonomskih in
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fiskalnih politik v EU, v okviru katerega morajo države članice svoje ekonomske in
proračunske politike usklajevati s cilji in pravili na ravni EU. Pravna podlaga za ta proces
je »šesterček«, šest zakonodajnih aktov, in kasneje »dvojček« ki sta jih skupaj sprejela
Svet in EP s katerimi se je preoblikoval Pakt za stabilnost in rast. V okviru evropskega
semestra države članice usklajujejo gospodarske politike EU in prejmejo politične
smernice ki jih določi Svet in priporočila od Komisije na ravni EU. Svet EU razpravlja o
predlaganih priporočilih za posamezne države in sprejme dogovor o njihovi končni
različici, končna priporočila pa nato potrdi Evropski svet.
Po drugi strani pa je EP v skladu s členom 121, odst. 6 PDEU, sozakonodajni organ pri
večstranskem nadzoru, prav tako sodeluje pri posvetovanja o sekundarni zakonodaji, na
podlagi katere se izvaja postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je določeno v
členu 126, odst. 14 PDEU. Spremenjeni Pakt za stabilnost in rast navaja gospodarski
dialog, s katerim je dobil EP pomembno funkcijo v okviru fiskalne politike in v okviru
katere pooblašča pristojni odbor Parlamenta, da k razpravi povabi predsednika Sveta,
Komisijo, predsednika Evropskega sveta, predsednika Euroskupine in, po potrebi tudi
državo članico, prav tako je redno obveščen tudi o uporabi uredb (šesterčka in dvojčka).
Bolj poenostavljeno povedano bi povedal, da je EP nekakšen zakonodajalec (tisti, ki
omogoča politično dejanje) pri sprejemanju ekonomskih politik v času finančne in
gospodarske krize-seveda ne sam ampak skupaj s Svetom. Aktivna vloga pri reševanju
finančne in gospodarske krize pa pripada Evropskemu svetu, Komisiji in ostalim finančnim
institucijam kot sta IMF in ECB. Rekel bi, da ima EP manj pristojnosti na evropski ravni kot
imajo to nacionalni parlamenti na državni ravni, ter da ima Komisija kot nekakšna
»evropska vlada« več pristojnosti oz., moči na evropski ravni, kot pa nacionalna vlada na
državni ravni.
HIPOTEZA 2: Kljub novostim, ki jih je v razmerje uvedla Lizbonska strategija,
EP še vedno v veliki meri prevladuje nad nacionalnimi parlamenti v oblikovanju
evropskih politik.
Hipotezo lahko potrdim.
Poglavje 3.2 zajema sekundarno pravo. Sekundarno pravo sestavljajo pravni akti Unije, ki
so navedeni v PEU, to so uredbe, direktive, sklepi, priporočila in mnenja (PEU, 288. člen,
1. odst.) Sekundarne pravne akte sprejemajo EP, Svet in Komisija. Uredbe katere
sprejemata EP in Svet so povsem zavezujoče in se uporabljajo v vseh državah članicah
neposredno, njihova značilnost pa je, da imajo zavezujočo naravo, so splošna in
abstraktna in imajo neposredno uporabnost. Uredba ima naravo zakona in velja za vse
subjekte tako za pravne kot za fizične osebe. V moji nalogi so to uredbe iz Pakta
stabilnosti in rasti, ki so zavezujoče za vse države članice in jih morajo države članice
ustrezno spoštovati in uporabljati.
Je pa v Lizbonski pogodbi urejeno načelo subsidiarnosti. V skladu s Protokolom o uporabi
načela subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priloga PEU in PDEU EP pošlje svoje osnutke
zakonodajnih aktov in sprejete resolucije nacionalnim parlamentom (Protokol, št. 2, 4.
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člen). V Protokolu o uporabi načela subsidiarnosti in sorazmernosti je v členu 6 zaveden
sistem zgodnejšega obveščanja v zakonodajnem postopku, v katerem nacionalni
parlamenti nadzorujejo spoštovanje načela subsidiarnosti, na tak način da opozorijo
institucije, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku na morebitne kršitve tega načela,
končno besedo pa ima vendarle EP in Svet. Nacionalni parlamenti imajo torej posreden
vpliv na oblikovanje evropskih politik.
4.13.2 PRISPEVEK REZULTATOV K ZNANOSTI OZ. STROKI
Pri sprejemanju proti kriznih ukrepov in politik, je vloga EP in njegovega sodelovanja z
nacionalnimi parlamenti dokaj spregledana. Vsekakor je smiselno trditi, da je naloga
originalna prav v osvetlitvi vloge parlamentarizma na nacionalni in evropski ravni, kot do
sedaj popolnoma spregledane akterje.
Francija se je najprej odzvala na krizo z dvigovanjem DDV, najprej znižanega DDV, ki
zadeva prodajo, alkoholnih pijač, prehrane, nepremičnine, nato je sprejela davek na
finančne transakcije, ki znaša 0,1 %, zakon Tepa o 75% obdavčitvi najvišjih dohodkov,
Zakon davka na dodano vrednost, dviguje stopnjo DDV iz 19,6% na 20%, omejile so se
plače vodilnih v javnih podjetjih, prav tako predsednika in njegovih ministrov, Francija je
ratificirala fiskalno pravilo v t.i. »super zakon«, sprejela reformo trga dela, pokojninsko
reformo. Javnofinančni primanjkljaj se je v Franciji iz leta 2008 ko je znašal -3,3% BDP, v
letu 2014 povečal na -3,9% BDP, prav tako se je povečal dolg sektorja države iz leta
2008, ko je znašal 68,2% BDP na 95,6% BDP v letu 2014. Francija je trenutno v
korektivnem delu Pakta za stabilnost in rast.
Grška dolžniška kriza je specifična, je epicenter dolžniške krize, varčevalnih ukrepov ni
uvajala samostojno, temveč šele na zahtevo in pod močnim pritiskom ''trojke''. Grčija
sprejema varčevalne ukrepe kot pogoj za pridobitev posojil od držav članic evra in IMF. S
pomočjo trojke, ki je bila edina možnost se je izognila bankrotu države. V zameno za
posojila je Grčija potrdila davek na nepremičnine, znižala pokojnine, odpustila okrog 15
000 javnih uslužbencev, sprejela davek o privatizaciji kamor sodijo tudi grški otoki in
prodaja letališč, ratificirala zlato pravilo v ustavo, zvišala DDV, sprejeli so davčno in
pokojninsko reformo. Grčija trenutno dolguje okoli 460 milijard evrov. Večina teh proti
kriznih ukrepov so spremljale demonstracije grškega naroda. Javnofinančni primanjkljaj se
je v Grčiji iz leta 2008 ko je znašal -9,8% BDP, v letu 2014 znižal na -3,6% BDP, povečal
pa se je dolg sektorja države iz leta 2008, ko je znašal 113,00% BDP na 178,6% BDP v
letu 2014.
Nemčija v času finančne in gospodarske krize, ki je zajela EU in euroobmočje ni imela
posebnih težav, saj se je s krizo soočala med leti 2002-2005 ko je nemško gospodarstvo
stagniralo. V letu 2011 je Nemčija zabeležila najmanjšo brezposelnost v zadnjih dvajsetih
letih, in jo še naprej zmanjšuje. Nemčija je bila na izbruh krize v evro območju zelo dobro
pripravljena in dodatne večje varčevalne reforme po letu 2008 niti niso bile potrebne.
Vodilna vloga Nemčije pri reševanju evropske dolžniške krize torej izhaja iz pozitivnih
izkušenj, ki so jih prinesle reforme v Nemčiji in predlogi reform na ravni EU imajo pogosto
zaslombo v uspešnih nemških reformah. Zato lahko tudi v prihodnje pričakujemo, da bo
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Nemčija na ravni EU in evrskega območja spodbujala reforme, ki jih je sama uvedla v
zadnjih desetih letih. Javnofinančni primanjkljaj se je v Nemčiji iz leta 2008, ko je znašal 0,1% BDP, v letu 2014 dosegel presežek v višini 0,3% BDP, povečal pa se je dolg sektorja
države iz leta 2008, ko je znašal 66,7% BDP na 74,9% BDP v letu 2014.
Slovenija se je odzvala na dolžniško krizo, z ukrepi, ki zajemajo stabilnost bank katero
ureja Družba za upravljanje terjatev bank, cilj je gospodarno upravljanje javnih sredstev,
kreditiranje gospodarstva in dokapitalizacija bank, sprejeta je bila pokojninska reforma, ki
kaže pozitivne učinke na javne izdatke, saj predvideva padanje izdatkov za pokojnine,
Slovenija je dvignila DDV iz 20% na 22%, z zakonom je ustanovila Slovenski državni
holding. katerega cilj je prodaja državnega premoženja, sprejet je bil vnos fiskalnega
pravila v ustavo, sprejeti ZUJF je znižal prejemke državnim uslužbencem, vzpostavljena je
bila uveljavitev davčnih blagajn za preprečevanje sive ekonomije in davčnih utaj.
Javnofinančni primanjkljaj se je v Sloveniji iz leta 2008, ko je znašal -1,9% BDP, v letu
2014 povečal na -5,0% BDP, povečal pa se je tudi dolg sektorja države iz leta 2008, ko je
znašal 21,9% BDP na kar 80,8% BDP v letu 2014.
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5 ZAKLJUČEK
Vlade se pogajajo o mednarodnih pogodbah, ter jih tudi sklenejo. Ko je delo opravljeno
jih parlamenti potrdijo. To je klasična delitev dela. Ampak stvari so se spremenile. V
današnjem svetu se delo parlamentov več ne ustavi na državnih mejah. Parlamenti
morajo razmišljati o posledicah mednarodnih dogodkov na njihovo delo. Zato ker meje
med tem kar se odloča nacionalno in mednarodno postajajo zamegljene. Mnoge
mednarodne pogodbe imajo posledice na nacionalno politiko in prakso, pa naj gre za
trgovanje, izmenjavo podatkov ali strateška partnerstva. Zaradi tega bi morali parlamenti
imeti za te pogodbe posebno skrb, od samega začetka pogajanj vse do njihovega konca in
same izvedbe pogodb.
Nacionalni parlamenti so v zadnjem času pridobili precej nadzora nad dejavnostmi svojih
vlad na področju Unije z ustavnimi reformami, pri čemer pri tem razvoju igrajo pomembno
vlogo njihovi odbori (npr. COSAC), ki se ukvarjajo z evropskimi zadevami in sodelujejo z
EP. Protokol št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v EU, spodbuja večjo vključenost
nacionalnih parlamentov v dejavnosti EU in zahteva, da se posvetovalni dokumenti in
zakonodajni predlogi Komisije čim hitreje pošljejo nacionalnim parlamentom, da jih lahko
obravnavajo, še preden Svet sprejme odločitev. PDEU nacionalnim parlamentom
zagotavlja tudi pravico, da jih evropske institucije izčrpno obveščajo, in določa, da jim je
treba posredovati vse osnutke zakonodajnih aktov ter prošnje za članstvo v EU.
Lizbonska pogodba je vzdevek "pogodba parlamentov" ne le za usposobitev EP, temveč
tudi za vključitev nacionalnih parlamentov v ureditve EU. Lizbonska pogodba je okrepila
vključenost nacionalnih parlamentov v neposreden stik z institucijami EU (Komisija, Svet,
ECB, Sodišče, Računsko sodišče). Z začetkom finančne in gospodarske krize 2008 so se v
nacionalnih parlamentih razvili novi postopki za spopadanje s sprejetimi pravili v zvezi s
proračunsko disciplino. Velika večina nacionalnih parlamentov je dala povečanje vpliva na
Komisijo za pripravo nacionalnih proračunov, kar je privedlo do asimetrije parlamentarnih
pooblastil vendar le nekaterih. Lizbonsko pogodbo je mogoče razumeti kot prelomnico pri
vlogi nacionalnih parlamentov v zadevah EU, saj je dala nacionalnim parlamentom
možnost posrednega vplivanja na evropsko zakonodajo. V okviru protokola št. 1 o Vlogi
nacionalnih parlamentov EU se osnutki zakonodajnih aktov ki jih predlaga Komisija,
pobude drugih držav članic, pobuda EP, zahteve Sodišča, priporočila ECB, ali zahteve EIB
neposredno pošljejo tudi nacionalnim parlamentom. Npr., v okviru mehanizma za zgodnje
opozarjanje lahko nacionalni parlament preveri skladnost zakonodajnega predloga z
načelom subsidiarnosti, končno besedo pa ima vendarle zakonodajalec (EP in Svet).
Takšen pristop nacionalnim parlamentom odpira vrata za neposreden stik z evropskimi
izvršilnimi organi.
Vse od začetka krize državnega dolga v EU marca 2010 je vloga nacionalnih parlamentov
euroobmočja pri ratifikaciji svežnjev ukrepov za reševanje oziroma njihovem spreminjanju
opozorila na pomen tesnega sodelovanja in stalne izmenjave informacij med njimi in EP.
Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, ki je
76

začela veljati januarja 2013, v členu 13 določa posebno sodelovanje med nacionalnimi
parlamenti in EP za izvajanje parlamentarnega nadzora na področju gospodarskega in
finančnega upravljanja. Evropski svet je 2010 vzpostavil evropski semester kot del širše
reforme ekonomskega upravljanja, usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik v EU.
Pravna podlaga za ta proces je bila Uredba Sveta (ES) št. 1466/97, ki je bila kasneje
spremenjena z Uredbo EP in Sveta št. 1175/2011 »šesterček«, šest zakonodajnih aktov, s
katerimi se je preoblikoval Pakt za stabilnost in rast. Vlade držav članic EU so pozvane, da
predložijo svoje nacionalne reformne programe, o katerih razpravljajo nacionalnih
parlamentih in so uvedeni v nacionalno zakonodajo.
Junckerjevo poročilo iz oktobra 2014 vključuje tesnejšo vlogo EP in nacionalnih
parlamentov pri usklajevanju ekonomskih politik. Da bi se povezali evropski in nacionalni
akterji je bila zgrajena nova oblika medparlamentarnega sodelovanja, ki ga organizira EP
v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti, na katerem predstavniki nacionalnih
parlamentov poglobljeno razpravljajo o prednostnih nalogah politike. Nacionalni
parlamenti so z zakonodajnim dvojčkom pridobili pravico, da pozovejo komisarja, naj
predstavi mnenje Komisije o osnutku proračunskega načrta ali njeno priporočilo državi
članici v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Nacionalni parlamenti bi
morali biti praviloma aktivno vključeni pri sprejemanju NRP in programov stabilnosti. EP
pa bi se moral organizirati tako, da bo učinkovitejši v svoji vlogi pri zadevah, ki se
nanašajo zlasti na euroobmočje.
Konec leta 2010 so se države članice evra odločile vzpostaviti stalni mehanizem za zaščito
finančne stabilnosti območja evra Pogodba o ustanovitvi EMS je bila podpisana 2.
februarja 2012, do 8. oktobra 2012, ko je EMS uradno začel delovati, pa so jo ratificirali
vsi nacionalni parlamenti držav članic evrskega območja. Njena pravna podlaga je
spremenjena Uredba EP in Sveta št. 1175/2011. Nacionalni parlamenti so ratificirali
fiskalno pravilo, nekatere članice v Ustavo nekatere z zakonom. Fiskalno pravilo ima
pravno podlago v Paktu stabilnosti in rasti, katerega sta sprejela EP in Svet. EP ima
bistven vpliv na končno obliko tako imenovane "šesterček" zakonodaje, zasnovan za
krepitev pakta stabilnosti in rasti, med katerimi je bila marsikatera reforma sprejeta v
nacionalno zakonodajo. Ta ukrep zagotavlja okrepljena pravila za nadzor nacionalnih
fiskalnih politik, ki preko uredb in direktive uvaja nove zakonske zahteve za nacionalne
proračune, ki bi jih bilo potrebno zajeti v nacionalno zakonodajo, zahteve pa bi morale biti
trajne in zavezujoče. Bistvo te reforme je da se v zgodnji fazi oz., že preventivno prepreči
pojav čezmernega javnofinančnega primanjkljaja ter pospeši nadziranje in usklajevanje
ekonomskih politik, ter da se v primeru čezmernega primanjkljaja pospeši njegovo
zmanjšanje in uvaja poostrene sankcije za države članice ki ne izpolnjujejo priporočil v
zvezi s čezmernim primanjkljajem. EP je z dvojčkom dobil možnost strožjega nadzora, saj
lahko pristojni odbor pozove institucije (Komisijo, Svet, Evroskupino, ECB in IMF) h
gospodarskemu dialogu z EP. EP je redno obveščen o uporabi uredb.
Medparlamentarno sodelovanje med EP in nacionalnimi parlamenti je obravnavano kot
nujno orodje in najbolj primeren organ, da preveri odločanja na ravni EU. V okviru
reforme šesterčka nacionalni parlamenti razpravljajo in potrdijo NRP v katerem so podatki
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potrebni za izvajanje večstranskega nadzora, ki predstavlja eno od ključnih podlag za
vzdržnost javnih financ, ki je pogoj za stabilnost cen, močno trajnostno rast in ustvarjanje
delovnih mest. Učinkovitost držav članic v boju proti finančni in gospodarski krizi se kaže v
učinkovitosti nacionalnih parlamentov, kateri sprejemajo in potrjuje odločilne reforme
(šesterček, dvojček, zlato pravilo…) za izhod iz krize.
Ob branju strokovne in preostale literature sem dobil oris dejanske globalne razsežnosti
finančne in gospodarske krize, ki je zajela EU in euroobmočje. Evropsko gospodarstvo še
vedno čaka okrevanje, predvsem Grčijo ki bo dolgotrajno. Gospodarska rast bi se naj
povečala, brezposelnost zmanjšala, prav tako primanjkljaj, pa vendar so ti predvidevani
pozitivni rezultati neenakomerno razporejeni po državah članicah. Glavni izzivi so
investicijske naložbe, ki bodo ustvarjale delovna mesta in rast, ter posledično zmanjševale
javnofinančni primanjkljaj in dolg sektorja države.
Vlogo nacionalnih parlamentov bi bilo potrebno okrepiti predvsem v smeri ekonomskih
politik in evropskega semestra. Brez prevzema odgovornosti s strani nacionalnih
parlamentov bo spopadanje z neprivlačnimi strukturnimi ukrepi in reformami neizvedljivo.
Nacionalni parlamenti bi morali na polno poseči po svoji vlogi, ki jim jo daje Lizbonska
pogodba, (uporaba načela subsidiarnosti, močnejše medparlamentarno sodelovanje in
vključevanje v politične dialoge).
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