
PROTOKOL (št. 12) 
O POSTOPKU V ZVEZI S ČEZMERNIM PRIMANJKLJAJEM 

VISOKE POGODBENICE SO SE 

Z ŽELJO določiti podrobnosti postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem iz člena 126 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, 

DOGOVORILE o naslednjih določbah, ki so priložene Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju 
Evropske unije: 

Člen 1 

Referenčne vrednosti iz člena 126(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije so: 

— 3 % za razmerje med načrtovanim ali dejanskim javnofinančnim primanjkljajem in bruto 
domačim proizvodom po tržnih cenah; 

— 60 % za razmerje med javnim dolgom in bruto domačim proizvodom po tržnih cenah. 

Člen 2 

V členu 126 navedene pogodbe in v tem protokolu: 

— vlada pomeni vlado v širšem smislu, to so centralna, regionalna ali lokalna vlada in skladi 
socialnega zavarovanja razen trgovinskih dejavnosti, kakor je opredeljeno v Evropskem sistemu 
integriranih gospodarskih računov; 

— primanjkljaj pomeni neto zadolževanje, kakor je opredeljeno v Evropskem sistemu integriranih 
gospodarskih računov; 

— investicija pomeni bruto povečanje trajnih sredstev, kakor je opredeljeno v Evropskem sistemu 
integriranih gospodarskih računov; 

— dolg pomeni stanje skupnega bruto dolga v nominalni vrednosti ob koncu leta, potem ko je 
konsolidiran med sektorji države v širšem smislu in znotraj njih, kakor je opredeljeno v prvi 
alinei. 

Člen 3 

Da bi zagotovili učinkovitost postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, so po tem postopku 
vlade držav članic odgovorne za primanjkljaj sektorja države v širšem smislu, kakor je opredeljeno v
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prvi alinei člena 2. Države članice zagotovijo, da jim nacionalni postopki na proračunskem področju 
omogočajo izpolnjevanje obveznosti na tem področju, ki izhajajo iz Pogodb. Države članice redno in 
brez odlašanja poročajo Komisiji o načrtovanih in dejanskih primanjkljajih ter o ravni dolga. 

Člen 4 

Statistične podatke za uporabo tega protokola zagotovi Komisija.
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