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POVZETEK 

Ozadje 

Od začetka veljavnosti finančne perspektive 2007–2013 pred desetimi leti se je proračun EU občutno 

spremenil. Leta 2009 je začela veljati Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), o kateri je bil 

dogovor dosežen v Lizboni. S tem so se znatno spremenila medsebojna razmerja pristojnosti med 

institucijami Evropske unije v zvezi z lastnimi sredstvi (proračunski prihodki), večletnim finančnim 

okvirom, ki je nadomestil finančne perspektive in določa srednjeročne programe za odhodke, ter 

letnim proračunom, ki je dogovorjen v teh okvirih. Izbruh svetovne finančne krize leta 2008, ki ji je 

sledila kriza v euroobmočju, je privedel do pritiskov za izvajanje varčevalnih ukrepov v državah članicah 

in povzročil pritisk tudi na proračun EU. 

V pričujočem povzetku je na kratko predstavljen ta razvoj. Prvi del je posvečen opisu strukture 

proračuna in proračunskih odhodkov. V drugem delu so nato pojasnjene spremembe, ki jih je prinesla 

PDEU. Kratko poročilo se konča s povzetkom proračunskih učinkov, ki so jih imela politična 

prizadevanja za varčevanje in oblikovanje instrumentov za gospodarsko stabilizacijo v euroobmočju. 

 

1. PRORAČUNSKA STRUKTURA IN ODHODKI 

Odhodki Evropske unije (EU) temeljijo na treh stebrih: (i) viri lastnih sredstev, (ii) večletni finančni okvir 

in (iii) letni proračun. 

1.1. VIRI LASTNIH SREDSTEV IN POPRAVKI 

Prihodke ali lastna sredstva proračuna EU ureja člen 311 PDEU, ki določa, da sklep o prihodkih sprejme 

Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Ta sklep začne veljati, ko ga ratificirajo vse države 

članice, običajno njihovi nacionalni parlamenti. Sedanji sklep o lastnih sredstvih je bil sprejet leta 2014 

in je začel veljati leta 2016 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2014. Sklep določa, da lahko sredstva 

dosežejo največ 1,2 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU oziroma v praksi približno 1,0 % BND. 

Financiranje prihaja predvsem iz zunanjih tarif EU in iz vpoklicne stopnje 0,3 % vseh pobranih davkov 

na dodano vrednost (DDV) v vseh državah članicah. Majhen znesek prihaja tudi iz prelevmanov na 

sladkor. V praksi ta sredstva predstavljajo največ 25 % sredstev, ki jih EU potrebuje na leto (ali 0,25 % 

BND), čeprav se lahko ta odstotek spreminja iz leta v leto. Preostala sredstva (ali ostanek) so sestavljena 

iz prenosov na temelju BND vsake države članice, da se doseže sedanja raven plačil 0,95 % BND, ki je 

bila določena v večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. 
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V proračunskem letu 2015 je bila na primer vrednost finančnih sredstev iz virov lastnih sredstev 146 

milijard EUR, vrednost odhodkov (plačil) pa 145 milijard EUR. Proračun je bil torej v majhnem presežku. 

V veljavi pa je tudi vrsta popravkov ali rabatov, ki zmanjšujejo prispevek na podlagi BND oziroma DDV 

nekaterih bogatejših držav članic: 

i) rabat za Združeno kraljestvo znaša 66 % njegovega neto prispevka (prispevek države, od 

katerega se odšteje vrednost odhodkov EU v državi). V praksi je to manj, saj so iz izračuna 

izvzeti zneski zunanjih tarif in prelevmanov na sladkor ter odhodki EU iz razdelka 4 (Evropa 

v svetu) zunaj EU, pa tudi vsi odhodki EU, ki niso namenjeni kmetijstvu, v 13 državah 

članicah, ki so se pridružile EU od leta 2004. Britanski popravek financirajo vse druge države 

članice sorazmerno z njihovim prispevkom k virom EU na podlagi DDV; 

ii) „rabat na rabat“: je popust v višini 75 % na prispevke, ki bi jih za britanski popravek 

namenile Nemčija, Nizozemska, Avstrija in Švedska; 

iii) pavšalna letna znižanja v obdobju od 2014 do 2020 za Nizozemsko (695 milijonov EUR), 

Švedsko (185 milijonov EUR) in Dansko (130 milijonov EUR); 

iv) vpoklicna stopnja za prispevke, ki jih na podlagi DDV vplačajo Nemčija, Nizozemska in 

Švedska, se zmanjša za polovico, in sicer z 0,30 % na 0,15 %. Medtem se 0,30-odstotna 

vpoklicna stopnja zniža za države članice, v katerih potrošniška poraba presega vrednost 

50 % BND. 

Kombinacija štirih vrst rabata krepi težnjo vseh držav članic, da na proračun EU gledajo kot na proces 

izračuna neto bilance: maksimiziranje odhodkov ali rabati v zameno za prispevani znesek. Načelo neto 

bilance je v samem središču priporočil iz poročila skupine na visoki ravni za lastna sredstva (Monti et al. 

2017). Novi viri lastnih sredstev, ki bi lahko zmanjšali prenose na podlagi deleža BND in zmanjšali 

zahteve po rabatih, bodo mogoči, če se izkaže, da odhodki EU v primerjavi z nacionalnimi odhodki 

prinašajo dodano vrednost z multiplikacijskimi, čezmejnimi ali mejnimi učinki ali zagotavljajo 

ekonomije obsega. 

1.2. OBVEZNOSTI IN PLAČILA 

Odhodki EU se delijo na obveznosti in plačila. Razlika med obveznostmi in plačili je znana kot RAL (fr. 

reste à liquider – neporavnane obveznosti). Obveznosti so določene kot zgornja meja, do katere se EU 

zaveže v programih porabe. Gre za neke vrste virtualni denar. Del plačil se sprosti na začetku projekta, 

običajno zelo hitro v primeru izdatkov za kmetijstvo ali upravo, ki jih ni treba sofinancirati. Ob 

dokončanju projekta se sprostijo še morebitna preostala plačila, če je prejemnik izpolnil pogoje. 

Nekatera plačila pokrijejo obveznosti, sprejete pred več leti, pogosto pa se tudi ne porabijo vsa 

sredstva, če prejemnik ni v celoti izvedel dogovorjenega programa. Tako se tudi povečajo neporavnane 

obveznosti (RAL). 
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1.3. VEČLETNI FINANČNI OKVIR 

Večletni finančni okvir (člen 312 PDEU) določa odhodkovno stran proračuna EU. A ta okvir sam po sebi 

ni proračun, temveč vrsta zgornjih mej ali najvišjih dovoljenih zneskov za odhodke, ki so razporejeni 

med razdelke glede na področja politik: 1a. konkurenčnost; 1b. kohezija; 2. naravni viri (pretežno 

kmetijstvo); 3. varnost in državljanstvo; 4. Evropa v svetu; 5. uprava. Za vsakega od teh razdelkov veljajo 

večletne in letne zgornje meje za obveznosti, določene v večletnem finančnem okviru. Zgornja meja 

za plačila se uporablja le za vse odhodke skupaj in ne za vsak razdelek posebej. 

Večletni finančni okvir predlaga Evropska komisija, Svet pa ga soglasno sprejme, potem ko ga Evropski 

parlament odobri. To pomeni, da je Parlament dejansko pristojen za to, da skupaj s Komisija poda 

predlog. V spodnji preglednici 1 je prikazana razdelitev finančne perspektive in večletnega finančnega 

okvira, ki jo je nasledil, v sedemletnih obdobjih 2007–2013 in 2014–2020. 

Preglednica 1: Finančna perspektiva za obdobje 2007–2013 in večletni finančni okvir za obdobje 
2014–2020 

  Finančna 
perspektiva 
2007–2013 

Predlog Komisije: 
2014–2020 

Dogovorjeni 
zneski 

2014–2020 

1a. Konkurenčnost   9 % 15 % 13 % 

1b. Kohezija  36 % 33 % 34 % 

2. Naravni viri  9 % 10 % 10 % 

Kmetijstvo  34 % 28 % 29 % 

3. Varnost/Pravosodje  1 % 2 % 2 % 

4. Evropa v Svetu  6 % 7 % 6 % 

5. Uprava  6 % 6 % 6 % 

Obveznosti na podlagi BNP 1,05 % BND 1,05 % BND 1,00 % BND 

Plačila na podlagi BND 1,00 % BND 1,00 % BND 0,95 % BND 

Znesek plačila 972 milijard EUR 972 milijard EUR 908 milijard EUR 

Opomba: cene iz leta 2011 

Leta 2011 je Evropska komisija v skladu s politiko, ki jo je oblikoval Svet, predlagala nov večletni finančni 

okvir v enaki vrednosti, kot je bila predhodna finančna perspektiva, pri čemer so obveznosti znašale 

1,05 % BND, plačila pa 1,00 %. Predlagana so bila povečanja zneskov za konkurenčnost v razdelku 1a, 

in sicer z 9 % obveznosti v obdobju 2007–2013 na 15 % obveznosti v obdobju po letu 2013. Komisija je 

predlagala zmanjšanje obveznosti za kohezijo v razdelku 1b s 36 % na 33 % in obveznosti za kmetijstvo 

v razdelku 2 s 34 % na 28 %. Svet je na koncu soglasno sklenil, da se za 5 % zmanjšajo skupni odhodki 

tako za obveznosti kot za plačila. V okviru tega soglasja je bil znesek za konkurenčnost določen na 13 %, 
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kar je še vedno predstavljalo povečanje v primerjavi s prejšnjim obdobjem, a vseeno manj, kot je 

predlagala Komisija. V kontekstu znižanja zgornjih mej v novem večletnem finančnem okviru so bila 

sredstva za kohezijo in neposredna plačila v kmetijstvu razmeroma zaščitena in zmanjšanje teh 

sredstev – v odstotkih – ni bilo tako veliko, kot je predlagala Komisija.  

1.4. LETNI PRORAČUNI 

Letni proračuni EU se določijo v mejah iz večletnega finančnega okvira. Predpisane so obveznosti in 

plačila za vsak razdelek in za vsako proračunsko vrstico. Po dogovoru o letnem proračunu, ki je 

praviloma dosežen v novembru ali decembru prejšnjega proračunskega leta, se lahko sprejmejo 

spremembe ali dopolnitve proračuna, s katerimi se v letu, ki sledi, povečajo sredstva za obveznosti in 

plačila. Proračun, o katerem je bil dosežen dogovor, in spremembe proračuna skupaj predstavljajo 

končni proračun za vsako leto. Na tej povezavi je dostopen celoten niz zneskov, ki zajemajo obveznosti 

in plačila za proračune, o katerih je bil dosežen dogovor, in končne proračune od leta 2007 do leta 

20161. Predstavljene so tudi primerjave med zneski, kakor sta jih pred končnim dogovorom izglasovala 

Svet oziroma Parlament. Iz teh je mogoče razbrati, če je bila katera od dveh institucij uspešnejša pri 

uveljavljanju svojih želja. 

Iz zneskov je razvidno, da Evropski parlament v proračunskem letu 2011 ni mogel uveljaviti svojih želja 

glede obveznosti in plačil, niti v proračunu, o katerem je bil dosežen dogovor, niti s spremembami 

proračuna. V letih, ki so sledila, je bil uspešnejši pri plačilih (vendar le pri spremembah proračuna in ne 

pri prvotno dogovorjenih proračunih) in pri vseh obveznostih. To kaže, da je Svet pristal na zagotovitev 

potrebnih sredstev, a le v manjših zneskih prek sprememb proračuna, ki so manj opazne. Leta 2013 je 

Svet pristal na zahteve Parlamenta v zvezi s plačili, da bi zagotovil soglasje Parlamenta za novi večletni 

finančni okvir, s katerim so se dolgoročnejši odhodki zmanjšali za 5 odstotkov. V letnem proračunu za 

leto 2014 so bili odhodki manjši zaradi novega večletnega finančnega okvira.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. SPREMEMBE PRORAČUNA Z LIZBONSKO POGODBO 

V spodnji preglednici 2 so prikazane spremembe pristojnosti, kar zadeva lastna sredstva, večletni 

finančni okvir in letni proračun, ki so nastopile s sprejetjem Lizbonske pogodbe. 

Preglednica 2: Stanje pred sprejetjem Lizbonske pogodbe in po njem 

Stanje pred sprejetjem Lizbonske pogodbe Lizbonska pogodba 

LASTNA SREDSTVA (člen 269 ES) LASTNA SREDSTVA (člen 311 PDEU) 

Komisija predlaga  
Posvetovanje z EP 
Svet soglasno sprejme sklep 
Ratifikacija v nacionalnih parlamentih 

Posvetovanje z EP 
Svet soglasno sprejme sklep 
Ratifikacija v nacionalnih parlamentih 

 Izvajanje: GKV v Svetu in odobritev EP 
FINANČNA PERSPEKTIVA 
(sporazum iz leta 1988) 

VEČLETNI FINANČNI OKVIR 
(člen 312 PDEU) 

Komisija predlaga Komisija predlaga 

  Odobritev EP pred odločanjem v Svetu 

Svet odloči soglasno Svet odloči soglasno 

EP odobri ali zavrne EP odobri ali zavrne 

Ratifikacija v nacionalnih parlamentih Brez ratifikacije v državah članicah 

TOČKA VRNITVE TOČKA VRNITVE 

Enako kot leto prej Enako kot leto prej za nedoločen čas 
Komisija, Svet s kvalificirano večino ali EP lahko 
blokirajo vrnitev na zneske iz prejšnjega leta in 
zagotovijo točko dvojne vrnitve na nestabilnost iz 
obdobja pred letom 1988 in zgolj na letne proračune   
NAJVIŠJA STOPNJA POVIŠANJA 
(člen 272(9) ES) 

NAJVIŠJA STOPNJA POVIŠANJA 
(člen 272(9) ES se črta) 

GKV v Svetu za povečanje porabe nad zgornjo mejo 
za najvišjo stopnjo 

Povečanje nad zgornjo mejo le na podlagi soglasja 
Sveta 

Če povečanje Sveta dosega vsaj 50 % najvišje 
stopnje, lahko EP z absolutno večino poveča na 
polno stopnjo   
Kvalificirana večina v Svetu in 3/5 večina v EP za 
povečanje nad najvišjo stopnjo   
LETNI PRORAČUN (člen 272 ES) LETNI PRORAČUN (člen 314 PDEU) 

Prva obravnava: Kvalificirana večina v Svetu Prva obravnava: Kvalificirana večina v Svetu 

Navadna večina v EP in manjšina v Svetu, ki lahko 
prepreči sprejetje odločitve, za zmanjšanje obvezne 
porabe 

Absolutna večina v EP in kvalificirana večina v Svetu 
za spremembo 

Navadna večina v EP in kvalificirana večina v Svetu za 
povečanje obvezne porabe 

Manjšina v Svetu, ki lahko prepreči sprejetje 
odločitve, za zavrnitev 

Absolutna večina v EP in kvalificirana večina v Svetu 
ali 3/5 večina v EP za spremembo neobvezne porabe 

  

2/3 večina v EP za zavrnitev Navadna večina v EP za zavrnitev 

TOČKA VRNITVE (člen 273 ES) TOČKA VRNITVE (člen 315 PDEU) 
Svet s kvalificirano večino določi začasne dvanajstine 
za obvezno porabo 

Svet s kvalificirano večino predlaga vse začasne 
dvanajstine 

Svet s kvalificirano večino predlaga začasne 
dvanajstine za neobvezno porabo  
3/5 večina v EP lahko poveča ali zmanjša začasne 
dvanajstine za neobvezno porabo 

Absolutna večina v EP lahko zamrzne le začasne 
dvanajstine 
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Vir: Benedetto (2013: 353) 
Uporabljene kratice: ES = Pogodba o Evropskih skupnostih; EP = Evropski parlament; GKV = glasovanje s kvalificirano 

večino; PDEU = Pogodba o delovanju Evropske unije. 

2.1. LASTNA SREDSTVA 

Pred sprejetjem Lizbonske pogodbe in po tem je bilo mogoče spremeniti ali na novo uvesti vire lastnih 

sredstev s soglasnim sklepom Sveta in njegovo ratifikacijo v vseh državah članicah. Še naprej se je treba 

posvetovati z Evropskim parlamentom. 

S členom 311 PDEU se pristojnost predlaganja prenese s Komisije na Svet. Za izvajanje novih virov 

lastnih sredstev je zdaj potrebna kvalificirana večina v Svetu, Evropski parlamenta pa ima pristojnost, 

da to odobri ali zavrne. Pooblastilo za izvajanje ni posebej pomembno, saj je omejeno na upravne 

zadeve in omogoča, da se novi viri lastnih sredstev (če in ko je o njih dosežen dogovor) lahko začnejo 

hitreje izvajati. 

Odločitve o rabatih ali popravkih so del sklepa o lastnih sredstvih. 

2.2. VEČLETNI FINANČNI OKVIR 

Večletni finančni okvir nadomešča finančno perspektivo in se sprejme za dobo „najmanj petih let“ (člen 

312(1) PDEU). Okvir ima enako pravno veljavnost, kot jo imata Pogodbi, in je zato manj prilagodljiv, kot 

je bila finančna perspektiva, ki jo je urejal medinstitucionalni sporazum. 

O finančni perspektivi sta dogovor dosegla Komisija in Svet, ki je moral o tem doseči soglasje, Evropski 

parlament je moral podati privolitev in nato so jo morale ratifficirati vse države članice. V primeru, da 

dogovor o finančni perspektivi ob izteku prejšnje ne bi bil dosežen, bi se uporabili zneski odhodkov iz 

prejšnjega dogovora o finančni perspektivi. Vsaka od treh institucij EU pa bi lahko to prekinila in 

uveljavila vrnitev na sistem letnih proračunov, ki je obstajal pred sprejetjem dogovora o prvi finančni 

perspektivi leta 1988.  

Večletni finančni okvir predlaga Komisija, Svet pa o njem odloča soglasno, po tem, ko ga Evropski 

parlament odobri (člen 312(2) PDEU). To bi lahko pomenilo, da ima Parlament pristojnost, da skupaj s 

Komisijo predlaga večletni finančni okvir. Ratifikacija dogovora s strani držav članic ni več potrebna. 

Poleg tega premostitvena klavzula Evropskemu svetu omogoča, da odločanje o večletnem finančnem 

okviru v Svetu spremeni iz soglasja v glasovanje s kvalificirano večino. Če ob izteku prejšnjega 

večletnega finančnega okvira ni dogovora o novem, se zneski odhodkov iz zadnjega leta prejšnjega 

okvira prenesejo v tekoče leto, kot je to veljalo pri finančni perspektivi. Tri institucije EU izgubijo pravico 

do razveljavitve dogovora in vrnitve k zgolj letnim proračunom, ki so jo imele pred začetkom 

veljavnosti Lizbonske pogodbe. S tem se ustvari močno nagibanje v smeri sedanjega stanja, saj 

odsotnost dogovora pomeni kontinuiteto, tudi če so zakonodajni programi za odhodke prenehali 

veljati. 
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Slika 1: Najvišja stopnja povečanja, člen 272(9) stare pogodbe, črtan z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe leta 2009 
 
Komisija       Če dejansko povečanje, ki ga sprejme  …lahko EP z absolutno večino (376 poslancev) 
izračuna največjo    Svet za neobvezno porabo    poveča neobvezno porabo za 
stopnjo povečanja     presega 50 % najvišje stopnje… ekvivalent nadaljnjih 50 % najvišje stopnje 
na podlagi: 1. gibanja BNP 
v EU; 2. Letnega povprečja 
sprememb v proračunih 
držav; 3. Gibanja inflacije 
 
 
ali 
 
 
Komisija      Svet odobri s kvalificirano večino   EP odobri s 3/5 večino  
Svet 
EP soglašajo glede povečanja 
nad najvišjo stopnjo 
 
Vir: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. LETNI PRORAČUN 

O letnem proračunu EU je bil dogovor dosežen v okviru zgornjih mej iz finančne perspektive oziroma 

večletnega finančnega okvira pred in po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. 

Pred Lizbonsko pogodbo so se odhodki šteli bodisi za obvezne (kmetijstvo in nekateri vidiki politike 

Evrope v svetu) zaradi pogodbene obveznosti plačila bodisi za neobvezne (večina preostalega 

proračuna). Za proračun so se uporabljali različni postopki odločanja, in sicer glede na to, ali so bili 

odhodki obvezni ali neobvezni. Sčasoma se je delež neobveznih odhodkov, ki je bil v proračunih v 70-

ih letih prejšnjega stoletja zelo majhen, z začetkom tega stoletja povečal in sedaj predstavlja večino 

proračuna. S tem se je povečal vpliv Evropskega parlamenta, ki je prevzel vodilno vlogo pri odločanju 

o neobveznem delu odhodkov. 

Pred Lizbonsko pogodbo je Evropski parlament lahko z navadno večino sprejel spremembe za 

zmanjšanje ali prerazporeditev obveznih odhodkov, ki jih je lahko preprečila le kvalificirana večina v 

Svetu (Benedetto in Høyland 2007). Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe Svet sprejme ali 

spremeni predlagani proračun s kvalificirano večino (člen 314(3)). Evropski parlament ga lahko 

spremeni le z absolutno večino (člen 314(4)) v eni sami obravnavi, sicer je proračun sprejet.  

V starem postopku sta lahko Svet ali Parlament, kar zadeva obvezno in neobvezno porabo, uveljavila 

svoje odločitve kljub nasprotovanju drugega. Parlament je imel tudi možnost, da z dvotretjinsko večino 

zavrne celotni proračun. 

Novi člen 314 to nadomešča s postopkom, ki zahteva vzajemno soglasje o vsem. Ta postopek za 

izhodišče postavlja obojestransko zavrnitev v spravnem odboru, ki ga sestavljajo predstavniki držav 

članic in Evropskega parlamenta, če nobena od strani ne sprejme dogovora. Dogovor lahko prepreči 

bodisi manjšina vlad v Svetu, ki preprečuje oblikovanje kvalificirane večine, bodisi navadna večina 

poslancev Evropskega parlamenta v spravnem odboru. Spremembe proračuna je težje sprejeti, 

medtem ko je zavrnitev celotnega povsem verjetna v primeru nesoglasja. Glede na ta pravila je malo 

verjetno, da bi prišlo do spremembe proračunskega statusa quo, kar zadeva zneske za porabo.  

To pa ni vse. Končne faze novega postopka se ne zdijo realistične, a prav to je tudi njihov namen, saj so 

usmerjene v zmanjšanje moči Evropskega parlamenta, ki utegne biti bolj naklonjen reformam, in 

povečanje pogajalske moči manjšine vlad v Svetu, ki lahko preprečijo sprejetje. Po uspešnem zaključku 

postopka v spravnem odboru imata Parlament in Svet možnost, da v zadnji obravnavi besedilo 

odobrita ali zavrneta. Če Svet besedilo potrdi, ga lahko Parlament še vedno zavrne z absolutno večino 

(člen 314(7)(c)). Če Svet besedilo zavrne, Parlament pa ga odobri, se skupno besedilo šteje za sprejeto, 

Parlament pa povrh dobi pravico, da s tripetinsko večino ponovno sprejme vse svoje prvotne 

spremembe (člen 314(7)(d)). „Kdaj je mogoče pričakovati, da se bo v Svetu oblikovala kvalificirana 

večina, ki bo zavrnila besedilo, ki ga je malo prej potrdila kvalificirana večina v spravnem postopku? 

Zakaj bi ta kvalificirana večina v Svetu dala prednost ponovnemu sprejetju sprememb Evropskega 
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parlamenta, ki jih je poprej zavrnila, pred izidom, doseženim v spravnem odboru, ki ga je kvalificirana 

večina v Svetu je sprejela?“ (Benedetto in Høyland 2007: 585–6). Svet ne bi nikoli zavrnil besedila, ki ga 

je že začasno sprejela njegova delegacija v spravnem odboru. V spravnem postopku so države članice 

manj prožne pogajalke kot poslanci. Delegacija Parlamenta lahko sklene začasni dogovor s Svetom, saj 

se zaveda, da bo imel Parlament na plenarnem zasedanju še vedno možnost, da zavrne ta dogovor. 

Skrajna pristojnost Parlamenta, da ponovno uvede vse svoje prvotne spremembe, če si Svet premisli, 

pa se verjetno nikoli ne bo uresničila, saj to pravilo prisili Svet, da med spravnim postopkom doseže 

dogovor, ki izpolnjuje le zahteve kvalificirane večine vlad. Bodisi bo sprejet takšen dogovor bodisi bo 

manjšina v Svetu, ki lahko prepreči sprejetje, uporabila svojo moč zavrnitve proračuna s tem, da med 

spravnim postopkom preprosto ne bo sklenila dogovora. To se je zgodilo novembra 2010 v zvezi z 

letnim proračunom za leto 2011 (Benedetto 2013: 358–9). 

Kaj se zgodi, če ni dosežen dogovor o letnem proračunu pred začetkom novega proračunskega leta, 

kot se je dogajalo v 80-ih letih prejšnjega stoletja? Dokler ni dosežen dogovor o letnem proračunu, se 

lahko Svet in Parlament vsak mesec dogovorita, da poraba ne preseže dvanajstine letnih zneskov iz 

prejšnjega leta (člena 273 ES in 315 PDEU), znanih kot začasne dvanajstine. V skladu s staro pogodbo je 

Svet vsak mesec določil znesek, Parlament pa je lahko povečal ali zmanjšal zneske za neobvezno 

porabo, a zgolj v okviru zgornje meje, določene v večletnem proračunskem svežnju. To je Parlamentu 

omogočalo blokiranje proračuna in zagotavljanje financiranja za svoje prednostne naloge v okviru 

neobvezne porabe na podlagi mesečnih zneskov. Z Lizbonsko pogodbo se je pristojnost Parlamenta 

omejila le na preprečevanje povečanj zneskov ali glasovanje za njihovo zmanjšanje, se je pa ta 

pristojnost razširila na vsa področja odhodkov. Parlament je tako dobil večjo moč za zmanjševanje 

sredstev, a je izgubil vse pristojnosti za njihovo povečanje (Benedetto 2013: 360). 

Stari člen 272(9) ES je dovoljeval, da se zgornje meje za neobvezne odhodke presežejo, če dogovor o 

tem dosežeta EP s tripetinsko večino in Svet s kvalificirano večino. V Lizbonski pogodbi je stari člen 

272(9) črtan, kar pomeni, da je prekoračitev zgornjih meja možna le, če nanjo pristane Svet soglasno. 

Posledica tega je, da se poraba bržkone ne zmanjša, vendar je nižja, kot bi bila sicer. Parlament, ki je 

običajno naklonjen povečanju odhodkov, s tem izgubi pravico do uveljavljanja sprememb o odhodkih, 

ki so bili poprej neobvezni. Prav tako pa izgubi tudi spodbudo za zavrnitev proračuna, saj so njegove 

pristojnosti pri začasnih dvanajstinah (člen 315 PDEU) omejene na zamrznitev ali zmanjšanje. Na drugi 

strani pa utegne Svet imeti spodbudo za blokiranje proračuna, saj mu novi člen 315 omogoča, da 

zagotovi zamrznitev odhodkov. Zgornji odstavek pokaže tudi na dejstvo, da lahko vsaka država članica 

prepreči povečanje odhodkov nad zgornje meje večletnega finančnega okvira.  
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2.4. TOČKE VRNITVE 

Koncept točke vrnitve je podoben konceptu statusa quo, a v družbenih vedah nastopi, ko status quo ni 

posledica neodločitve. Letni proračuni, ki se ne prenesejo samodejno in za katere se lahko izvedejo 

enostranske spremembe, so dobri primeri uresničitve točke vrnitve. 

Omenjeno razpravo, ki opozarja na izide letnih proračunskih postopkov, ki so bolj togi in bolj verjetno 

privedejo do nižjih odhodkov, se lahko ponazori s spodnjima slikama, ki primerjata možne rezultate v 

letnem proračunu EU pred Lizbonsko pogodbo in po njej. Institucija, ki je bolj oddaljena bodisi od 

statusa quo bodisi od točke vrnitve, bo izgubila, ne glede na to, za katero institucijo gre. Točka vrnitve 

je lahko status quo, če ni dosežen dogovor o proračunu in to privede do ponovitve proračuna iz 

prejšnjega leta. Če se Evropski parlament bolj oddalji od točke vrnitve, bo izgubil letno proračunsko 

bitko.  

Predpostavka teh hipotetičnih rezultatov je, da si Evropska komisija, Evropski parlament in države 

članice, ki so naklonjene porabi, želijo več porabe, da si Nemčija, ki pri glasovanju s kvalificirano večino 

v Svetu predstavlja osišče, želi manjšo porabo in da si države članice iz bolj skrajne skupine Noordwijk 

(znane tudi kot Prijatelji boljše porabe – Friends of Better Spending) želijo še manjšo porabo. Ker je bil 

Parlament omejen z zgornjimi mejami iz večletnega finančnega okvira, je lahko določal neobvezne 

odhodke do ravni, ki niso dosegale njegovih želja, a so bile še vedno nad zneski, ki jih je želel Svet. To 

je točka vrnitve za neobvezne odhodke v starem postopku (slika 2). Svet je s kvalificirano večino lahko 

določil obvezne odhodke in povišal zgornje meje za neobvezne odhodke. Oba izida utegneta povečati 

porabo v primerjavi s statusom quo. 

Slika 2: Bližina proračunski točki vrnitve – kdo zmaga pred Lizbonsko pogodbo? 
 

                        TV: OO 
                          TV: zgornja meja              TV: NOO 
 
manjša           večja 
poraba          poraba 
  Noordwijk SQ          GKV        porabniki    Komisija  
   skupina    osišče           in EP   
 
Vir: Benedetto (2017) 
Uporabljene kratice: SQ: status quo, TV: točke vrnitve, OO: obvezni odhodki, NOO: neobvezni odhodki, GKV: glasovanje s 

kvalificirano večino, EP: Evropski parlament 

 
V skladu z Lizbonsko pogodbo (slika 3) je povratek na točko vrnitve bolj verjeten. Svet določa porabo s 

kvalificirano večino, edina možnost, ki jo ima Parlament, je zamrzniti porabo in je ne povečati, za 

zvišanje zgornjih mej pa je potrebno soglasje v Svetu. Ti izidi prestavijo točko vrnitve za vso porabo na 

idealno točko, ki jo zavzema odločilni glas kvalificirane večine v Svetu, torej država članica, ki odloča o 

tem, ali je glasovanje s kvalificirano večino uspešno ali ne (osišče). Proračunski skeptiki iz skupine 

Noordwijk medtem pridobijo moč veta glede dviga zgornje meje porabe, kar pomeni, da je točka 

vrnitve zgornje meje enaka statusu quo (Benedetto 2017). 
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Slika 3: Bližina proračunski točki vrnitve – kdo zmaga z Lizbonsko pogodbo? 
                 

                   TV: zgornja meja          TV: poraba           
 
manjša           večja 
poraba          poraba 
  Noordwijk SQ  GKV               porabniki Komisija   
     skupina    osišče                     in EP   
 
Vir: Benedetto (2017) 
Uporabljene kratice: SQ: status quo, TV: točka vrnitve, GKV: glasovanje s kvalificirano večino, EP: Evropski parlament 

Povratek na točko vrnitve je v skladu s pravili iz Lizbonske pogodbe sicer bolj verjeten, ni pa neizbežen, 

saj se Parlament in Svet lahko tudi strinjata. V letnem postopku verodostojna grožnja z vrnitvijo na 

prejšnji proračun nekaterim institucijam verjetno omogoči večji vpliv kot drugim. V proračunskih letih 

od 2007 do 2010, ko je odločanje o proračunu potekalo po prejšnjih pravilih, je razlika med zneski za 

plačila, ki sta jih želela in izglasovala Svet oziroma Parlament v prvi obravnavi, v povprečju znašala le 

malo več kot 6 %2. Od leta 2011 se je ta povprečna razlika zmanjšala na 3 odstotke in to v obdobju, ko 

je bila proračunska politika manj sporazumna. Na podlagi tega je moč sklepati, da so se poslanci 

Evropskega parlamenta s svojim glasovanjem prilagodili novemu položaju. 

3. KRIZA EUROOBMOČJA 

Začetek krize euroobmočja je sovpadel z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Nekatere interesne 

skupine v EU so resda podpirale povečanje proračuna kot instrumenta fiskalnih spodbud, a so bile druge 

uspešnejše pri omejevanju ravni odhodkov, kar se je skladalo s prakso varčevanja, ki se je začela 

uveljavljati v nacionalnih proračunih. Države skupine Noordwijk (tudi Prijatelji boljše porabe) so se 

sklicevale na varčevanje v času krize v svojem pozivu k sprejetju nižjih odhodkov v proračunih EU, zlasti 

za leti 2011 in 2012, ter v letih 2012 in 2013 med pogajanji o večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020, v katerem so se odhodki zmanjšali za 5 % glede na prejšnje obdobje. O varčevanju se je takrat 

sicer govorilo, a proračuna za leti 2011 in 2012, ki bi bila znatno nižja od želja Komisije in Parlamenta, ne 

bi bila mogoča brez spremembe pravil iz Lizbonske pogodbe, o katerih smo govorili v prejšnjih odstavkih.  

Kar zadeva letne proračune velja opozoriti, da je do zmanjšanja prišlo le pri proračunu za leto 2014 zaradi 

novega, nižjega večletnega finančnega okvira. Proračuna za leti 2011 in 2012 sta se povečala le malo, 

medtem ko je bil končni proračun za leto 2013 občutno višji, saj se je tako zagotovilo, da je Parlament 

potrdil novi, nižji večletni okvir. Proračun za leto 2014, ki je bil potrjen hkrati z večletnim finančnim 

okvirom, zaradi slednjega pa tudi nižji, je bil še vedno višji od želja Sveta. Tudi to je bila posledica dejstva, 

da je Parlament le tako pristal na  novi večletni finančni okvir. 

Pritisk na nacionalne odhodke je bil zelo velik in politiki v državah članicah, ki delujejo v krajših časovnih 

okvirih, v proračunu EU najverjetneje niso videli naložbe, ki bi nudila dodano vrednost v primerjavi s  

konkurenčnimi nacionalnimi prioritetami. Kot je razkrilo poročilo skupine na visoki ravni za lastna 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf


Tematski sektor D: proračunske zadeve 
_______________________________________________________________________________________ 

 16 

sredstva3 (Monti in dr. 2017), se prenosi lastnih sredstev na raven EU pogosto knjižijo kot odhodki na 

nacionalni ravni. Dodaten pritisk na prispevke na podlagi BND je bil prav tako občuten zaradi recesije in 

krčenja BND na nacionalni ravni.   

Finančnim ministrom so v teh letih skrbi povzročale obveznosti iz evropskega mehanizma za finančno 

stabilnost v vrednosti 60 milijard EUR, kar je nekaj manj kot polovica vrednosti letnega proračuna in za 

kar v celoti jamči proračun EU. To je bil prvi sklad za reševanje, dogovor o njem pa je bil dosežen leta 2010. 

Sredstva sklada so bila zbrana na finančnih trgih in v obliki posojil zagotovljena Portugalski in Irski do leta 

2013. Za primere neplačevanja obveznosti je upnikom jamčil proračun EU. Od leta 2013 niso bila dana 

nova posojila, razen enomesečnega posojila Grčiji v letu 2015, ki je bilo v celoti odplačano. Sklad bo 

obstajal, dokler ne bosta Portugalska in Irska odplačali posojil. 

Finančni ministri se dogovorijo o proračunu EU, vendar so izpostavljeni tudi drugim finančnim 

obveznostim. Nacionalni proračuni v euroobmočju so prek evropskega instrumenta za finančno 

stabilnost do leta 2013 jamčili za skoraj 440 milijard EUR posojil za članice euroobmočja v težavah. Od leta 

2013 se instrument uporablja le še za pobiranje zapadlih obveznosti. Ta instrument je z letom 2013 

nadomestil evropski mehanizem za stabilnost, katerega namen je ravno tako pomoč državam in 

finančnim institucijam euroobmočja, ki se znajdejo v težavah. Tudi mehanizem za stabilnosti sredstva 

dobi na finančnih trgih, in sicer na ravni, ki presega 700 milijard EU, tudi zanj pa jamčijo državne blagajne 

v euroobmočju. Ker so prerazporeditve iz naslova BND za lastna sredstva najpogosteje obravnavane kot 

odhodki na nacionalni ravni, ima izpostavljenost obveznic euroobmočja do obveznosti ali neplačila v 

euroobmočju še naprej negativen posredni vpliv na ravnanje članov Sveta pri odločanju o proračunu EU. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Od začetka veljavnosti finančne perspektive 2007–2013 pred desetimi leti se je 
proračun EU občutno spremenil. Leta 2009 je začela veljati Pogodba o delovanju 
Evropske unije (PDEU), o kateri je bil dogovor dosežen v Lizboni. S to pogodbo 
so se znatno spremenile pristojnosti institucij Evropske unije. Izbruh svetovne 
finančne krize leta 2008, ki ji je sledila kriza v evroobmočju, je privedel do 
pritiskov za izvajanje varčevalnih ukrepov v državah članicah in povzročil pritisk 
tudi na proračun EU. V pričujočem povzetku je na kratko predstavljen ta razvoj. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI 
Ta dokument je namenjen poslancem in zaposlenim v Evropskem parlamentu za pomoč pri njihovem 
parlamentarnem delu. Za vsebino tega dokumenta, ki ne predstavlja nujno uradnega stališča Evropskega 
parlamenta, so odgovorni izključno avtorji. 
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