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PROTOKOL (št. 13)
O KONVERGENČNIH MERILIH
VISOKE POGODBENICE SO SE

določiti podrobnosti konvergenčnih meril, ki vodijo Unijo pri sprejemanju odločitev za
prenehanje odstopanj za države članice z odstopanjem iz člena 140 Pogodbe o delovanju Evropske
unije,
Z ŽELJO

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

Člen 1
Merilo stabilnosti cen iz prve alinee člena 140(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije pomeni, da
ima država članica trajno stabilne cene in povprečno stopnjo inflacije, zabeleženo v enem letu pred
pregledom, ki ne presega za več kakor 1,5-odstotne točke stopnje inflacije največ treh držav članic z
najboljšimi doseženimi rezultati glede stabilnosti cen. Višina inflacije se izračuna z uporabo indeksa
cen življenjskih potrebščin na primerljivi osnovi, upoštevaje razlike v definicijah posameznih držav.

Člen 2
Merilo proračunskega stanja iz druge alinee člena 140(1) navedene pogodbe pomeni, da v času
pregleda država članica ni predmet sklepa Sveta iz člena 126(6) navedene pogodbe o obstoju
čezmernega primanjkljaja.

Člen 3
Merilo sodelovanja v mehanizmu deviznega tečaja evropskega monetarnega sistema iz tretje alinee
člena 140(1) navedene pogodbe pomeni, da je država članica upoštevala normalne meje nihanja,
predvidene z mehanizmom deviznega tečaja evropskega monetarnega sistema brez hujših napetosti
vsaj zadnji dve leti pred pregledom. Država članica v tem času zlasti ni na lastno pobudo devalvirala
dvostranskega osrednjega tečaja svoje valute glede na euro.

Člen 4
Merilo konvergence obrestnih mer iz četrte alinee člena 140(1) navedene pogodbe pomeni, da ima
država članica v enem letu pred pregledom tako povprečno dolgoročno nominalno obrestno mero,
ki ne presega za več kakor 2 odstotni točki dolgoročne obrestne mere v največ treh državah članicah
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z najboljšimi doseženimi rezultati glede stabilnosti cen. Obrestne mere se izračunajo na podlagi
dolgoročnih državnih obveznic ali primerljivih vrednostnih papirjev, upoštevaje razlike v definicijah
posameznih držav.
Člen 5
Statistične podatke za uporabo tega protokola zagotovi Komisija.
Člen 6
Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom, ECB ter z ekonomskofinančnim odborom soglasno sprejme ustrezne predpise, s katerimi podrobno opredeli konvergenčna
merila iz člena 140 navedene pogodbe, ki nato nadomestijo ta protokol.

