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Ta dokument je namenjen na novo izvoljenim poslancem Evropskega parlamenta in 
zlasti članom odbora za proračun ter opisuje letne proračunske postopke šestega 
zakonodajnega obdobja in poudarja nekatere politične dosežke. 
 
Nekateri tehnični izrazi so v poševnem tisku in pojasnjeni v glosarju, priloženem temu 
dokumentu. 
 
Dokument sta skupaj pripravila sekretariat odbora za proračun in oddelek za 
proračunske zadeve. 
 
Dokument sestavljajo štirje deli: 

 Del 1:  Glavni dosežki – v čem je EP imel odločilno vlogo 
 Del 2:  Proračunski mehanizmi v letnih in večletnih postopkih 
 Del 3:  Letni proračunski postopki 2005–2009  
 Del 4:  Priloge – natančni proračunski zneski in glosar izrazov 

 
Nadaljnje podrobnosti  in osnovne informacije o večletnem finančnem okviru 2007–
2013 in letnih proračunskih postopkih šestega zakonodajnega obdobja najdete v  
posebni študiji, ki jo je opravil oddelek za proračunske zadeve o medinstitucionalnem 
sporazumu z  dne 17. maja 2006 in proračunskih postopkih  2005–2009.   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Spremembe proračuna niso omenjene v povzetkih letnih proračunskih postopkov, 
ampak vključene v priložene razpredelnice. Naslednja razpredelnica predstavlja 
število sprememb proračuna, sprejetih med vsakim proračunskim letom: 
 

Proračunsko leto 2005 2006 2007 2008 
Število sprememb proračuna 8 6 7 10 
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VEČLETNI FINANČNI OKVIR (VFO) 
 

Od leta 1988 so letni proračunski postopki vključeni v večletni finančni okvir (VFO), 
ki se sprejema na podlagi medinstitucionalnega sporazuma.  

Sedanji MIS  je bil sprejet 17.  maja 2006. Njegov namen je okrepiti proračunsko 
disciplino, izboljšati delovanje letnega proračunskega postopka in sodelovanje med 
institucijami v proračunskih zadevah ter zagotoviti dobro finančno upravljanje 
sredstev EU.  

1. UVODNE OBRAZLOŽITVE 

1.1 MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM IN VEČLETNI FINANČNI OKVIR:  
NAPREDEK V SMERI IZBOLJŠANJA LETNEGA PRORAČUNSKEGA 
POSTOPKA 

O 80. letih govorimo večkrat kot o letih proračunske krize na ravni EU. Neposredni 
spor med dvema vejama proračunskega organa je privedel do poznega sprejetja 
proračunov za leta 1980, 1985, 1986 in 1988 ter do uporabe sistema začasnih 
dvanajstin. 

Zato je bil sprejet sklep, da se z uporabo instrumenta za načrtovanje za srednjeročno 
obdobje (5 do 7 let) oblikuje okvir odhodkov EU in določijo pravila za spodbujanje 
dialoga ter končno premostitev teh težav.  

Proračunska sredstva se še vedno odobrijo in izvršujejo na letni podlagi, vendar so 
medinstitucionalni sporazumi postali podlaga za medinstitucionalne odnose na 
proračunskem področju in od njihove uvedbe naprej se zagotavlja pravočasno 
sprejetje letnih proračunov. Privedli so tudi do razvoja večletnih finančnih 
programov. 

Če bo lizbonska pogodba začela veljati, se večletni finančni okvir ne bo več 
sprejemal s časovno omejenimi medinstitucionalnimi sporazumi,  pač pa bo postal 
del primarne zakonodaje (člen 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije). 

1.2  FINANČNI OKVIRI 

Medtem ko je prva dva finančna okvira spremljalo povišanje zgornje meje lastnih 
sredstev, to ne velja za tretji in četrti (sedanji) okvir. 

Vsaka finančna perspektiva je odražala strateške smernice in glavne politične 
odločitve: 

1988–1992 (sveženj Delors I):  namenjen je bil zaključitvi proračunske krize in 
zagotovitvi potrebnih sredstev za proračunsko izvajanje Enotnega evropskega akta. 

1993–1999 (sveženj Delors II):  omogočil je podvojitev strukturnih skladov. 

2000–2006 (Agenda 2000): proračun Skupnosti je bil stabiliziran in ustvarjeni so bili 
prihranki, namenjeni za financiranje širitve. 

2007–2013:  cilj je zagotoviti primerna sredstva za Evropsko unijo ob upoštevanju 
proračunske discipline in na podlagi ocenitve dodane vrednosti Skupnosti. 
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2. VELJAVNI MEDINSTITUCIONALI SPORAZUM IN VEČLETNI FINANČNI 
OKVIR (2007–2013) 

2.1 DVE LETI POGAJANJ  

Od predstavitve sporočila Komisije v začetku leta 2004 do sprejetja MIS 17. maja 
2006 sta bili potrebni skoraj dve leti pogajanj med državami članicami za dosego 
sporazuma v Evropskem svetu (decembra 2005). 

2.2 EVROPSKI PARLAMENT JE VZPOSTAVIL POSEBNO NOTRANJO 
STRUKTURO ZA PRIPRAVO POGAJANJ 

EP je sklenil oblikovati začasni odbor, ki je predložil zelo obsežno in izčrpno poročilo 
maja 2005 (Bögejevo poročilo).   V njem je opredeljeno pogajalsko stališče EP. 
Sprejeto je bilo z veliko večino junija 2005.  Prvič se je zgodilo, da je EP sprejel 
pogajalsko stališče pred sklepi Sveta. Vsebovalo je količinske vidike (s skupnim 
zneskom prevzetih obveznosti v višini 975 milijard evrov) ter kakovostne vidike, 
kot so reforma finančnega sistema, izboljšanje proračunskega izvrševanja in 
obnovljeni "instrument za prilagodljivost".  Jasno in trdno stališče EP je bilo rezultat 
tesnega sodelovanja s specializiranimi odbori. 

Ustanovitev tega začasnega odbora je okrepila prepoznavnost EP kot 
enakovrednega akterja Svetu.  

Po sporazumu, ki ga Svet dosegel decembra 2005 (847 milijard EUR, veliko nižji 
znesek od predvidenega zneska v stališču EP iz junija), so v začetku leta 2006 
potekali štirje tristranski pogovori.  Sporazum med tremi institucijami je bil dosežen 
4. aprila 2006 in podpisan 17. maja 2006.  

3. REZULTATI, KI JIH JE DOSEGEL EVROPSKI PARLAMENT, IN NADALJNJI 
UKREPI 

3.1 DOSEŽKI EP  

Večletni finančni okvir 2007–2013 je za to obdobje zagotovil za porabo EU do 864,3 
milijarde EUR.  Medtem ko so ob zaključku pogajanj ostali nerešeni številni 
primanjkljaji, je bil ta sporazum edini možen kompromis, ki ga je Parlament lahko 
dosegel.  

Dosežki EP pomenijo napredek za tri stebre njegovega pogajalskega stališča: 

– Uskladitev političnih prednostnih nalog in finančnih potreb (povečanje v 
višini 4 milijarde EUR za financiranje političnih izzivov EU; instrumenti financiranja 
zunaj finančnega okvira, kot so solidarnostni sklad EU, evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji, rezerva za nujne primere). 

– Izboljšanje proračunske strukture z večjo prilagodljivostjo (instrument za 
prilagodljivost, vmesni pregled)  

– Izboljšanje kakovosti izvrševanja sredstev EU in ohranjanje posebnih 
pristojnosti Parlamenta (revizija finančne uredbe, določbe o dobrem finančnem 
upravljanju proračuna EU, zlasti letnih povzetkov držav članic, spodbujanje pravic EP 
do obveščenosti o skupni zunanji in varnostni politiki, vključitev Parlamenta v vmesni 
pregled).  
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V skladu s stališčem EP med pogajanji o sedanjem finančnem okviru se je 
financiranje izkazalo za nezadostno že v prvem letu delovanja tega okvira.  Med 
pripravo proračuna 2008 v letu 2007 so države članice soglašale, da bodo sledile 
poti, ki jo je začrtal Parlament, namreč zagotovile dodatno financiranje Skupnosti za 
Galileo in EIT, kasneje za instrument za hrano ter prispevek EU za evropski načrt za 
oživitev gospodarstva.   Finančne potrebe (3,7 milijarde EUR za Galileo in EIT, 1 
milijarda EUR za instrument za hrano in 5 milijard EUR za evropski načrt za oživitev 
gospodarstva) so bile izpolnjene z uporabo instrumentov, predvidenih v MIS.  

3.2 NADALJNJI UKREPI: VMESNI PREGLED 

Tretja izjava MIS poziva Komisijo, naj opravi popoln pregled finančnega okvira, ki 
pokriva vse vidike porabe EU (vključno s skupno kmetijsko politiko) in virov EU 
(vključno s popustom Združenega kraljestva), ter o tem poroča v letu 2008/2009. 
Temu pregledu mora biti priložena ocena delovanja MIS. 

EP je 25. marca 2009 sprejel resolucijo, da bi določil svoje stališče pred predlogi 
Komisije. 

EP je vztrajal pri financiranju novih prednostnih nalog, ne da bi bila ogrožena 
sredstva, namenjena že obstoječim programom, zlasti v razdelkih 1a, 3 in 4. Ti 
vključujejo raziskave in inovacije, nove izzive, kot so energetska varnost, podnebne 
spremembe, državljanstvo, svoboda, varnost in pravica ter SZVP. Parlament je 
pozval k boljšemu izvajanju nekaterih splošnih načel, na primer koncentraciji politik z 
dodano vrednostjo EU, opredelitvi pozitivnih in negativnih prednostnih nalog 
namesto lastno določenih zgornjih mej, višji stopnji prilagodljivosti itd. 

 

RESOLUCIJA EP Z 29. MARCA 2009 PREDLAGA TRI STOPNJE ZA VMESNI 
PREGLED 

1.   Rešitev primanjkljajev in preostalih zadev v okviru letnih proračunskih 
postopkov, vključno s potrebami, ki bi lahko izhajale iz novih pristojnosti EU na 
podlagi lizbonske pogodbe.   

2.  Priprava morebitne prilagoditve in podaljšanja sedanjega VFO do leta 
2015/2016, da se omogoči nemoten prehod v sistem petletnih VFO, s katerimi bi 
vsak Parlament in vsaka Komisija imela politično odgovornost za vsak VFO, 
vzporedno z morebitnimi prilagoditvami in podaljšanjem sedanjih programov v skladu 
s programom VFO. 

3.  Priprava naslednjega VFO, ki se začne leta 2016/2017 (pripravil ga bo 
Parlament, ki bo izvoljen leta 2014). 
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LASTNA SREDSTVA 

1. UVODNE OBRAZLOŽITVE 

Člen 269 pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti se glasi: "Brez vpliva na druge 
prihodke se proračun v celoti financira iz lastnih sredstev." 

1.1  PROGRESIVNA DIVERZIFIKACIJA LASTNIH SREDSTEV 

Skupnosti so se prvotno financirale z lastnimi prispevki. Od sklepa z dne 21. aprila 
1970 se je proračun Skupnosti financiral z lastnimi sredstvi, do katerih je Skupnost 
imela pravico brez nadaljnjih sklepov nacionalnih organov.  Sklep iz leta 1970 določa 
"tradicionalna lastna sredstva" (carinske dajatve, kmetijski prelevmani ter prelevmani 
za sladkor in izoglukozo) in "lastna sredstva iz DDV", namenjena uravnotežitvi 
proračuna. "Četrti vir", ki temelji na nacionalnem BND, je bil uveden leta 1988. 

Postopoma je vir iz BND postal glavni vir financiranja proračuna EU in sedaj 
predstavlja več kot 70 % skupnih prihodkov, medtem ko DDV dosega približno 15 %, 
ostalo pa lastna sredstva.  

Drugi prihodki, ki predstavljajo približno 1 % proračuna, vključujejo dajatve na plače, 
ki jih plačujejo uslužbenci EU, prispevke držav zunaj EU za nekatere programe EU in 
kazni za družbe, ki kršijo predpise o konkurenci ali druge zakone.  

1.2  SISTEM, DOPOLNJEN S KOREKCIJSKIMI MEHANIZMI 

Po Evropskem svetu v Fontainebleauju je bil 7. maja 1985 uveden "popust za 
Združeno kraljestvo". Popust za ZK je mehanizem nadomestil, s katerim se ZK 
povrneta dve tretjini razlike med njenim deležem prihodkov iz DDV in njenim deležem 
dodeljenih odhodkov Skupnosti. Da bi ohranili skupna lastna sredstva 
nespremenjena, se popust ZK financira z dodatnim odpoklicem sredstev iz držav 
članic ob upoštevanju 75-odstotnega zmanjšanja za Nemčijo (uvedenega leta 1985) 
ter Nizozemsko, Avstrijo in Švedsko (sprejetega na zasedanju Evropskega sveta v 
Berlinu leta 1999). Torej so prvotnemu popustu sledili še drugi popusti. 

1.3  DELNA SPREMEMBA, KI JO JE  EVROPSKI SVET SPREJEL 
DECEMBRA 2005 

Evropski svet je decembra 2005 pozval k nadaljnjim prilagoditvam sistema lastnih 
sredstev z zmanjšanjem popusta ZK in sočasni uvedbi dodatnih izravnav za stroške 
popusta za številne države članice. Sprejete prilagoditve: 

•  uskladitev deleža prevzetih obveznosti iz sredstev DDV za vse države članice, 
razen Nemčije, Nizozemske, Švedske in Avstrije, ki bi morale koristiti ugodnosti 
zaradi nižjih deležev v obdobju 2007–2013; 

•  znižanje letnih bruto prispevkov za vire lastnih sredstev za Nizozemsko (v višini 
605 milijonov EUR) in Švedsko (v višini 150 milijonov EUR) v obdobju 2007–
2013; 

•  popravek izračuna popusta za Združeno kraljestvo, omejenega na 10,5 
milijarde EUR v obdobju 2007–2013, s postopnim zmanjšanjem dodeljenih 
odhodkov, pri čemer je izključena skupna kmetijska politika v državah članicah, 
ki so se pridružile Uniji po 30. aprilu 2004. 
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Poleg tega je bila klavzula o pregledu vključena v sporazum o večletnem finančnem 
okviru 2007–2013. Svet je pozval Komisijo, da opravi izčrpen pregled vseh vidikov 
odhodkov in prihodkov, vključno s skupno kmetijsko politiko in britanskim popustom, 
ter pripravi poročilo v letu 2008/2009.  

2. DEJAVNOST EVROPSKEGA PARLAMENTA 

2.1 SISTEM LASTNIH SREDSTEV , DO KATEREGA JE EVROPSKI 
PARLAMENT KRITIČEN 

Evropski parlament je v resoluciji o prihodnosti lastnih sredstev z dne 29. marca 2007 
poudaril, da je sistem lastnih sredstev, ki je odvisen predvsem od prispevkov držav 
članic, nedemokratičen. Postal je zapleten in nerazumljiv evropskim državljanom. Ne 
prispeva k prepoznavnosti sodelovanja v korist evropskega povezovanja in je vir 
čedalje težjih razprav o prispevkih držav članic. EP je tudi poudaril, da so bile 
nekatere ambiciozne evropske pobude, na primer Galileo ali vseevropska omrežja, 
prizadete zaradi premajhnega financiranja. Poleg tega je dejstvo, da je  85 % lastnih 
sredstev izviralo bolj iz "prispevkov" kakor iz resničnih lastnih sredstev, zaostrilo 
razpravo o "pravičnem povračilu", s katerim države članice izračunavajo svoje neto 
proračunsko stanje. 

Evropski parlament je v več resolucijah opozoril na pomanjkanje prihodkov (zgornja 
meja lastnih sredstev, določena na 1,24 % BND1 v Edinburghu leta 1992, ni bila 
nikoli dosežena; proračun Skupnosti se je povečeval počasneje kot proračuni držav 
članic). Evropski parlament se je tudi izrekel v prid reformi sistema lastnih sredstev. 
Oblikovani so bili predlogi, da bi zagotovili proračunsko avtonomijo Unije ter zbiranje 
prihodkov na bolj demokratičen in preglednejši način za evropske državljane. 

2.2 DVOSTOPENJSKI PRISTOP, SPREJET V RESOLUCIJI Z 29. MARCA 
2007 

Evropski parlament je v resoluciji o prihodnosti lastnih sredstev z dne 29. marca 2007 
podal nekaj smernic za pregled Komisije v letu 2008/2009. Resolucija pomeni tudi 
jasno znamenje za voditelje držav ali vlad v zvezi s stališči njihovih parlamentov, saj 
temelji na iniciativnem poročilu, ki ga je pripravil Alain Lamassoure, ki je imel stike z 
nacionalnimi parlamenti EU, da bi dosegel soglasje o doslednem pristopu glede 
prihodnosti lastnih sredstev EU. 

Resolucija navaja pomanjkljivosti sedanjega sistema financiranja in nato priporoča 
progresiven pristop v dveh fazah. 

• Prva faza mora izboljšati sedanji sistem nacionalnih prispevkov. Enakopravnost 
in solidarnost med državami članicami mora spremljati preprosta predstavitev, 
da bi lahko bili razumljivi in pregledni za predstavnike ter državljane. 

• Druga faza reforme je oblikovanje resničnega sistema lastnih sredstev, da bi 
obudili besede in duh ustanovnih pogodb Evropskih skupnosti.  Novi sistem bi 
temeljil na več načelih, kot sta popolno spoštovanje načela davčne suverenosti 
držav članic in fiskalna nevtralnost. Povečali se ne bi ne splošni javni izdatki ne 
davčno breme za državljane. Poleg tega se ne bi spremenil obseg proračuna 
EU in uvedba novega sistema bi bila progresivna. 

                                                 
1 Pojem bruto nacionalnega proizvoda (BNP) je od leta 2002 nadomeščen s pojmom bruto 
nacionalnega dohodka (BND). Zgornja meja 1,27 % BND pomeni 1,24 % BND v skladu z novo 
statistično metodo. 
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Obravnavanih je bilo več možnosti za prihodnost. V stikih z nacionalnimi parlamenti 
je bilo poudarjeno, da čeprav čas za novi evropski davek še ni napočil, se te 
možnosti ne sme izključiti. Resolucija poudarja, da je zelo pomembno preučiti 
oblikovanje novega sistema virov lastnih sredstev, ki temelji na davku, ki že obstaja v 
državah članicah; tako bi bil obstoječi davek deloma ali v celoti neposredno usmerjen 
v proračun EU kot resnično lastno sredstvo in bila bi vzpostavljena neposredna 
povezava med Unijo in evropskimi davkoplačevalci. V ta namen je bilo med potekom 
izmenjav z nacionalnimi parlamenti in v poročilih Komisije o reformi sistema virov 
lastnih sredstev obravnavanih več možnih davkov, vključno z DDV, trošarinami na 
motorno gorivo za promet, drugimi davki na energijo, tobak in alkohol ter ekološkim 
davkom. 

3.  DOLOČBE, PREDVIDENE V OKVIRU RATIFIKACIJE LIZBONSKE POGODBE 

Lizbonska pogodba odpira pot v tej smeri (člen 311 PDEU (konsolidirana različica), ki 
nadomesti člen 279 PES).  

Pogodba ohranja določbo, da se proračun financira v celoti iz lastnih sredstev, 
določa, da Svet soglasno in po posvetovanju s Parlamentom sprejme sklep o 
sistemu lastnih sredstev Unije, vključno z možnostjo vzpostavljanja novih kategorij 
lastnih sredstev ter ukinitvijo obstoječih. Takšen sklep bi morale ratificirati države 
članice. Zahteva tudi, da si Unija za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik 
zagotovi potrebna sredstva. 

V zvezi s spremembami izvedbenih ukrepov za lastna sredstva, se je moral Svet prej 
le posvetovati z Evropskim parlamentom, v skladu z novo pogodbo pa bo lahko 
sprejemal odločitve le po pridobitvi soglasja Parlamenta. 

Medtem ko je EP v resoluciji z 18. marca 2009 o finančnih vidikih lizbonske pogodbe 
izrazil obžalovanje, da države članice niso izkoristile priložnosti za vzpostavitev 
sistema resničnih lastnih sredstev ter da ni bil dosežen noben napredek pri 
vključevanju EP v postopek določanja mej razpoložljivih lastnih sredstev in njihove 
narave, je kljub temu pozdravil doseženi napredek v zvezi z izvedbenimi ukrepi 
sklepa o lastnih sredstvih. 
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TESNEJŠA POVEZAVA MED PRORAČUNOM IN 
ZAKONODAJO 

 
Zakonodaja in proračun sta tesno povezana.  EP ima ključno vlogo kot proračunski in 
zakonodajni organ. Medtem ko se zakonodajni specializirani organi pogajajo s 
Komisijo in Svetom o zakonodajnih vidikih pobud Skupnosti (vsebina politik, 
programov, ukrepov itd.), se odbor za proračun pogaja s Svetom o proračunskih 
vidikih vsakega programa EU in finančnih sredstvih za vsako pobudo.  Noben 
program ali pobuda s finančnimi posledicami ne more biti sprejeta, če proračunski 
organ ne določi proračuna. 

1. ODNOSI MED ODBOROM ZA PRORAČUN IN SPECIALIZIRANIMI ODBORI 
EP 

1.1  MNENJA 

Odbor za proračun poleg najpomembnejše dejavnosti – letnega proračunskega 
postopka – stalno sodeluje v zakonodajnih postopkih specializiranih odborov. 
Sprejema mnenja za specializirane odbore glede zakonodajnih in tudi 
nezakonodajnih dejavnosti. 
Kar zadeva zakonodajne predloge s proračunskimi posledicami, so mnenja, ki jih 
oblikuje odbor za proračun, namenjena preverjanju finančne skladnosti zakonodajnih 
predlogov z zgornjimi mejami razdelkov večletnega finančnega okvira. Poleg tega 
odbor med letnim proračunskim postopkom želi v mnenjih preveriti spoštovanje 
finančnih okvirov programov EU, določenih v zakonodajnem postopku, v katerem 
sodelujejo specializirani odbori. Okrepljeno sodelovanje predvideva tudi poslovnik 
(člen 50), kadar vprašanje pristojnosti glede določene zadeve sodi "skoraj v enaki 
meri v pristojnost dveh ali več odborov".  
Kar zadeva nezakonodajne dejavnosti (iniciativna poročila), odbor za proračun daje 
mnenja o osnutkih političnih resolucij v zvezi z različnimi političnimi sektorji, da bi 
poudaril med drugim finančne vidike politik in temeljna načela pravilnega 
proračunskega upravljanja. 

1.2 VLOGA ODBORA PRI NEPRIČAKOVANIH DOGODKIH V 
SODELOVANJU Z DRUGIMI ODBORI  

1.2.1 Solidarnostni sklad in sklad za globalizacijo 

Odbor za proračun se mora pogajati z drugo vejo proračunskega organa, da lahko 
financira nepričakovane izdatke. 

To velja pri uporabi sredstev solidarnostnega sklada v primeru naravnih nesreč, ki 
prizadenejo državo članico. Odbor za proračun vodi postopek, medtem ko odbor za 
regionalni razvoj poda mnenje o zadevi. Enako je pri uporabi sredstev sklada za 
globalizacijo v korist podjetij države članice, ki so prizadeta zaradi svetovne 
gospodarske krize. V takšnih primerih je odbor za proračun tudi vodilni odbor, 
medtem ko odbor za zaposlovanje poda mnenje. 
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1.2.2 Galileo in evropski načrt za oživitev gospodarstva: dva 
uspešna primera dobrega sodelovanja med odborom za proračun in 
specializiranim odborom za industrijo, raziskave in energijo (ITRE) 

  
Poleg zgoraj navedene uporabe sredstev dveh evropskih skladov sta se nedavno 
zgodila dva posebna primera, ko je bil odbor za proračun pozvan k pogajanjem o 
nepričakovanih izdatkih v sodelovanju s specializiranim odborom.  

Prvi primer zadeva Galileo, potem ko so zasebna podjetja, ki so sodelovala pri 
financiranju programa, preklicala svoj sklep septembra 2008. Odbor ITRE, pristojen 
za predlagano uredbo o nadaljnjem izvajanju evropskega satelitskega 
radionavigacijskega sistema (EGNOS in Galileo), ni mogel sprejeti zakonodajnega 
predloga Komisije, ker ni bilo na voljo ustreznih finančnih sredstev.  

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 dopušča možnost spremembe 
večletnega finančnega okvira zaradi odziva na nepričakovane razmere. V sklepu z 
dne 19. septembra je Komisija načrtovala pregled večletnega finančnega okvira, da 
bi dodatno zagotovila 2,4 milijarde EUR za uvajalne in operativne faze programa 
Galileo. 

Med proračunskim postopkom 2008 je Parlament v prvi obravnavi pozdravil predlog 
Komisije o reviziji večletnega finančnega okvira. Pri proračunskem usklajevanju 23. 
novembra 2007 je vztrajal pri reviziji večletnega finančnega okvira.  

Po dolgih pogajanjih se je Svet približal zahtevam Parlamenta v skladu z določbami 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006. V splošnem sporazumu med 
odborom za proračun in Svetom je bila sprejeta  sprememba večletnega finančnega 
okvira v višini 1,6 milijarde evrov, 200 milijonov evrov je bilo prerazporejenih iz 
programov Skupnosti v razdelku 1a, 400 milijonov evrov izhaja iz spremembe 
prednostnih nalog sedmega okvirnega programa za raziskave Euratom in 200 
milijonov evrov iz uporabe sredstev instrumenta za prilagodljivost. Ta sporazum je bil 
v skladu z absolutno prednostno nalogo Evropskega parlamenta, da se ne 
zmanjšujejo finančni okviri večletnih programov. 

Odbor za proračun je sprejel predlog o sklepu o spremembi večletnega finančnega 
okvira. Odbor ITRE, odgovoren za zakonodajni predlog, je nato lahko sprejel 
zakonodajni predlog o Galileu in predložil poročilo na plenarnem zasedanju. 

Drugi primer zadeva evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki ga je Komisija 
predlagala januarja 2009 v podporo gospodarstvu EU po svetovni finančni in 
gospodarski krizi. Odbor za proračun se je s Svetom pogajal o finančnih vidikih 
predloga Komisije, namreč o sredstvih v višini 5 milijard evrov, deloma namenjenih 
za energetski sektor, deloma za razvoj širokopasovne infrastrukture na podeželskih 
območjih ter za okrepitev dejavnosti v zvezi z "novimi izzivi", opredeljenimi v okviru 
pregleda stanja kmetijske politike. 

 Sporazum, dosežen s Svetom 2. aprila 2009, določa dvostopenjski pristop:  

o  stopnja 1:  2,6 milijarde EUR:  

Zgornja meja za razdelek 1a je bila v letu 2009 povišana za 2 milijardi EUR; obenem 
je bila zmanjšana zgornja meja za razdelek 2 v enakem znesku; 600 milijonov EUR 
je bilo dodeljenih za razvoj podeželja iz proračuna za leto 2009.  
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o korak:  2,4 milijarde EUR  

Preostanek v višini 2,4 milijarde EUR je bilo treba zagotoviti z mehanizmom 
nadomestil v okviru usklajevanja v proračunskih postopkih za leti 2010 in 2011, in 
sicer z uporabo vseh sredstev, predvidenih v pravnem okviru proračuna, ter brez 
poseganja v finančne okvire za programe, sprejete s postopkom soodločanja in v 
letnem proračunskem postopku. 

Tudi v tem primeru je bil rezultat pogajanj za EP sprejemljiv, saj je bilo sprejeto 
načelo, da se  finančni okviri večletnih finančnih programov ne zmanjšajo.   

Odbor za proračun je takrat odobril spremembo večletnega finančnega okvira v 
skladu z doseženim dogovorom s Svetom. Posledično bi lahko odbor ITRE odobril 
zakonodajni predlog in ga posredoval na plenarno zasedanje v končno sprejetje. 
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FINANČNA UREDBA 

 

Takoj za Pogodbo je finančna uredba ključni vir načel in postopkov, ki urejajo 
oblikovanje in izvrševanje proračuna Evropske unije in nadzor nad financami 
Evropskih skupnosti. Izvedbene določbe so sestavljene iz podrobnejših in bolj 
tehničnih pravil, potrebnih za izvajanje finančne uredbe.  

Kljub temu da člen 279 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti predvideva, da se 
Evropski parlament zgolj zaprosi za mnenje o predlogu, je Parlament odigral ključno 
vlogo v tem postopku. 

V šestem zakonodajnem obdobju Parlamenta sta veljali dve različici finančne 
uredbe: različica iz leta 2002 in različica iz leta 20062. 

1. SPLOŠNO OZADJE: GLAVNI VIDIKI REVIZIJE FINANČNE UREDBE IZ LETA 
2002 

1.1 REVIZIJA FINANČNE UREDBE V LETU 2002 JE BILA PRVA 
POGLOBLJENA REVIZIJA OD LETA 1977. 

Prenovitev finančne uredbe v veljavnosti od decembra 1977 je bila eden ključnih 
elementov upravne in finančne reforme3, ki je bila prva naloga, dodeljena 
Prodijevi komisiji, imenovani septembra 1999. Prenovitev je bila osredotočena na 
zagotavljanje ustreznega upravljanja sredstev EU, katerih znesek je občutno narasel. 

1.2 25. junija 2002 sta bili sprejeti dve glavni spremembi 

o Reforma finančnega nadzora in povečanje pristojnosti generalnega 
direktorata 

V finančni uredbi iz leta 1977 je prevladal sistem predhodnega nadzora osrednjega 
finančnega nadzornika vsake institucije. S prenovitvijo finančne uredbe iz leta 
2002 je bilo več pristojnosti dodeljenih pooblaščenim odredbodajalcem v 
generalnih direktoratih.  Decentralizirani sistem predhodnih in naknadnih kontrol 
omogoča odredbodajalcu, da prevzame obveznost za izdatke, ne da bi bila potrebna 
predhodna odobritev finančnega nadzornika; odobritev pa je kasneje predmet 
različnih vrst nadzora, vključno z nadzorom notranje revizije. Finančni akterji imajo 
večje pristojnosti in vsak generalni direktorat mora pripraviti letno poročilo o 
dejavnosti ter dati izjavo o zanesljivosti.  

o Reforma računovodstva 

Drugi glavni vidik različice finančne uredbe iz leta 2002 je bil prehod od 
"blagajniškega " računovodstva na sodobno "računovodstvo na podlagi nastanka 
poslovnega dogodka", ki omogoča knjiženje računovodskih dogodkov in transakcij, 
ko nastanejo, in ne šele takrat, ko se denarni zneski izterjajo ali izplačajo. 

                                                 
2 Uredba (ES, Euratom) št. 1605/2002 Sveta z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 
1995/2006 Sveta z dne 13. decembra 2006. 
3 Bela knjiga o reformi Komisije: COM(2000) 10 konč. z dne 18.01.2000. 
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2. REVIZIJA FINANČNE UREDBE 2006 IN GLAVNI DOSEŽKI EP 

2.1 URNIK IN POSTOPEK 

Finančna uredba mora biti pregledana vsaka tri leta, ali kadar se to izkaže za 
potrebno. Komisija je oblikovala prve predloge leta 2005 in sledili sta dve leti 
pogajanj s Svetom in Parlamentom, preden je bilo mogoče doseči sporazum.  

V zvezi z revizijo iz leta 2002,  ker člen 279 PES določa le posvetovanje o predlogu 
s Parlamentom, je EP menil, da zaradi daljnosežnih proračunskih posledic ena veja 
proračunskega organa ne more enostransko sprejeti finančne uredbe.  V skladu s 
skupno izjavo s 4. marca 1975 je bil sprejet usklajevalni postopek in EP je bil 
obravnavan kot enakovredni partner. 

Finančna uredba, sprejeta 13. decembra 2006, spreminja več kot polovico členov 
finančne uredbe, sprejete 25. junija 2002. 

2.2 CILJ REVIZIJE FINANČNE UREDBE IZ LETA 2006 

Cilja revizije leta 2006 sta bila poenostavitev finančnih postopkov ter izboljšanje 
učinkovitosti in preglednosti porabe EU. Od zgodnje faze izvajanja finančne 
uredbe in njenih izvedbenih pravil so se upravičenci do finančnih sredstev EU in 
uporabniki te uredbe pritoževali glede njene zapletenosti. Zato je bilo treba pripraviti 
novo finančno uredbo za novo generacijo programov, ki jih financira EU (2007–
2013), kot so strukturni skladi ali okvirni program za raziskave in razvoj. 

2.3 EP JE IMEL AKTIVNO VLOGO PRI PREGLEDU FINANČNE UREDBE 

EP je močno podpiral in vplival na novo revizijo finančne uredbe. Imel je aktivno 
vlogo, da bi dosegel poenostavitev. Pozval je k večji preglednosti in pravilnemu 
ravnovesju med postopki, prijaznimi uporabnikom, varstvom finančnih 
interesov EU in torej davkoplačevalci ter načelom sorazmernosti upravnih 
stroškov.  

Kot je poudaril poročevalec EP za BUDG/CONT v mnenju odbora CONT za odbor 
BUDG, je finančna uredba, sprejeta leta 2002, vsebovala zapletene postopkovne 
določbe, ki so imele za posledico birokratizacijo in podaljšanje postopkov ter poskuse 
izmikanja odgovornosti z vključitvijo čim več hierarhije in postopkovnih faz. Poleg 
tega so se prosilci za nepovratna sredstva in ponudniki pogodb soočali z zapletenimi 
in dragimi postopki za predložitev zahtevkov. 

2.4 DOSEŽKI EP PRI REVIZIJI FINANČNE UREDBE LETA 2006 

V nasprotju s prvim odzivom Sveta je EP uspelo uvesti načelo sorazmernosti. 

Načelo je bilo uvedeno v sistem javnih naročil in nepovratnih sredstev, da bi bili 
postopki hitrejši in manj obremenjeni z dokumentacijo. EP je dosegel, da so 
postopkovne zahteve in zahteve za dokumente sorazmerne z dodeljenim 
zneskom in tveganji. Ta pristop je ugoden zlasti za majhne subjekte, kot so mala in 
srednje velika podjetja, šole in univerze, ki so običajno upravičenci do manjših 
zneskov nepovratnih sredstev in sklenitelji pogodb za manjše zneske.  

Načelo sorazmernosti zadeva tudi upravne ukrepe, pri katerih je zapletenost stopenj 
preverjanja sorazmerna z vključenimi zneski in tveganji.  
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Poleg tega je EP vložil predloge sprememb, ki so bili nato sprejeti, da bi se 
upoštevalo načelo sorazmernosti v zvezi z odgovornostjo odredbodajalcev; ti 
predvidevajo, da se mora odgovornost odredbodajalcev ocenjevati predvsem glede 
na stopnjo kršitve. Odgovornost odredbodajalca je bila omejena na dvanajstmesečno 
plačo v primeru malomarnosti, medtem ko mora v primeru namerne kršitve 
odredbodajalec nadomestiti celotno nastalo škodo.  

Nekateri najbolj spornih vidikov v zvezi z vprašanjem preglednosti so zadevali 
vzpostavitev podatkovne zbirke o izključenih udeležencih iz javnih naročil in 
razkritje informacij o upravičencih do sredstev iz kmetijskih skladov. Ta raven 
preglednosti je bila dosežena zaradi pritiska, ki ga je izvajal Parlament. 

Druga sporna točka je zadevala okrepitev zmogljivosti evropskih političnih strank 
za dolgoročno finančno načrtovanje in uvedbo izjeme za pravilo nepridobitnosti, 
da bi se omogočil prenos dela presežka sredstev. To je bilo sprejeto leta 2007. 

Poleg tega je EP uspelo obvarovati svoje posebne pristojnosti glede 
prerazporeditve odobrenih sredstev med poglavji med proračunskim letom in 
svojo pravico do obveščenosti. 
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AGENCIJE 

Trenutno obstajata dve vrsti agencij. 

Decentralizirane agencije (poimenovane tudi regulativne ali tradicionalne agencije) 
so pravne osebe, ki jih je ustanovil evropski zakonodajalec, da bi olajšal izvajanje 
določene evropske politike. Agencije imajo pravni status ter so upravno in finančno 
samostojne. Večina agencij se deloma ali v celoti financira preko subvencij iz 
proračuna EU in zanje velja finančna uredba.  

Decentralizirane agencije lahko razvijejo različne vrste dejavnosti:  pomagajo 
regulirati določen sektor; včasih sprejemajo posamezne pravno zavezujoče odločitve; 
zagotavljajo tehnično in znanstveno podporo evropskim institucijam ali državam 
članicam, včasih v obliki poročil o pregledih; pospešujejo sodelovanje med 
nacionalnimi organi, včasih na svojih področjih razvijajo operativne dejavnosti; prav 
tako nudijo storitve obveščanja in mreženja.  

Če upoštevamo agencije iz prvega in tretjega stebra, sedaj obstaja 26 
decentraliziranih agencij (ena se nahaja v fazi zapiranja). Tri agencije pa so še v 
ustanavljanju. Poleg tega v okviru drugega stebra obstajajo tri agencije, ki pa delujejo 
popolnoma na medvladni ravni, vključno s financiranjem.  V letu 2009 je bilo za 
decentralizirane agencije iz proračuna EU namenjenih več kot 580,3 milijona EUR. 
Agencije so imele ob upoštevanju vseh kategorij 5000 delovnih mest, od tega 4211 
začasnih uslužbencev. 

Izvajalske agencije ustanovi Komisija s sklepom o celotnem ali delnem izvajanju 
programa Skupnosti ali projekta v imenu in pristojnosti Komisije.  Te agencije 
ostanejo v celoti pod nadzorom in pristojnostjo Komisije. Upravni stroški (pretežno 
stroški osebja) se financirajo iz proračuna EU, in sicer iz oddelka III (Komisija) in ne 
spadajo v razdelek 5 (uprava) večletnega finančnega okvira. S proračunskega vidika 
je zanje pristojen Evropski parlament kot del proračuna Komisije. 

Sedaj obstaja 6 izvajalskih agencij. Za njihovo delovanje je bilo v v proračunu EU za 
leto 2009 predvidenih 139,7 milijona EUR. V letu 2009 so imele 368 začasnih 
uslužbencev in 941 pogodbenih uslužbencev (in 30 dodeljenih nacionalnih 
strokovnjakov). 

KREPITEV VLOGE EVROPSKEGA PARLAMENTA PRI DECENTRALIZIRANIH 
AGENCIJAH 

Evropski parlament ima pomembno vlogo pri decentraliziranih agencijah. Prve 
agencije so bile ustanovljene z zakonodajnim aktom Sveta in Parlamenta.  Takrat je 
bil edini proračunski instrument za nadzor agencij letni proračun, pri katerem je 
Evropski parlament sprejel sklep o subvenciji za posamezno agencijo (praviloma kot 
neobvezen izdatek, kar pomeni, da je imel zadnjo besedo Evropski parlament), ter 
postopek podelitve razrešnice, pri katerem je Evropski parlament podelil razrešnico 
vsaki agenciji, ki je prejela subvencijo iz proračuna EU za izvrševanje letnega 
proračuna. Parlament  je uporabil ta instrument, da bi razvil nadzor nad finančnim 
upravljanjem agencij: Evropski parlament ne sprejema samo subvencij agenciji, 
temveč tudi njen načrt  delovnih mest, s katerim je opredeljeno osebje agencije. 
Nadalje je Evropski parlament uspel z zahtevo, da morajo agencije predstaviti letne 
delovne programe, strateške večletne načrte, večletni načrt kadrovske politike, redne 
ocene svojih dejavnosti itd.  
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Med zadnjim zakonodajnim obdobjem je Evropski parlament dosegel, da se v 
medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju vključi načelo, da se morata pri ustanavljanju nove agencije obe veji 
proračunskega organa pravočasno dogovoriti o financiranju nove agencije4. S tem 
sporazumom je Evropski parlament želel zagotoviti razpoložljivost potrebnih 
finančnih sredstev za nove agencije, da bi te delovale pravilno in da bi preprečil 
financiranje novih agencij s ponovnim načrtovanjem ali z uporabo razlik do zgornje 
meje, saj bi nove agencije lahko potrebovale dodatna sredstva. To se je zdelo še 
zlasti pomembno v fazi, ko je bil najavljen nov val decentraliziranih agencij, viri pa so 
bili pičli in izkušnje so pokazale, da je ustanavljanje agencij pogosto bolj odvisno od 
želje držav članic po zagotovitvi prisotnosti prestižne evropske agencije na svojem 
ozemlju kot pa od dodane vrednosti, ki bi jih nove agencije lahko prinesle 
evropskemu upravljanju.   

Z razvojem sozakonodajnih pristojnosti Evropskega parlamenta je postalo jasno, da 
se morajo agencije ustanoviti z zakonodajnim aktom, ki ga sprejmeta Evropski 
parlament in Svet v postopku soodločanja, s čimer Evropski parlament pridobi večji 
vpliv na oblikovanje strukture in način delovanja agencij.   

Na ravni letnih proračunskih postopkov je Evropski parlament v letu 2005 zagotovil 
dodatna sredstva za decentralizirane agencije v višini 40 milijonov EUR z 
instrumentom za prilagodljivost, ki je namenjen varovanju in pospeševanju 
prednostnih nalog Parlamenta ter zagotavljanju potrebnih sredstev agencijam za 
opravljanje njihovih nalog.  Povečanje števila agencij in njihov vedno večji vpliv na 
proračun, namreč na razdelek 3, je vzbudil skrb Parlamentu, ki je izrazil svojo 
politično voljo, da še bolj okrepi nadzor nad agencijami tako na politični kot na 
proračunski ravni.   

Med proračunskim postopkom za leto 2007 je bila sprejeta skupna izjava 
Parlamenta, Sveta in Komisije glede načrtovanih treh novih agencij, ki je formalizirala 
stališče EP glede ustanavljanja decentraliziranih agencij (informacije o vplivih na 
proračun, kot določa člen 47 novega medinstitucionalnega sporazuma). Za leto 2007 
je Parlament ponovno vzpostavil odobrena proračunska sredstva v predhodnem 
predlogu proračuna, ki so bila deloma prenesena med rezerve do objave ocen 
agencij.  

Financiranje in nadzor agencij EU je bila tudi osrednja točka razprave med 
proračunskim postopkom za leto 2008. Po spravnem postopku v drugi obravnavi so 
bile sprejete skupne izjave z namenom zagotovitve boljšega nadzora nad 
ustanavljanjem, razvojem in financiranjem agencij EU.  Izjave zajemajo: 

o namenske prejemke, zlasti tiste, ki so povezani z decentraliziranimi 
agencijami, 

o  ustanavljanje, ocenjevanje in financiranje agencij EU. 

Obseg proračunskih vrstic, namenjenih financiranju decentraliziranih agencij, se je 
povečal za več kot 20 %, proračun za Evropsko agencijo za upravljanje in operativno 

                                                 
4 „47. Ob pripravi predloga za ustanovitev nove agencije Komisija oceni proračunske posledice za 
zadevni razdelek odhodkov.  
Na podlagi teh podatkov in brez poseganja v zakonodajne postopke, ki urejajo ustanovitev zadevne 
agencije, se obe veji proračunskega organa v okviru proračunskega sodelovanja zavezujeta, da bosta 
pravočasno dosegli sporazum o financiranju agencije.“ 
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sodelovanje na zunanjih mejah EU (Frontex) pa se je podvojil, v skladu z željami 
Parlamenta. 

Za proračun 2009 so bili pred predlogom subvencije EU posamezni agenciji 
upoštevani namenski prejemki agencije in presežki predhodnega leta.  

In končno, skupna izjava v zvezi s prihodnjim razvojem agencij je zahtevala takojšnjo 
ustanovitev medinstitucionalne delovne skupine, ki je bila dokončno ustanovljena 
decembra 2008. Medinstitucionalna skupina, v kateri je Evropski parlament zastopan 
s 5 člani, bo skušala doseči skupni pristop pri vprašanjih, kot so vloga in položaj 
agencij v medinstitucionalnem okolju, ustanavljanje, struktura in delovanje agencij, 
njihovo financiranje, proračun, upravljanje in nadzor, ki bo temeljil na podrobni oceni 
sedanjih razmer. Dejansko je Komisija s pomočjo Evropskega parlamenta že 
predložila predlog za medinstitucionalni sporazum o teh vprašanjih, vendar je bil 
predlog umaknjen zaradi  zavrnitve Sveta. Sedaj se delo razvija na tehnični ravni, 
hkrati pa poteka zunanja ocena delovanja celotnega sistema agencij. Po načrtih naj 
bi bila ocena in tehnična dela končana do konca leta, kar bi delovni skupini 
omogočilo, da opravi svoje delo in sprejme svoje sklepe do konca leta 2010.  
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PILOTNI PROJEKTI IN PRIPRAVLJALNI UKREPI 
 

To poglavje opredeljuje pilotne projekte in pripravljalne ukrepe ter opisuje pravila 
glede njihove uporabe, pred opisom njihovega izvajanja in pripravljalnih ukrepov od 
leta 2000 ter obravnava njihov vpliv na zakonodajni program.  

1. OPREDELITEV PILOTNIH PROJEKTOV IN PRIPRAVLJALNIH UKREPOV 
TER PRAVIL, KI UREJAJO NJIHOVO UPORABO  

 
Splošno pravilo je, da se pred uporabo proračunskih sredstev, vnesenih v proračun, 
za katerikoli ukrep Skupnosti ali Evropske unije najprej sprejme temeljni akt. Vendar 
člen 49 finančne uredbe5 dovoljuje, da se brez temeljnega akta, če ukrepi, ki naj bi se 
financirali, spadajo v pristojnost Skupnosti ali Evropske unije, izvršujejo: 

(a) proračunska sredstva za eksperimentalne pilotne projekte, namenjene 
preskušanju izvedljivosti ukrepa in njegove uporabnosti. Ustrezne odobritve za 
prevzem obveznosti se lahko vključi v proračun za največ dve zaporedni proračunski 
leti; 

(b) proračunska sredstva za pripravljalne ukrepe na področjih uporabe Pogodbe ES 
in Pogodbe Euratom ter naslova VI PEU, namenjene za pripravo predlogov za 
sprejetje prihodnjih ukrepov. Pri pripravljalnih ukrepih je treba uporabiti skladen 
pristop, imajo pa lahko različne oblike. Ustrezne odobritve za prevzem obveznosti se 
lahko vključi v proračun največ tri zaporedna proračunska leta. Zakonodajni postopek 
mora biti zaključen pred koncem tretjega proračunskega leta. V zakonodajnem 
postopku je treba pri odobritvi proračunskih sredstev upoštevati posebnosti 
pripravljalnega ukrepa, ki zadevajo predvidene dejavnosti, zastavljene cilje in osebe, 
ki bodo imele od njega korist. Zato izvršena sredstva po obsegu ne morejo biti enaka 
sredstvom, predvidenim za financiranje samega končnega ukrepa. 

Splošne meje odobrenih proračunskih sredstev, ki se jih lahko dodeli pilotnim 
projektom in pripravljalnim ukrepom, so določene v medinstitucionalnem sporazumu 
o proračunski disciplini6. Za obdobje 2007-2013 so letno odobrena proračunska 
sredstva omejena na 40 milijonov EUR za pilotne projekte, 50 milijonov EUR za nove 
pripravljalne ukrepe in 100 milijonov EUR za vse pripravljalne ukrepe. 

2.  IZVAJANJE PILOTNIH PROJEKTOV IN PRIPRAVLJALNIH UKREPOV 

Študija, opravljena za odbor za proračun o zgodovini pilotnih projektov in 
pripravljalnih ukrepov ter njihovi uporabi od leta 20007, kaže, da se je uporaba 
finančnih sredstev, namenjenih pilotnim projektom in pripravljalnim ukrepom, po 
počasnem začetku v proučevanem obdobju bistveno izboljšala. Medtem ko je bila 
zgornja meja za vse pripravljalne ukrepe vedno upoštevana v celotnem obdobju, je 
bila zgornja meja za nove pripravljalne ukrepe prekoračena v letu 2008, za pilotne 
projekte pa v letu 2006 in 2007.  

                                                 
5 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1). 
6 Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo 
o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju - vključno z večletnim finančnim okvirom 
2007-2013 (UL št. C 139 14. 6. 2006). 
7 Študija o spremljanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, 7. 4. 2009, na voljo na spletni strani: 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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Kar zadeva rezultate, se je večina pilotnih projektov, ki so bili končani v obdobju 
2000-2008, preoblikovala v pripravljalne ukrepe z vključitvijo v obstoječo pravno 
podlago ali s sprejetjem nove pravne podlage, kljub temu pa je bilo 40 % projektov 
opuščenih.  Samo 16 % pripravljalnih ukrepov je bilo opuščenih, preostali so se 
nadaljevali, dokler se dejavnosti, ki so jih pokrivali, niso začele izvajati drugje, z 
vključitvijo v obstoječo pravno podlago ali s sprejetjem nove pravne podlage. 

V zadnji finančni perspektivi je bil največji delež virov za pilotne projekte in 
pripravljalne ukrepe namenjen dejavnostim na področju notranjega trga, v sedanjem 
finančnem okviru pa dejavnostim na področju podjetništva.  Največji deleži 
proračuna, namenjeni pilotnim projektom in pripravljalnim ukrepov, so bili v letu 2001 
na področju notranje politike (1,1 %) in v letu 2007 na področju državljanstva, 
svobode, varnosti in pravosodja (1,5 %).   

3. VPLIV PILOTNIH PROJEKTOV IN PRIPRAVLJALNIH UKREPOV 

Vse tri institucije lahko predlagajo pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Vendar je 
do danes večino novih pobud predlagal Evropski parlament. Ker so številni predlogi 
vodili v sprejetje novih pravnih podlag ali spremembo obstoječe pravne podlage, da 
bi se vključile predlagane dejavnosti, je jasno, da pilotni projekti in pripravljalni ukrepi 
dajejo Evropskemu parlamentu pomembno priložnost za prevzem pobude in 
vplivanje na zakonodajni program. Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, ki jih je do 
danes predlagal Evropski parlament, so imeli zakonodajne posledice na številnih 
področjih dejavnosti, zlasti na področju svobode, pravice in varnosti, ter prav tako na 
področju podjetništva, zaposlovanja in socialnih zadev, kmetijstva, informacijske 
družbe in medijev, izobraževanja in kulture, zdravja in varstva potrošnikov ter 
zunanjih odnosov.  
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DEL 2 

 

PRORAČUNSKI MEHANIZMI V LETNIH IN VEČLETNIH 
POSTOPKIH 

 

 
 
 
 
 
 
Nadaljnje podrobnosti  in osnovne informacije o večletnem finančnem okviru 2007–
2013 in letnih proračunskih postopkih šestega zakonodajnega obdobja najdete v  
posebni študiji, ki jo je naročil odbor za proračun in opravil oddelek za proračunske 
zadeve "medinstitucionalni sporazum z  dne 17. maja 2006 in proračunski postopki  
2005–2009". 
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KAJ JE VEČLETNI OKVIR? 
 

Letni proračunski postopki se odvijajo znotraj večletnega finančnega okvira, ki se sprejme 
z medinstitucionalnim sporazumom o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju. 

MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI V POVEZAVI S PRORAČUNSKIM POSTOPKOM 
 
Z reformo leta 1988 je bil proračunski postopek uvrščen v večletni finančni okvir s 
sprejetjem medinstitucionalnega sporazuma, da bi preprečili ali odpravili tveganje 
večjega nasprotovanja med letnimi proračunskimi postopki.   

Čeprav medinstitucionalni sporazumi nimajo pravne podlage v skladu s sedanjo Pogodbo 
(iz Nice), so postali podlaga za medinstitucionalne odnose na področju proračuna. Odkar 
so bili uvedeni, so zagotovili pravočasno sprejetje letnih proračunov. 
Zadnji medinstitucionalni sporazum je bil sprejet 14.  maja 2006. Namen tega 
sporazuma je okrepitev  proračunske discipline, izboljšanje delovanja letnega 
proračunskega postopka ter sodelovanja med institucijami v proračunskih zadevah, kakor 
tudi zagotavljanje dobrega finančnega poslovodenja.  
Medinstitucionalni sporazum je razdeljen na tri dele: 
– Del I: Večletni finančni okvir (razložen spodaj) 
– Del II: ukrepi za izboljšanje medinstitucionalnega sodelovanja v proračunskem postopku 
– Del III: dobro finančno poslovodenje sredstev EU 
 
Opomba:  Če bo Lizbonska pogodba sprejeta, se bo večletni finančni okvir prilagodil s 
posebnim zakonodajnim postopkom in postal  pravno zavezujoč (člen 312 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, konsolidirana različica).  

 

VEČLETNI FINANČNI OKVIR 2007-2013  
 

a) Zgornje meje, razdelki in tehnične prilagoditve 

• Določenih je več zgornjih mej 
Sklep o lastnih sredstvih določa splošno letno zgornjo mejo lastnih sredstev v višini 
1,24 % BND. Ta zgornja meja določa najvišji znesek letnih izdatkov Skupnosti, v smislu 
sredstev za prevzem obveznosti in plačil. 
V okviru zgornjih mej, določenih s sklepom o lastnih sredstev, finančni okvir določa meje 
za rast izdatkov po kategorijah („razdelek“) (glej spodaj) za sredstva za prevzem 
obveznosti in skupnih izdatkov za sredstva za plačila za posamezno leto v enem 
obdobju. 

• Tehnične prilagoditve finančni perspektivi 
Vsako leto Komisija predlaga tehnično prilagoditev finančnega okvira za naslednje leto. 
Razlog je v dejstvu, da je finančni okvir izražen v stalnih cenah in ga je treba vsako leto 
prilagoditi gibanju inflacije.  

• Poraba EU je razdeljena na 6 razdelkov: 
Razdelek 1:  Trajnostna rast Podrazdelek 1a:  Konkurenčnost za rast in 
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zaposlovanje 

Podrazdelek 1b:  Kohezija za rast in 
zaposlovanje 

Razdelek 2:  Ohranjanje in upravljanje naravnih virov 
Razdelek 3:  Državljanstvo, svoboda, 
varnost in pravica 

Podrazdelek 3a:  Svoboda, varnost in 
pravica 

Podrazdelek 3b:  Državljanstvo 
Razdelek 4:  EU kot globalni akter 
Razdelek 5:  Uprava 
Razdelek 6:  Nadomestila 

Uvedba finančnega okvira je olajšala letna proračunska pogajanja in vodila v razvoj 
instrumenta večletnega finančnega načrtovanja (večletni programi EU). 

Spodaj je prikazan pregled proračunov za obdobje 2005-2009 v primerjavi z letnimi 
zgornjimi mejami finančnih perspektiv/večletnega finančnega okvira v obdobju 2005-2009. 
 

Total Budget and Ceilings 2005-2009
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b) Instrumenti za povečanje prilagodljivosti 
 
Uporaba naslednjih instrumentov omogoča vnos novih odobritev za prevzem obveznosti v 
proračun, po potrebi takšnih, ki presegajo zgornje meje, določene v finančnem okviru. 

 Revizija finančnega okvira je še en način za reševanje nepredvidenih okoliščin, če 
zgornja meja lastnih sredstev ni prekoračena.  Sklep o reviziji sta na predlog Komisije 
skupaj sprejeli obe veji proračunskega organa, v skladu s pravili o glasovanju iz člena 
279(9) Pogodbe ES (vendar, če revizija predvideva znesek, ki je večji od 0,03 % BND, je 
potreben soglasen sklep Sveta). Medinstitucionalni sporazum predlaga naslednje pogoje 
glede postopka revizije večletnega finančnega okvira:  

– revizijo je treba predložiti in sprejeti pred začetkom proračunskega postopka za 
zadevno leto (ali za prvo od zadevnih let), 
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– za zagotovitev proračunske discipline pred revizijo mora institucija preveriti obseg 
prerazporeditve odobrenih proračunskih sredstev, bodisi v okviru zadevnega razdelka, 
bodisi s poravnavo med različnimi razdelki finančnega okvira, 

– nobena sprememba obveznih izdatkov ne sme povzročiti zmanjšanja zneska za 
neobvezne izdatke, 

– vsaka sprememba mora ohraniti ustrezno razmerje med obveznostmi in plačili. 

 Instrument prilagodljivosti zajema jasno opredeljene izdatke, ki jih ni možno 
financirati v okviru zgornjih meja za določeno finančno leto. Ti znašajo največ 200 
milijonov EUR, izraženo v tekočih cenah. Delež zneska, ki se v letu N ne porabi, se lahko 
prenese največ v leto N+2, kar je novost v primerjavi s predhodnimi finančnimi 
perspektivami. 

 Solidarnostni sklad zagotavlja hiter odziv v primeru večjih nesreč na ozemlju 
države članice ali države kandidatke. Najvišji letni znesek vsako leto ne sme preseči 1 
milijarde EUR, izraženo v tekočih cenah. 

 Rezerva za nujno pomoč nudi hiter odziv na posebne zahteve po pomoči držav, ki 
niso članice, po dogodkih, ki jih ni bilo mogoče predvideti v času načrtovanja proračuna. 
Ta pomoč je v osnovi namenjena operacijam humanitarne pomoči, vendar se lahko 
uporabi tudi za obvladovanje civilnih kriz in civilno zaščito. S sprejetjem 
medinsitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 je bila rezerva za nujno pomoč 
izključena iz večletnega finančnega okvira. Najvišji letni znesek rezerve je 221 milijonov 
EUR, izraženo v tekočih cenah. 

 Sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen decembra 2005. Sklad lahko 
zagotovi dodatno pomoč delavcem, ki so utrpeli posledice večjih gospodarskih in 
strukturnih sprememb. Najvišji letni znesek vsako leto ne sme preseči 500 milijonov EUR, 
izraženo v tekočih cenah. 

 
Uporaba omenjenih instrumentov od leta 2007 do sredine leta 2009 je ponazorjena spodaj. 
 

PRORAČU
N NAMEN INSTRUMENT VSOTA 

(m€) 

Palestina Rezerva za nujno pomoč8 
 

49 

Grčija, Madžarska, Nemčija, 
Francija Solidarnostni sklad EU 197 2007 

Francija, Nemčija, Finska Evropski sklad za 
prilagajanje globalizaciji 19 

Galileo, SZVP Prilagodljivost 270 

Galileo, Evropski tehnološki 
institut 

Revizija večletnega 
finnačnega okvira (za 08-
13) 

1 600 

Italija, Malta, Portugalska, 
Španija, Litva 

Evropski sklad za 
prilagajanje globalizaciji 49 

Združeno kraljestvo, Grčija, 
Slovenija, Francija, Ciper Solidarnostni sklad EU 281 

2008 

Instrument za hrano Rezerva za nujno pomoč 
(vključno z dodatkom) 262 

                                                 
8 Od leta 2007 dalje (2007-2013 MIS) je rezerva za nujno pomoč dodatek zgornjim mejam večletnega 
finančnega okvira. 
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PRORAČU
N NAMEN INSTRUMENT VSOTA 

(m€) 
Rezerva za nujno pomoč 79
Prilagodljivost 420Instrument za hrano 
Prerazporeditev (08-10) 240

Romunija Solidarnostni sklad EU 12
2009 

Španija Evropski sklad za 
prilagajanje globalizaciji 3

Revizija večletnega 
finančnega okvira 2 6002009/2010/

2011 
Načrt za oživitev 
gospodarstva (korak 1)      – Od tega:   2.000 

milijonov EUR poravnav 
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ZNESKI VEČLETNEGA FINANČNEGA OKVIRA (PO POPRAVKU LETA 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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LETNI PRORAČUNSKI POSTOPEK 

LETNI PRORAČUNSKI POSTOPEK POTEKA PO PRAGMATIČNEM URNIKU 

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (člen 272) določa posamezne faze 
proračunskega postopka. Opredeljuje tudi pristojnosti obeh vej proračunskega 
organa (Evropskega parlamenta in Sveta) ter Komisije v tem postopku. 
Člen 272 Pogodbe o ES določa uradni urnik za vsako fazo postopka. Kljub temu 
je dovoljeno ta urnik od leta 1988 nekoliko prilagajati, tako da je mogoče predlog 
proračuna ustrezno preučiti in da lahko proračunski organ najbolje izkoristi čas, ki ga 
ima na voljo. V praksi to pomeni, da imata Svet in Parlament v posameznih fazah 
postopka na voljo več časa. Da bi bilo odločanje lažje, je bilo uvedenih več 
tristranskih pogovorov (trialogov) in drugih ukrepov. Pragmatični urnik se uporablja 
od proračunskega leta 1977. 

FAZE PRORAČUNSKEGA POSTOPKA 

a) Proračunski postopek se začne z dokumentoma, ki ju predloži 
Komisija: letno strategijo politik in predhodnim predlogom 
proračuna. 

Vsi proračunski postopki se začnejo tako, da Komisija sama pripravi predhodni 
predlog proračuna; Evropski parlament lahko na ta postopek posredno vpliva, na 
primer z resolucijami o zakonodajnem in delovnem programu Komisije in 
resolucijami o letni strategiji politik Komisije. 

• Faza Komisije 

Ta zgodnja faza, ki poteka znotraj Komisije, obsega orientacijsko razpravo, letno 
strategijo politik, predstavitve, načrt prihodkov in odhodkov posameznih institucij ter 
predstavitev predhodnega predloga proračuna proračunskemu organu. 

Letna strategija politik je sprejeta februarja in povzema politične prednostne naloge 
Komisije za naslednje leto. Opredeljuje pobude in proračunski okvir, ki se Komisiji 
zdijo potrebni za izvajanje teh prednostnih nalog. Ta dokument je nato uporabljen kot 
vodilo pri pripravi predhodnega predloga proračuna in pri načrtovanju dejavnosti 
Komisije v prihodnjem letu (tj. je podlaga za letni cikel načrtovanja in programiranja). 
To predhodno fazo Komisija izvede povsem samostojno. 

Predhodni predlog proračuna je v tej fazi edini dokument, ki ga predvideva 
Pogodba. Ponavadi je objavljen v začetku maja leta N-1, v sredini junija pa je v vseh 
jezikih poslan proračunskemu organu.  

• Faza Parlamenta 

V marcu ali aprilu Parlament sprejme resolucijo o letni strategiji politik Komisije, 
v kateri opredeli svoje prednostne naloge za prihodnje leto in pozove Komisijo, naj 
jih upošteva pri pripravi predhodnega predloga proračuna.  
Po predstavitvi tega proračuna lahko Parlament lahko sprejme resolucijo, v 
kateri prvič oceni predlog Komisije in v zgodnji fazi opredeli svoje politične 
prednostne naloge za naslednje leto. 

• Faza Sveta 
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Tudi Svet v tej fazi proračunskega postopka opredeli svoje prednostne naloge, 
navadno v obliki resolucije, ki jo sprejme po tem, ko Komisija predstavi letno 
strategijo politik, vendar še pred predstavitvijo predhodnega predloga proračuna. 

• Tristranski pogovori 

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom je treba po tehnični prilagoditvi 
finančnega okvira (gl. zgoraj) in pred tem, ko Komisija pripravi predhodni predlog 
proračuna, organizirati tristranske pogovore predstavnikov Parlamenta, Sveta in 
Komisije, ki morajo razpravljati o morebitnih prednostnih nalogah za prihodnje 
proračunsko leto. 

b) Prva obravnava Evropskega parlamenta poteka po tem, ko Svet 
sprejme predlog proračuna. 

Junija in julija leta N, pred prvo obravnavo Sveta, poteka pregled predhodnega 
predloga proračuna za leto N+1 in razprava o njem. Konec julija Svet sprejme 
predlog proračuna in ga posreduje Parlamentu.  
Preden svet sprejme predlog proračuna, se v skladu z medinstitucionalnim 
sporazumom skliče usklajevalno srečanje. To srečanje poteka v dveh fazah. Prva, 
pripravljalna faza so tristranski pogovori, kjer udeleženci ugotovijo, ali obstaja 
možnost zgodnjega dogovora o nekaterih vidikih proračuna. Druga faza je uradno 
usklajevalno srečanje. Da bi imel odbor za proračun na usklajevalnem srečanju 
podporo celotnega Parlamenta, po tristranskih pogovorih na plenarnem zasedanju 
vloži resolucijo, v kateri oriše osrednja vprašanja, o katerih bo razpravljal s Svetom, 
in glavna stališča, ki bi jih delegacija Parlamenta lahko zastopala. 
Prva obravnava Parlamenta poteka v septembru oziroma oktobru leta N. Na tej 
stopnji predlog proračuna preučujejo odbor za proračun in specializirani odbori. 
Osnutke dopolnil specializiranih odborov preuči še odbor za proračun in poda mnenje 
o njih. Tiste, o katerih poda negativno mnenje, je mogoče znova vložiti, vendar je za 
sprejetje potrebna kvalificirana večina na plenarnem zasedanju. Odbor za proračun 
je odgovoren za osnutke dopolnil za obe obravnavi, dokler niso sprejeti na 
plenarnem zasedanju. Preden Parlament sprejeme dopolnila na prvi obravnavi, so še 
v tretje organizirani tristranski pogovori in usklajevalno srečanje, da bi poiskali 
skupna stališča do nerešenih vprašanj. 
V prvi obravnavi obe instituciji preučita spremno dokumentacijo, kot so na primer 
poročila o dejavnostih in finančni izkazi, priloženi predhodnemu predlogu 
proračuna. Namen teh dokumentov je natančneje opisati in analizirati proračunske 
predloge, zlasti z oceno uspešnosti posameznih dejavnosti. 

c) Druga obravnava Parlamenta in Sveta  
Postopek za drugo obravnavo Sveta, ki poteka konec novembra leta N, je zelo 
podoben tistemu za prvo obravnavo: predlog proračuna se spremeni na podlagi 
predlaganih sprememb, ki jih odobri Svet. Ponavadi Svet potrdi zneske, ki jih je 
predlagal v prvi obravnavi. Preden sprejme predlog proračuna v drugi obravnavi, so 
še četrtič sklicani tristranski pogovori. Decembra leta N Parlament sprejme splošni 
proračun v drugi obravnavi. Omeniti je treba, da lahko Parlament proračun v celoti 
zavrne.  
Ko je proračun sprejet, generalni direktorati in službe Komisije svoj delovni program 
za leto N+1, ki se imenuje letni načrt upravljanja, prilagodijo spremembam v 



 Stran 31 od 59  

primerjavi s predhodnim predlogom proračuna. Ta načrt temelji na konceptu 
upravljanja po dejavnostih (gl. glosar). Če proračun ni sprejet, se uporabi sistem 
začasnih dvanajstin (člen 273 Pogodbe o ES), ki omogoča mesečne odhodke iz 
posameznih poglavij proračuna, ki znašajo največ eno dvanajstino proračunskih 
sredstev v teh poglavjih v preteklem proračunskem letu. 

Tristranski pogovori in usklajevalna srečanja v središču 

Med proračunskim postopkom so tristranski pogovori in usklajevalna srečanja 
osrednje orodje, ki naj bi olajšalo doseganje dogovorov. 

Tristranski pogovori in usklajevalna srečanja niso predvideni s Pogodbo. Skličejo jih 
omenjene tri institucije same v ključnih fazah proračunskega postopka, vsakokrat pa 
obravnavajo na njih posebna vprašanja (gl. spodaj). 
Olajšali naj bi sporazum o proračunu, ob upoštevanju najpomembnejših prednostnih 
nalog Evropskega parlamenta in Sveta. 

MED IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA JE MOGOČE IZGLASOVATI SPREMEMBO 
PRORAČUNA 

V neizogibnih, izjemnih ali nepredvidljivih okoliščinah lahko Komisija v letu N 
predlaga spremembo že sprejetega proračuna v obliki predhodnega predloga za 
spremembo proračuna. S spremembo proračuna se tudi stanje iz preteklega leta 
(N-1) prenese v proračun za trenutno leto (N). Za spremembe proračuna se 
uporablja enak postopek kot za splošni proračun. 
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KRATEK PREGLED LETNEGA URNIKA 
 

 
 

VPLIV LIZBONSKE POGODBE  

Če bo lizbonska pogodba začela veljati, bo občutno spremenila letni proračunski 
urnik in postopek. 

Ena poglavitnih sprememb bo odprava razlikovanja med obveznimi in neobveznimi 
odhodki: tako bo vloga obeh vej proračunskega organa – Evropskega parlamenta in 
Sveta – enaka pri celotnem proračunu. Proračunski postopek bo tako postal posebna 
oblika postopka soodločanja, v kateri se bosta morala Evropski parlament in Svet 
strinjati o celotnem proračunu. 

V skladu z novimi določbami bo predlog proračuna pripravila Komisija, ki bo pridobila 
pravico do pobude, kar zadeva proračunski postopek.9 Veji proračunskega organa 
bosta predlog proračuna obravnavali samo enkrat, druga obravnava pa bo 
nadomeščena s spravnim postopkom.  

Komisija naj bi predlog proračuna posredovala Evropskemu parlamentu in Svetu do 
1. septembra. 

Svet bo moral sprejeti stališče o predlogu proračuna do 1. oktobra. 

                                                 
9 Tako bo imela pravico, da spremeni predlog proračuna, čeprav člen 250(2) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije to možnost omejuje, dokler ni sklican spravni odbor. 
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Evropski parlament mora izraziti svoje mnenje v naslednjih 42 dneh: 

 - če potrdi stališče Sveta ali mnenja ne izrazi, se šteje, da je proračun 
sprejet; 

 - če sprejme spremembe (za katere glasuje večina poslancev), njegov 
predsednik v dogovoru s predsednikom Sveta nemudoma skliče sestanek spravnega 
odbora.10  

Spravni odbor, ki ga morajo sestavljati člani Sveta ali njihovi predstavniki in enako 
število članov, ki zastopajo Evropski parlament, ima na voljo 21 dni, da doseže 
soglasje.11  

Če spravni odbor ne doseže soglasja v 21 dneh, se šteje, da proračun ni sprejet, 
začeti pa se mora nov postopek, pri čemer Komisija predstavi nov predlog 
proračuna. 

Če spravni odbor doseže soglasje o kompromisnem besedilu, imata Evropski 
parlament in Svet na voljo 14 dni, da izrazita mnenje v zvezi s tem: proračun je 
sprejet, če ga nobena od teh institucij ne zavrne, za kar je potrebna kvalificirana 
večina v Svetu in večina poslancev v Parlamentu.12  

Če proračun zavrneta obe instituciji, mora Komisija predstaviti nov predlog 
proračuna.  

Enako velja, če ga zavrne Parlament (absolutna večina poslancev), medtem ko Svet 
tega ne stori (proračun odobri ali ne izrazi mnenja).  

Če Parlament proračun odobri (z navadno večino), Svet pa ga zavrne, ima Parlament 
še vedno možnost, da v 14 dneh po zavrnitvi Sveta znova potrdi spremembe, ki jih je 
sprejel med prvo obravnavo, za kar je potrebna večina poslancev in tri petine vseh 
oddanih glasov. V tem primeru se šteje, da je proračun sprejet s spremembami, ki jih 
potrdi Evropski parlament. Če Evropskemu parlamentu ne uspe potrditi vseh 
sprememb, se ohranijo proračunske vrstice iz besedila spravnega odbora.  

Vloga Parlamenta bo v novem proračunskem postopku torej precej večja: imel bo 
odločilno besedo glede celotnega proračuna; proračun ne bo mogel biti sprejet brez 
njegovega soglasja, Parlament pa bo lahko odobril proračun proti volji Sveta ali v 
primeru, ko Svet ne izrazi mnenja.13  

Nova pravila bodo zahtevala nadgradnjo notranjih in medinstitucionalnih 
mehanizmov za dialog med pripravo proračunskega postopka. Zaradi odprave druge 
obravnave in bolj natrpanega urnika v posameznih fazah postopka se bodo morale 
institucije dobro pripraviti na politični, tehnični in strateški ravni, saj bo možnosti za 
popravke manj. 

                                                 
10 Če Svet v desetih dneh po tem, ko je bil predlog poslan, obvesti Evropski parlament, da je odobril vse 
njegove spremembe, se spravni odbor ne sestane. Šteje se, da je proračun s spremembami vred 
sprejet.  
11 Komisija sodeluje pri postopkih spravnega odbora ter v skladu z lizbonsko pogodbo daje pobude, 
potrebne za uskladitev stališč Evropskega parlamenta in Sveta.  
12 Z drugimi besedami: če instituciji proračun odobrita, če nobena ne izrazi mnenja ali če ga sprejme ena 
od institucij, druga pa ne izrazi mnenja. 
13 Ta možnost je bolj teoretične narave, saj ni zelo verjetno, da bi Svet zavrnil proračun, o katerem so se 
pogajale in ga sprejele njegove delegacije, sestavljene iz predstavnikov vseh držav članic. 
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Načeloma bo mogoče pragmatični urnik, o katerem so se dogovorile, ohraniti 
oziroma predvideti. O številnih vprašanjih glede organizacije spravne faze in 
izmenjave informacij med institucijami – zlasti glede oblike delegacij Evropskega 
parlamenta in sveta, predsedovanja, dolžine pogajanj v spravnem odboru – se bo 
treba vnaprej dogovoriti na medinstitucionalni ravni, da bo mogoče zagotoviti 
uspešno izvajanje novega postopka.  

Različne izide postopka je mogoče povzeti takole 
odobritev EP + odobritev Sveta = proračun sprejet 
odobritev EP + Svet ne izrazi mnenja = proračun sprejet 

odobritev EP + zavrnitev Sveta = proračun sprejet v skladu s spremembami 
EP ali skupnim besedilom 

EP ne izrazi mnenja + odobritev Sveta = proračun sprejet 
EP ne izrazi mnenja + Svet ne izrazi mnenja = proračun sprejet 
EP ne izrazi mnenja + zavrnitev Sveta = proračun zavrnjen 
zavrnitev EP + odobritev Sveta = proračun zavrnjen 
zavrnitev EP + Svet ne izrazi mnenja = proračun zavrnjen 
zavrnitev EP + zavrnitev Sveta = proračun zavrnjen 
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PRORAČUNSKI POSTOPEK 2005 
Poročevalca: Salvador Garriga Polledo (oddelek III – Komisija) 

Anne E. Jensen (drugi oddelki – druge institucije) 
 

Leto 2005 je bilo prvo celo leto Evropske unije s 25 državami članicami. Na novo 
izvoljeni Evropski parlament in na novo imenovana Komisija sta nastopila mandat 
med proračunskim postopkom za leto 2005. To je bilo tudi drugo leto izvajanja 
nomenklature proračunskega načrtovanja po dejavnostih, vendar prvo leto, v 
katerem so vsi predlogi in sklepi temeljili na razvrstitvi proračunskega načrtovanja po 
dejavnostih. 
Zdi se, da je bil proračunski postopek za leto 2005 lažji od postopka za leto 2004, 
kljub dejstvu, da je bila razpoložljiva razlika nižja od tiste, ki jo je Komisija predvidela 
pri začetnem finančnem načrtovanju, zlasti za razdelke 3 –  "Notranje politike", 4 – 
"Zunanji ukrepi" in 5 – "Uprava" finančne perspektive. Razlog za to je letna tehnična 
prilagoditev finančne perspektive glede na nihanje cen in bruto nacionalni dohodek 
(BND). 
Sprejeti proračun je znašal 116.554 milijonov EUR za prevzem obveznosti (1,10 % 
BND EU25) in 106.300 milijonov EUR za plačila (1 % BND EU25). Sredstva za 
prevzem obveznosti so se povečala za 6,2 %, plačila pa za 4,4 %. 
Glavne točke razprave so bile običajne sporne točke, to so razdelek 4 – "Zunanji 
ukrepi", razdelek 5 – "Uprava", uporaba sredstev instrumenta prilagodljivosti in raven 
plačil. Glede zadnjega vprašanja je Evropski parlament v prvi obravnavi zastopal 
stališče, da je treba ponovno vzpostaviti raven iz predhodnega predloga proračuna 
(PPP) in ponekod povečati sredstva za plačila nad raven dodeljenih proračunskih 
sredstev v PPP, da se zmanjšajo neporavnane obveznosti (RAL). Poleg tega je 
dokaj nenavadno, da je že na usklajevanju proračunski organ podprl vsebino letnega 
pisnega predloga spremembe za kmetijstvo, z izjemo pilotnega projekta, ki ga je 
pozneje vpeljal Parlament (študija glede sporazumov EU o ribolovu). 
V primerjavi s proračunom za leto 2004 so razlogi za veliko povečanje 
proračunskih sredstev za plačila (9,7 milijarde EUR več) predvsem celovita 
vključitev novih držav članic, učinki reforme skupne kmetijske politike v letu 2003 
(odhodki za kmetijstvo so se povečali za približno 10 %) in boljše izvrševanje 
napovedi strukturnih skladov. 

Parlamentu je bilo zagotovljeno, da bo dovolj proračunskih sredstev za kritje 
odhodkov za strukturne in kmetijske ukrepe s skupno zavezo Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije, da se predstavijo in hitro sprejmejo vse spremembe 
proračuna, če se zmogljivosti držav članic za izvrševanje povečajo. Zagotovljeno je 
bilo tudi podaljšanje programa PEACE II za Severno Irsko za leti 2005 in 2006. 
Obe veji proračunskega organa sta dosegli dogovor o tem, da bo Komisija 
Parlamentu posredovala posebne informacije v okviru skupne zunanje in 
varnostne politike. 

Zunanji ukrepi so bili med drugim osredotočeni na podporo ponovnega 
vzpostavljanja miru in demokracije. Že drugo leto zapored so bila v skladu z željami 
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Evropskega parlamenta v ta razdelek vključena precejšnja sredstva za podporo 
Iraku. Za ta namen so bila na voljo skupna sredstva v višini 200 milijonov EUR. 
Parlament je zagotovil tudi izvajanje nove sosedske politike. Sredstva za prevzem 
obveznosti za predpristopno pomoč so dosegla 2,1 milijarde EUR, prvič pa je bila 
med prejemnicami Hrvaška. Sprejet je bil sveženj pomoči za prevzem obveznosti v 
višini 120 milijonov EUR za spodbujanje gospodarskega razvoja skupnosti ciprskih 
Turkov. 
Iz solidarnostnega sklada so bila uporabljena skupna sredstva v višini 98,55 
milijona EUR (za Slovaško, baltske države in Švedsko). Iz naslova instrumenta 
prilagodljivosti so bila uporabljena sredstva v višini 185 milijonov EUR, in sicer za 
program Peace II (45 milijonov), za decentralizirane agencije (40 milijonov) in za 
obnovo Iraka (100 milijonov). Rezerva za nujno pomoč je bila uporabljena trikrat v 
letu 2005 (dvakrat za cunami v Indijskem oceanu (170 milijonov EUR) in enkrat za 
potres v Kašmirju (40 milijonov EUR)). 
Omenjeno dodatno financiranje decentraliziranih agencij (40 milijonov EUR z 
instrumentom prilagodljivosti) je namenjeno varovanju in krepitvi prednostnih nalog 
Parlamenta ter zagotavljanju zadostnih sredstev, kar agencijam omogoča izvajanje 
njihovih nalog. Vendar je Parlament izrazil zaskrbljenost zaradi vse večjega števila 
agencij in njihovega naraščajočega vpliva na proračun, zlasti na razdelek 3, ter izrazil 
politično voljo za dodatno krepitev nadzora nad agencijami na politični in proračunski 
ravni.  
 
PRORAČUN PARLAMENTA 
Proračun Parlamenta za leto 2005 je zaznamoval proces širitve, to je vzpostavitev 
novih finančnih virov in razpoložljivih delovnih mest, da se zadosti potrebam držav, ki 
so vstopile v EU leta 2004. Samo v tem letu je bilo odprtih 180 dodatnih delovnih 
mest. Odbor za proračun se je prav tako odločil, da bo podrl sklep predsedstva o 
pogodbah za nakup novih stavb D4/D5, ki sta bili nato preimenovani (stavbi Willy 
Brandt in József Antall). 
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PRORAČUNSKI POSTOPEK 2006 
Poročevalca:  Giovanni Pittella (oddelek III – Komisija) 

Valdis Dombrovskis (drugi oddelki – druge institucije) 
 

Leto 2006 je bilo zadnje leto tako imenovanega programskega obdobja Agenda 
2000. Posebna značilnost proračunskega postopka za leto 2006 je bil neuspeh pri 
doseganju dogovora na usklajevalni seji pred drugo obravnavo Sveta. Dogovor je bil 
vendarle dosežen teden dni pozneje na izrednem trialogu. 
Proračun za leto 2006 je bil določen v višini 121.191 milijonov EUR za prevzem 
obveznosti in 111.970 milijonov za plačila, kar znaša 1,09 % in 1,01 % BND 25-
članske EU, to je 2.504 in 7.323 milijonov EUR pod zgornjo mejo finančne 
perspektive. 

Glavne sporne točke so zadevale raven plačil, finančna sredstva za nekatere 
programe, ki sodijo v postopek soodločanja, zaposlovanje novih uradnikov po širitvi 
leta 2004, uporabo instrumenta prilagodljivosti (gl. spodaj) ter proračun za skupno 
zunanjo in varnostno politiko. 

Parlament je vztrajal pri načelu, da je treba dodeliti nova sredstva novim 
političnim prednostnim nalogam, da se ohrani dogovorjena raven financiranja 
obstoječih programov. Politične prednostne naloge Parlamenta so se nanašale na 
boljše izvajanje lizbonske in göteborške strategije, spodbujanje politike obveščanja 
EU, pripravo evropskega pakta za mladino in krepitev zunanjih ukrepov EU. 
V prvi obravnavi je Parlament sprejel pogajalsko stališče o prekoračitvi zgornje 
meje finančne perspektive v razdelkih 2, 3 in 4 ter o rahlem zmanjšanju proračunskih 
sredstev za skupno zunanjo in varnostno politiko. Pri tem se je odločno uprl temu, da 
bi ogrozil svoje prednostne naloge, in je kritiziral nedoslednost Sveta pri zmanjšanju 
odhodkov za razdelek 4, razen za skupno zunanjo in varnostno politiko, pri čemer so 
bile posredovane informacije ocenjene kot nezadostne. 
Po širitvi leta 2004 so bila za šest programov, ki sodijo v postopek soodločanja, 
namenjena dodatna sredstva v okviru zgornjih meja razdelka 3 v primerjavi z 
začetnimi sredstvi, ki so bila določena s soodločanjem. Tako je Parlament dosegel, 
da so bila za nekatere programe, povezane z lizbonsko strategijo, namenjena 
dodatna sredstva v višini 100 milijonov EUR, vključno s programom za mladino in 
izobraževanje.  
Parlament je dosegel dogovor o izravnavi povečanja za 655 milijonov EUR v 
razdelku 1b – "Razvoj podeželja" z znižanjem enakega zneska v razdelku 1a zaradi 
izvajanja modulacijskih ukrepov na področju reforme skupne kmetijske politike. 

V razdelku 4 se je proračun za skupno zunanjo in varnostno politiko povečal na 
102,6 milijona EUR, Parlament pa je dosegel sprejetje skupne izjave (Parlamenta in 
Sveta), da bo bolje obveščen o vprašanjih na tem področju, s potrditvijo skupne 
izjave iz novembra 2002 (s katero so bile vzpostavljene skupne seje) in s 
povečanjem zastopanosti Sveta na raven veleposlanikov. 

Sprejet je bil skupni dogovor o uporabi sredstev instrumenta prilagodljivosti v višini 
275 milijonov EUR, kar je več od letne zgornje meje 200 milijonov; to je bilo 
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mogoče, ker je bil na voljo znesek, prenesen iz preteklih let. V razdelku 4 so bili 
financirani naslednji ukrepi: tri prednostne naloge Parlamenta (cunami, posledice 
reforme protokola o sladkorju, obnova Iraka) ter skupna zunanja in varnostna politika. 
Vprašanje ravni plačil je bilo precej sporno med proračunskim postopkom za leto 
2006. V primerjavi z običajnim mnenjem Parlamenta in Sveta14 so bila pogajalska 
stališča precej bolj nepopustljiva, saj je bil proračun za leto 2006 določen kot 
referenčna točka pogajanj za večletni finančni okvir 2007–2013 in za proračune v 
istem obdobju, če ne bi prišlo do dogovora glede naslednjega finančnega okvira. 
Rezerva za nujno pomoč je bila uporabljena dvakrat za financiranje pomoči za 
Darfur, Zahodni breg, Gazo, Palestince in Libanon v skupnem znesku 180 milijonov 
EUR. Solidarnostni sklad je bil uporabljen enkrat za kritje stroškov v zvezi s 
poplavami v Avstriji, Bolgariji in Romuniji v skupnem znesku 106 milijonov EUR. 
Na zakonodajnem področju je bila v letu 2005 opravljena revizija izvedbenih pravil 
finančne uredbe zaradi upoštevanja nove direktive o javnih naročilih (gl. prejšnji 
odstavek o glavnih dosežkih Evropskega parlamenta v tem zakonodajnem obdobju). 

 

PRORAČUN PARLAMENTA 
Kar zadeva proračun Parlamenta, se je zaposlovanje iz novih držav članic 
nadaljevalo v letu 2006, da bi dosegli dogovorjeno raven in porabili temu namenjena 
proračunska sredstva. Hkrati so bila v proračun vključena proračunska sredstva za 
naslednjo širitev (Bolgarija in Romunija) na podlagi predvidenih potreb. Odbor za 
proračun je zahteval, naj vse institucije analizirajo napredek pri zaposlovanju iz novih 
držav članic. Prav tako se je strinjal z nadaljevanjem politike nakupa nepremičnin 
(namesto njihovega najema) in pozval k višji stopnji prerazporeditev. 

                                                 
14 Svet želi zmanjšati plačila in jih uskladiti s predvidenimi potrebami pri izvajanju, medtem ko želi 
Parlament zagotoviti ustrezno financiranje političnih prednostnih nalog in zmanjšati raven 
neporavnanih obveznosti. 
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PRORAČUNSKI POSTOPEK 2007 
Poročevalca: James Elles (oddelek III – Komisija) 

Louis Grech (drugi oddelki – druge institucije) 
 

Glede na čas, ki je bil namenjen pogajanjem ter sprejetju medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006 in večletnega finančnega okvira 2007–2013, je 
bil program proračunskega postopka odložen, nekateri koraki pa so bili izvedeni v 
poenostavljeni obliki. Enako kot v letu 2005 je usklajevalno sejo pred drugo 
obravnavo Sveta dopolnil trialog v decembru 2006 zaradi težav pri doseganju 
dogovora v drugi obravnavi. 
Proračun za leto 2006 je bil določen v višini 126.551 milijonov EUR za prevzem 
obveznosti in 115.497 milijonov EUR za plačila (to je 1,08 % in 0,99 % BND EU, kar 
je 1.850 in 8.369 milijonov EUR pod zgornjo mejo večletnega finančnega okvira). 

V primerjavi s prejšnjimi leti so se pogajanja namesto uporabe instrumenta 
prilagodljivosti in spoštovanja zgornjih meja osredotočila na zagotavljanje učinkovite 
porabe denarja (spodbujanje učinkovitejše in uspešnejše porabe), revizijo finančne 
uredbe, zaposlovanje uradnikov iz novih držav članic in zmanjšanje delovnih mest v 
skladu s predlogom Sveta (kar se navezuje na osnutek izjave Sveta o "načrtu 
produktivnosti"). Vprašanji plačil ter skupne zunanje in varnostne politike sta še 
vedno ostali pomembni točki razprave. 
Proračunski postopek za leto 2007 je bil zapleten za Svet, ker je imel težave z 
doseganjem kvalificirane večine pri nekaterih vprašanjih, zlasti pri pristopu za 
"povečanje produktivnosti", ki ga je podprlo finsko predsedstvo, kateremu pa ni 
uspelo doseči dogovora o tem, da Svet pripravi izjavo v zvezi s tem vprašanjem. 
Parlament je nasprotoval zmanjšanju delovnih mest, ki ga je predlagal Svet, in je 
določil rezervo za plače, s čimer je želel zagotoviti zavezanost k izvedbi obsežnega 
pregleda, s katerim bi se ocenile srednjeročne kadrovske potrebe Komisije in delež 
uslužbencev, ki opravljajo upravne in podporne funkcije. 
Parlament je postavil Svet v strateško težaven položaj, ker se je odločil, da ne bo 
predlagal uporabe instrumenta prilagodljivosti kot dopolnilnega finančnega vira in bo 
vztrajal pri reviziji finančne uredbe kot osnovnega pogoja za vsakršen dogovor o 
proračunu za leto 2007. To je omogočilo sprejetje dogovora o reviziji finančne uredbe 
in preseganje neodločnosti nekaterih držav članic, da uvedejo nove določbe na 
področju dobrega finančnega poslovodenja sredstev EU, zlasti pa na področju 
notranje kontrole. 
Pristop učinkovite porabe denarja (gl. zgoraj) je bil v letni proračunski postopek 
uveden v smislu trajnega pristopa v skladu s skupno izjavo Parlamenta in Komisije. 

Treba je poudariti še druge pozitivne elemente za Parlament. Medtem ko je bila 
raven proračunskih sredstev za skupno zunanjo in varnostno politiko iz PPP 
ponovno vzpostavljena, je Parlament zagotovil, da nomenklatura za to politiko ni bila 
spremenjena, in je dobil nove pravice v zvezi s stopnjo obveščenosti, kot so 
informativni sestanki o zadevah, ki so pomembne za Parlament, ali pisne informacije 
glede imenovanja posebnih predstavnikov EU. 



 Stran 41 od 59  

Sprejeta je bila skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v zvezi s 
tremi novimi agencijami, načrtovanimi v proračunu za leto 2009. V izjavi je bilo 
uradno uveljavljeno stališče Parlamenta o ustanovitvi decentraliziranih agencij 
(informacije o učinkih na proračun v skladu s členom 47 novega 
medinstitucionalnega sporazuma). 
Sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen z najvišjim letnim zneskom 500 
milijonov za prevzem obveznosti in je bil dvakrat uporabljen za Francijo, Nemčijo in 
Finsko (18,6 milijona EUR). 

Rezerva za nujno pomoč je bila v letu 2007 uporabljena enkrat v višini 49,2 milijona 
EUR za obvladovanje kriznih razmer v Gazi in Zahodnem bregu. Solidarnostni 
sklad je bil v letu 2007 uporabljen dvakrat, prvič zaradi poplav v Grčiji (9,3 milijona 
EUR) in Madžarski (15,1 milijona EUR), drugič za pomoč Nemčiji (huda neurja, 
znesek 166,9 milijona EUR) in Franciji (orkan, znesek 5,3 milijona EUR). 
Razlog za nenavadno število in raven rezerv, vpisanih v proračun (sprva 4.440 
milijonov EUR za prevzem obveznosti, od tega je po drugi obravnavi ostalo 
3.500 milijonov EUR), je pretežno pozno sprejetje približno 30 temeljnih aktov15, ki je 
sledilo pozni sklenitvi dogovora med državami članicami o skupnem predlogu za nov 
večletni finančni okvir, pa tudi pomisleki proračunskega organa glede lastnih 
pristojnosti po uvedbi prostovoljne modulacije na področju kmetijskih odhodkov (to je 
prostovoljni prenos sredstev od neposredne podpore za kmetijstvo (SKP, "prvi 
steber") k razvoju podeželja (SKP, "drugi steber"). 

Z zakonodajnega vidika je bila v letu 2006 izvedena obsežna revizija finančne 
uredbe in njenih izvedbenih pravil. Najspornejše točke so zadevale podatkovno 
zbirko strank, izključenih iz sistema javnega naročanja, preglednost končnih 
prejemnikov kmetijskih subvencij (za katere je Komisija zagotovila razkritje informacij 
v posebnih sektorskih izvedbenih predpisih) ter financiranje evropskih političnih 
strank, v zvezi s katerimi je Parlamentu uspelo izboljšati njihovo zmožnost 
dolgoročnega finančnega načrtovanja z uvedbo odstopanja od pravila 
nepridobitnosti, da se omogoči prenos dela presežnih sredstev.  
 
PRORAČUN PARLAMENTA 
V zvezi s proračunom Parlamenta je odbor za proračun izrazil obžalovanje, da ni bilo 
namenjeno dovolj pozornosti odhodkom, ki nastajajo zaradi treh različnih krajev dela 
Parlamenta. V resoluciji je ocenil, da ti stroški znašajo 16 % skupnega proračuna ali 
približno 200 milijonov EUR. Proračunska sredstva za komunikacijsko politiko so se 
občutno povečala, in sicer za center za obiskovalce, sodobno avdiovizualno opremo 
in projekt za izdelavo novega spletnega mesta. Sprejeta je bila odločitev o dodelitvi 
dodatnih proračunskih sredstev za kritje odhodkov širitve po vstopu Bolgarije in 
Romunije v EU. 

                                                 
15 Tako imenovani Prodijev sveženj, ki vključuje področja, kot so selitve, mladina, raziskave itd. 
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PRORAČUNSKI POSTOPEK 2008 
Poročevalca: Kyösti Virrankoski (oddelek III – Komisija) 

Ville Itälä (drugi oddelki – druge institucije) 
 

Proračunski postopek za leto 2008 je pokazal, da je bilo kljub tradicionalnemu 
nasprotovanju Sveta nujno revidirati večletni finančni okvir že po prvem letu njegove 
veljavnosti v skladu s prednostnimi nalogami EU, kot sta Galileo in Evropski 
tehnološki inštitut. 

Proračun za leto 2008 je bil določen v višini 129.150 milijonov EUR za prevzem 
obveznosti in 120.347 milijonov EUR za plačila (to je 1,03 % in 0,96 % BND EU, kar 
je 3.693 in 9.650 milijonov EUR pod zgornjo mejo večletnega finančnega okvira). 

V proračunskem postopku za leto 2008 so glavne točke razprave med 
Parlamentom in Svetom med drugim zadevale financiranje Galilea, kadrovska 
vprašanja in zaposlovanje (enako kot leto prej), odhodke v razdelku 4, financiranje in 
nadzor agencij EU ter uporabo različnih instrumentov za financiranje, ki jih omenja 
medinstitucionalni sporazum. 

Eno od najpomembnejših vprašanj razprave sta bila Galileo in Evropski tehnološki 
inštitut, zato je Evropski parlament pozval k reviziji večletnega finančnega okvira. 
Želel je zagotoviti financiranje Galilea in Evropskega tehnološkega inštituta iz 
proračuna EU, brez ogrožanja finančnih sredstev, potrebnih za večletne programe 
lizbonske agende. Za Galileo in Evropski tehnološki inštitut je bilo do leta 2013 
zagotovljenih 3,7 milijarde EUR. Uporabljeni so bili različni finančni instrumenti, 
vključno z revizijo večletnega finančnega okvira 2007–2013 (1,6 milijarde EUR), 
uporabo sredstev instrumenta prilagodljivosti (200 milijonov), uporabo razpoložljivih 
razlik (300 milijonov) in prerazporeditvami (200 milijonov) ter ponovnim 
opredeljevanjem prednostnih nalog (400 milijonov). 
Parlament je zagotovil financiranje povečanih finančnih potreb za odhodke v 
razdelku 4. Ponovno je treba poudariti, da je bilo to mogoče storiti le z uporabo 
sredstev instrumenta prilagodljivosti, kar opozarja na kronično pomanjkanje 
sredstev v razdelku 4. Ker je bilo zadoščeno finančnim potrebam skupne zunanje in 
varnostne politike (vključno s policijsko misijo EU na Kosovu), je Komisija potrdila 
zavezanost k ohranjanju rednega političnega dialoga trikrat na leto z Evropskim 
parlamentom o demokratičnem nadzoru in usklajenosti zunanjih ukrepov EU. 
Parlament je prav tako opozoril na pomanjkljivosti Komisije pri načrtovanju potreb na 
tem področju. 
Parlament je predlagal precejšnje povečanje sredstev za pomoč za Palestino (na 
primer pomoč za ogrožene družine in podpora ponudnikom javnih storitev) in 
Kosovo (na primer pomoč za tranzicijo in vzpostavitev institucij). Če izvzamemo 
financiranje skupne zunanje in varnostne politike, je bilo za Kosovo namenjenih 265 
milijonov EUR, za Palestino pa 300 milijonov EUR za prevzem obveznosti, kar je 
približno dvakrat več od zneska, ki ga je v PPP predlagala Komisija. Nekatere 
zneske je EP vpisal v rezervo za Irak v pričakovanju dodatnih informacij o uporabi 
teh sredstev. 
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Tudi agencije EU so bile osrednja točka razprave med postopkom. Po 
usklajevalnem postopku v drugi obravnavi so bile sprejete skupne izjave, namenjene 
izboljšanju nadzora nad ustanavljanjem, razvojem in financiranjem agencij EU. 
Obseg proračunskih vrstic, namenjenih financiranju decentraliziranih agencij, se je 
povečal za več kot 20 %, proračun za Evropsko agencijo za upravljanje in operativno 
sodelovanje na zunanjih mejah EU (Frontex) pa se je podvojil v skladu z željami 
Parlamenta. 
Sredstva za razdelek 5 – "Upravni odhodki" so se povečala za 4,4 %, zlasti zaradi 
potreb v zvezi s širitvijo. Tako imenovano poročilo o pregledu človeških virov 
Komisije, h kateremu je pozval Evropski parlament, je bilo predstavljeno aprila 2007. 
Treba je poudariti, da je bil proračun za leto 2008 prvi, v katerem so bili odhodki na 
področju rasti in zaposlovanja (razdelek 1: 44,9 % proračuna za leto 2008) večji od 
odhodkov za kmetijstvo (razdelek 2: 42,6 % proračuna za leto 2008), in sicer eno 
leto prej od načrtovanega profila večletnega finančnega okvira in celo pred 
vključitvijo dodatnega financiranja za Galileo v razdelku 1a. Medtem ko so se 
proračunska sredstva za razdelek 2 zmanjšala v primerjavi z letom 2007 (ob 
hkratnem povečanju odhodkov za razvoj podeželja), so se proračunska sredstva za 
razdelek 1 precej povečala. V proračunskem postopku je bilo tudi izpostavljeno 
vprašanje letnih povzetkov držav članic v okviru deljenega upravljanja.  
Geslo Parlamenta je bilo oblikovanje proračuna za rezultate. O izvrševanju 
oblikovanja proračuna po dejavnostih/upravljanja po dejavnostih sta razpravljali 
obe veji proračunskega organa in ga tudi analizirali. Parlament in Komisija sta 
naročila izdelavo študij, marca 2009 pa je bilo sprejeto tudi iniciativno poročilo 
Evropskega parlamenta. 
V letu 2008 so bila iz instrumenta prilagodljivosti za razdelek 1a (Galileo) ter za 
skupno zunanjo in varnostno politiko uporabljena sredstva v skupnem znesku 270 
milijonov EUR. Iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji so bila 
uporabljena sredstva v dobro petih držav (Italije, Malte, Portugalske, Španije in Litve) 
v višini 49 milijonov EUR. Iz solidarnostnega sklada so bila uporabljena sredstva v 
višini 281 milijonov EUR v dobro Združenega kraljestva, Grčije, Slovenije, Francije in 
Cipra. 
 

PRORAČUN PARLAMENTA 
Glede proračuna Parlamenta je bila sprejeta in izglasovana odločitev o pripravi 
pilotnega projekta, ki poslancem omogoča, da zahtevajo individualne storitve 
tolmačenja. Parlament je s proračunom podprl svojo željo po izpolnjevanju 
okoljevarstvenih standardov (certifikat EMAS) in pozval upravo, naj pospeši ta proces 
(kar je bilo tudi storjeno). V pričakovanju sprejetja pravne podlage za financiranje 
evropskih političnih ustanov so bila predvidena proračunska sredstva. Ustanovljena 
sta bila dva nova generalna direktorata in sprejet je bil dogovor o proračunskih 
sredstvih za krepitev storitev za poslance. 
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PRORAČUNSKI POSTOPEK 2009 
Poročevalca:  Jutta Haug (oddelek III – Komisija) 

Janusz Lewandowski (drugi oddelki – druge institucije) 
 

Proračun za leto 2009 je bil zadnji, ki ga je Parlament sprejel v šestem 
zakonodajnem obdobju. Proračun za leto 2009 je bil določen v višini 133.847 
milijonov EUR za prevzem obveznosti in 116.096 milijonov za plačila (kar je 1,03 % 
in 0,89 % BND EU, to je 3.187 in 8.084 milijonov pod zgornjo mejo večletnega 
finančnega okvira). 
Med glavnimi vprašanji na pogajanjih so bila področja, ki so tradicionalno 
pomembna za Parlament, to so nizke razlike v razdelku 4, raven plačil in 
proračunsko izvrševanje kohezijske politike. Pojavile so se tudi nove proračunske 
potrebe, kot sta instrument za hrano in evropski načrt za oživitev gospodarstva, 
namenjen reševanju gospodarske recesije. Parlament je poudaril tudi potrebo po 
ustreznih sredstvih za svoje prednostne naloge, kot so podnebne spremembe, 
konkurenčnost za rast in zaposlovanje ter skupna politika priseljevanja. 
Ostro je kritiziral PPP zaradi nizke ravni plačil kot odstotka BND. Raven plačil se je 
namreč v primerjavi s proračunom za leto 2008, ki ga je Parlament sprejel decembra 
2007, in PPP za leto 2009 znižala za 3 %, kar se ni zgodilo še nikoli doslej. To 
zmanjšanje sredstev je prizadelo predvsem kohezijsko politiko in tudi razdelka za 
državljanstvo in zunanje ukrepe. Po zmanjšanju sredstev, ki ga je predlagal Svet, je 
Parlament povečal sredstva za vse razdelke v primerjavi z ravnjo v PPP, večina 
predlaganih dodatnih plačil pa je bila namenjena razdelkoma 1 in 3. 
Nazadnje so proračunska sredstva za plačila za leto 2009 dosegla nekoliko višjo 
raven od končnega proračuna za leto 2008 (to vključuje spremembe proračuna, 
sprejete v letu 2008). Kot pogoj za doseganje dogovora o proračunu je Parlament 
zahteval hitrejše in preprostejše izvrševanje strukturnih in kohezijskega sklada. 
To je bilo uradno uveljavljeno s skupno izjavo o izvrševanju kohezijske politike, v 
kateri so bili zahtevani ustrezni spremljevalni ukrepi na politični in tehnični ravni. 
Parlament in Svet sta prav tako pozvala Komisijo, naj hitro oceni najbolj kritične 
vidike sistemov upravljanja in nadzora, da se omogoči začetek izvrševanja vmesnih 
plačil. Poleg tega je Evropski parlament v enostranski izjavi izrazil pomisleke 
glede nizke ravni proračunskega izvrševanja in glede plačil za kohezijsko politiko, kar 
je EU onemogočilo obravnavanje lastnih izzivov, zlasti na področju gospodarske 
krize.  
Glede prispevka EU k evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva, ki znaša 
približno 30 milijonov EUR, je Parlament podprl revizijo večletnega finančnega 
okvira, da se zagotovi dodatna spodbuda gospodarstvu v višini 5 milijonov EUR (ki 
jo je treba financirati iz neporabljenih sredstev). To financiranje je bilo namenjeno 
energetskim projektom v razdelku 1, v razdelku 2 pa je bilo namenjeno 
širokopasovnemu internetnemu dostopu na podeželju in krepitvi dejavnosti v 
povezavi z novimi izzivi, ki so bili opredeljeni pri pregledu skupne kmetijske politike. 
Na trialogu aprila 2009 je bil v zvezi s tem dosežen dogovor. 
V zvezi z razdelkom 4 je Komisija priznala, da je zmožnost EU za odzivanje na 
nepredvidene krizne razmere dokaj omejena, in se zavezala k pripravi splošne ocene 
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razmer v razdelku 4 v skladu z zahtevo Parlamenta. Pričakuje se, da bo to 
ocenjevalno poročilo pripravljeno do septembra 2009.  
Parlament je dosegel dogovor o financiranju instrumenta za hrano, ki je namenjen 
zagotavljanju hitrega odziva na naraščajoče cene v državah v razvoju. Sprejeta je 
bila odločitev, da se instrument za hrano ne financira iz razdelka 2, ampak iz 
razdelka 4. V ta namen je bil dosežen dogovor o dodelitvi 1 milijarde EUR v treh 
letih (2008–2010), da ne bi ogrozili obstoječih ukrepov in prednostnih nalog, pa je 
bilo sklenjeno, da bo ta znesek vzet iz rezerve za nujno pomoč, katere zgornja meja 
za leto 2008 je bila zvišana s prilagoditvijo medinstitucionalnega sporazuma, z 
uporabo instrumenta prilagodljivosti in s prerazporeditvijo nenačrtovanih sredstev 
instrumenta stabilnosti. V skupni izjavi o instrumentu za hrano je bila na Komisijo 
naslovljena zahteva, naj zagotovi usklajenost in dopolnjevanje ukrepov z Evropskim 
razvojnim skladom. 
Glede agencij je bila v skupni izjavi podana zahteva za pospešeno ustanovitev 
medinstitucionalne delovne skupine, ki je bila dokončno ustanovljena decembra 
2008. 

Parlament se je odločil povečati prepoznavnost nekaterih ukrepov EU z odprtjem 
posebnih proračunskih vrstic, namenjenih podnebnim spremembam, zakonu o 
malem gospodarstvu, Gruziji, strategiji EU za Baltsko morje ter prilagajanju ribiških 
flot visokim cenam goriva. 

Poleg tega je že sporočil službam Komisije svoje namere glede pilotnih projektov 
in pripravljalnih ukrepov ter tako omogočil pravočasen in hitrejši postopek 
odločanja o teh vprašanjih. 

 

PRORAČUN PARLAMENTA 
Kar zadeva proračun Parlamenta, je bilo v letu 2009 opravljenih kar nekaj 
prilagoditev, ki so zadevale pomembne statutarne spremembe, na primer uvedbo 
statuta poslancev, novo ureditev za pomočnike poslancev ter črtanje proračunskih 
sredstev, ki so bila sprva načrtovana za izvajanje nekaterih določb lizbonske 
pogodbe. Pripravljene so bile tudi določbe v zvezi z volitvami v letu 2009, zlasti kar 
zadeva komunikacijske dejavnosti. Začet je bil pilotni projekt za boljše sodelovanje 
med odborom za proračun in predsedstvom Parlamenta. Prvič doslej je bil kot 
osnova za razpravo pripravljen tudi celovit ("analitični") pregled kadrovskega 
področja, ki ga je zahteval odbor za proračun. 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 
2007-2013 Financial Frameworks, the Headings 
have been modified between 2006 and 2007. This is 
why only the total is presented for 2006 final 
budget. 
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8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 
Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims 
at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by 
the Commission to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying 
the actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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Tabela nudi pregled nad gibanjem števila zaposlenih v Evropskem parlamentu in drugih institucijah v letih 2005 do 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Sprememba 2005–2009 
Vse institucije 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75 % 
Evropski parlament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65 % 
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OBLIKOVANJE PRORAČUNA PO DEJAVNOSTIH/UPRAVLJANJE PO 
DEJAVNOSTIH 

Glavni namen oblikovanja proračuna po dejavnostih je vpeljati koncepte priprave proračuna glede na 
rezultate in zagotoviti jasen okvir za prenos prednostnih nalog in ciljev Komisije v prakso.   
Oblikovanje proračuna po dejavnostih zajema celovito pripravo proračuna in finančno poslovodenje, ki 
temelji na dejavnostih, tesno povezanih s prednostnimi nalogami in cilji Komisije. Dodeljevanje in 
upravljanje sredstev poteka v skladu z vnaprej opredeljenimi političnimi prednostnimi nalogami. Obstaja 
približno 270 dejavnosti, razvrščenih v 31 političnih področij. 
Po mnenju Komisije je cilj upravljanja po dejavnostih skupno sprejemanje odločitev o prednostnih 
nalogah politike in ustreznih sredstvih zanje na vseh ravneh organizacije. Tako je mogoče sredstva 
dodeliti glede na prednostne naloge politike in, nasprotno, sprejeti odločitve o prednostnih nalogah 
politike na podlagi informacij o zahtevah po sredstvih. Upravljanje po dejavnostih združuje strateško 
načrtovanje in oblikovanje proračuna, operativno programiranje in upravljanje, nadzor in poročanje ter 
ocenjevanje in notranjo revizijo. Instrument, potreben za skladno in sistematično združitev vseh 
navedenih elementov, je cikel strateškega načrtovanja in programiranja. 
 

AGENCIJE 

Agencije EU so organi z ločeno pravno osebnostjo, ki jim je mogoče pod strogo določenimi pogoji zaupati 
pooblastila za izvajanje proračuna.  Organ za podelitev razrešnice jim podeli razrešnico. Delimo jih na 
dve vrsti. 
Izvajalske agencije so pravne osebe, za katere velja pravo Skupnosti in ki so ustanovljene s sklepom 
Komisije. Pooblastiti jih je mogoče, da v imenu Komisije in na njeno odgovornost prevzamejo izvajanje 
celotnega programa ali projekta Skupnosti oziroma posameznega dela v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
58/2003 z dne 19. decembra 2002. 
V nasprotju z izvajalskimi agencijami decentralizirane (oziroma regulativne ali tradicionalne) agencije niso 
pod neposrednim nadzorom Komisije, temveč jih prek upravnega odbora/vodstva nadzirajo tudi države 
članice. Decentralizirana agencija Skupnosti ima status pravne osebe. Ustanovi se z aktom sekundarne 
zakonodaje z namenom izpolniti posebno tehnično, znanstveno ali upravno nalogo, opredeljeno v 
ustreznem aktu Skupnosti. Trenutno deluje približno 20 tradicionalnih agencij. 
 

LETNI POVZETKI 

Letni povzetki se nanašajo na kohezijsko (strukturni skladi in kohezijski sklad) in kmetijsko politiko. 
Medtem ko je v skladu s členom 274 Pogodbe o ES za izvajanje proračuna odgovorna Komisija, približno 
80 % celotnih odhodkov (kmetijska in strukturna pomoč) upravljajo uprave držav članice (t.i. deljeno 
upravljanje). S pravno obvezo (medinstitucionalni sporazum in finančna uredba) držav članic, ki morajo 
na ustrezni nacionalni ravni pripraviti letni povzetek razpoložljivih revizij in izjav, se želi izboljšati 
upravljalne in nadzorne sisteme ter povečati odgovornost držav članic. Letne povzetke je bilo treba prvič 
pripraviti 15. februarja 2008 (za leto 2007). Za primerjavo: „izjave o nacionalnem upravljanju“, za katere 
se zavzema Evropski parlament, so še zmeraj prostovoljne pobude peščice držav članic. 
 

REFORMA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 

Prvi cilj skupne kmetijske politike, vpeljane leta 1962, je bil zagotoviti oskrbo s hrano s politiko zaščitnih 
cen in neomejenega jamstva za nakup.  
Ker je po zaslugi skupne kmetijske politike prihajalo do čedalje več presežkov, je bilo od leta 1988 
izvedenih več reform. Prelomna točka je bila reforma leta 1992, ki je zamenjala sistem zaščitnih cen s 
sistemom kompenzacijske dohodkovne podpore. 
Reforma iz leta 2003 uvaja nova načela, kot so: 
– nevezanost pomoči na proizvedeno količino (nekatera pomoč se izplača kot enkratni fiksni znesek), 
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– navzkrižna skladnost, ki pogojuje enkratna izplačila z izpolnitvijo vrste meril v zvezi z okoljem, javnim 
zdravjem in dobrim počutjem živali,  
– modulacija, ki omogoča prerazporeditev sredstev iz prvega stebra skupne kmetijske politike (tržna 
politika in pomoč) v drugi steber (razvoj podeželja), 
– mehanizem finančne discipline (ki v letih 2007 do 2013 postavlja zgornjo mejo za stroške podpore trga 
in neposredno pomoč). 
20. novembra 2008 so kmetijski ministri EU dosegli politično soglasje glede pregleda stanja skupne 
kmetijske politike. Poleg številnih drugih ukrepov so se sporazumeli tudi o odpravi prahe za poljine, 
povečali kvote za mleko in naredili korak dlje na poti do njihove odprave v letu 2015, spremenili tržne 
intervencije v resnično varnostno mrežo ter povečali modulacijo. 
 

SZVP:  SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA 

Skupna zunanja in varnostna politika je bila oblikovana kot drugi steber Evropske unije in je urejena z 
naslovom V Pogodbe o Evropski uniji (EU), podpisane v Maastrichtu leta 1992. Amsterdamska pogodba, 
ki je začela veljati leta 1999, je vpeljala vrsto pomembnih sprememb in povzročila obsežen razvoj skupne 
zunanje in varnostne politike. Dogovorili so se, da se v okviru skupne zunanje in varnostne politike 
oblikuje tudi evropska varnostna in obrambna politika. Evropski svet je na konferenci v Laekenu 14. in 15. 
decembra 2001 sprejel izjavo o operativni zmogljivosti evropske varnostne in obrambne politike, s čimer 
je uradno priznal, da je EU sposobna izvajati določene operacije za krizno upravljanje.  
Člen 21 amsterdamske pogodbe poziva predsedstvo, da se o glavnih vidikih in osnovnih usmeritvah 
skupne zunanje in varnostne politike posvetuje s Parlamentom. Evropski parlament lahko Svetu zastavlja 
vprašanja ali daje priporočila. 
Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 od držav članic zahteva, da vsako leto pripravijo 
dokument Sveta, ki določa glavne vidike in osnovne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike, 
vključno s finančnimi posledicami za splošni proračun Evropskih skupnosti. Parlament v letnem poročilu 
in resoluciji o skupni zunanji in varnostni politiki neposredno odgovori Svetu. Ta politični dialog se sklene 
s skupnimi posvetovanji, ki potekajo vsaj petkrat letno in ki so navedena v členu 43 medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 17. maja 2006. 
Člen 42 medinstitucionalnega sporazuma je uvedel tudi naslednjo porazdelitev odhodkov za skupno 
zunanjo in varnostno politiko: 
– operacije za krizno upravljanje, preprečevanje sporov, reševanje in stabilizacija, spremljanje in izvajanje 
mirovnih in varnostnih procesov, 
– neširjenje orožja in razoroževanje, 
– izredni ukrepi, 
– pripravljalni in nadaljnji ukrepi, 
– posebni predstavniki EU. 
Prav tako določa posebno zgornjo mejo za skupno zunanjo in varnostno politiko (1.740 milijonov EUR za 
obdobje 2007–2013), pri čemer je odhodkom za izredne ukrepe skozi celotno obdobje namenjenih manj 
kot 20 % navedenega zneska. 
 

NOVA SOSEDSKA POLITIKA 

Cilj evropske sosedske politike je vzpostaviti posebne odnose s sosednjimi državami iz vzhodne Evrope, 
južnega Sredozemlja in južnega Kavkaza, ki si ne morejo obetati članstva v EU.   
Sosedska politika se osredotoča na spodbujanje demokracije, svobode, blaginje in stabilnosti, hkrati pa 
želi poglobiti obstoječe odnose z različnimi sosednjimi državami. Izvaja se z dvostranskimi akcijskimi 
načrti, sporazumi o partnerstvu in sodelovanju ter evro-sredozemskimi pridružitvenimi sporazumi. 
Sosednje države so deležne prednosti finančne in tehnične pomoči, posredovane zlasti prek evropskega 
instrumenta sosedstva in partnerstva (ENPI) za obdobje 2007–2013 (instrument je nadomestil programa 
TACIS in MEDA, ki sta se izvajala v letih 2000–2006, vendar kot osrednji element še vedno ohranja 
razliko med vzhodno in južno soseščino EU).  
Parlament v nobeni fazi priprave akcijskih načrtov ni vključen v posvetovanje, a mu njegova obsežna 
zakonodajna, proračunska in nadzorna pooblastila kljub temu omogočajo, da sodeluje v postopku.  
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EVROPSKI PAKT ZA MLADE 

Evropski pakt za mlade je politični instrument, ki ga je Evropski svet sprejel marca 2005 kot del 
prenovljene lizbonske strategije, katere cilj je, da Evropa postane najbolj konkurenčno na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetu.  
Pakt za mlade je poenoten in skladen pristop k težavam mladih, njegov cilj pa je spodbujanje sodelovanja 
vseh mladih v izobraževanju, zaposlovanju in družbi. Gre za prvi primer, ko je bila mladinska politika tako 
vidno zastopana na ravni EU. 
 

GALILEO IN EVROPSKI TEHNOLOŠKI INŠTITUT (ETI) 

Galileo je evropska pobuda za globalni navigacijski satelitski sistem pod civilnim nadzorom, ki bo 
zagotavljal izjemno natančne storitve določanja položaja za celoten planet. Galileo ne bo zagotavljal 
samo samostojnih storitev navigacije in določanja položaja, pač pa bo hkrati združljiv z drugima 
globalnima satelitskima navigacijskima sistemoma GPS in GLONASS. Dokončni sistem Galileo bo 
sestavljalo 30 satelitov ter z njimi povezana zemeljska infrastruktura. 
Projekt se je začel izvajati leta 2000 in je obsegal tri faze, pri čemer bi bila prva financirana iz javnih 
skladov, drugo in tretjo (gradnja in namestitev) pa bi financiral zasebni konzorcij. V začetku leta 2007 je 
projekt zaradi neuspešnega pogajanja o koncesijski pogodbi z zasebnim sektorjem skorajda spodletel. 
EP in Svet sta, da bi projekt rešila, novembra 2007 sklenila, da se bo namestitev v celoti financirala iz 
sredstev EU v višini 3,4 milijarde EUR. Primanjkljaj torej znaša 2,4 milijarde EUR. Evropski satelitski 
radionavigacijski sistem Galileo bo predvidoma začel delovati leta 2013. Kompromis je prestavil sprejetje 
odločitve o javno-zasebnem partnerstvu za uporabo sistema po letu 2013.  
Naloga Evropskega tehnološkega inštituta je rast in kapitalizacija na inovacijski zmogljivosti in 
sposobnosti akterjev s področja visokega šolstva, raziskav, gospodarstva in podjetništva iz EU in zunaj 
nje, in sicer z ustanovitvijo visoko integriranih skupnosti znanja in inovacij. 
Skupaj je za Galileo in Evropski tehnološki inštitut v večletnem finančnem okviru do 2013 predvidenih 3,7 
milijarde EUR. Tudi ETI bo v celoti financirala Skupnost. 
 

LIZBONSKA IN GÖTEBORŠKA STRATEGIJA 

Lizbonsko strategijo je Evropski svet sprejel marca 2000. Njen cilj je, da iz Evropske unije do leta 2010 
naredi najbolj konkurenčno in najbolj dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno 
trajnostne gospodarske rasti s številnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter z večjo socialno kohezijo. Na 
vrhunskem zasedanju v Göteborgu junija 2001 je bil dodan še zadnji cilj – trajnostna skrb za okolje.  
Lizbonsko strategijo tako sestavljajo trije stebri: 
– gospodarski steber za pripravo prehoda v konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo, 
– socialni steber za posodobitev evropskega socialnega modela z naložbami v človeške vire in bojem 
proti socialni izključenosti ter 
– okoljski steber, dodan na zasedanju Evropskega sveta v Göteborgu. 
Oblikovan je bil seznam ciljev. Ker je pristojnost skoraj povsem v rokah držav članic, je bila vpeljana 
odprta metoda usklajevanja z nacionalnimi akcijskimi načrti. 
Vmesni pregled je leta 2005 potrdil slabše rezultate. Prenovljena lizbonska strategija se je znova 
osredotočila na večjo in trajnejšo rast ter ustvarjanje več in boljših delovnih mest, postopek usklajevanja 
pa so poenostavile celovite smernice za rast in zaposlovanje.  
 

VEČLETNI FINANČNI OKVIR 2007–2013  

 Preberite del 2 za tehnične prilagoditve finančnih perspektiv, razdelke in instrumente za povečanje 
prilagodljivosti, kot so na primer instrument prilagodljivosti, solidarnostni sklad in rezerva za nujno 
pomoč.   
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PROGRAM PEACE II ZA SEVERNO IRSKO 

Program PEACE II je namenjen podpori mirovnemu procesu na Severnem Irskem, ki jo zagotavlja z 
usmerjanjem finančnih sredstev, navedenih v cilju 1 strukturnih skladov (obdobje 2000–2006). Cilj 
spodbuja razvoj in strukturno prilagoditev regij z zaostankom v razvoju, tj. tistih regij, v katerih je 
povprečni BDP na prebivalca manjši od 75 % povprečnega BDP v Evropski uniji. 

Enako kot njegov predhodnik PEACE I (1995–1999) tudi ta program stremi k mirni in stabilni družbi ter 
poziva k spravi v regiji. 
 

PILOTNI PROJEKTI IN PRIPRAVLJALNI UKREPI 

Točka 6 člena 49 finančne uredbe takole opredeljuje pilotne projekte/sheme in pripravljalne ukrepe:  
– pilotni projekti so eksperimentalne narave in so namenjeni preskušanju izvedljivosti ukrepa in njegove 
uporabnosti; sredstva za prevzem obveznosti zanje se lahko vključijo v proračun za največ dve zaporedni 
proračunski leti;  
– pripravljalni ukrepi na področju uporabe pogodb so namenjeni pripravi predlogov za sprejetje 
prihodnjih ukrepov Skupnosti; odobritve za prevzem obveznosti zanje se lahko vključijo v proračun največ 
tri zaporedna proračunska leta. 
Omenjeni člen zahteva tudi, da se predhodnemu predlogu proračuna priloži ocena že pridobljenih 
rezultatov iz obstoječih projektov/ukrepov in predvideni nadaljnji ukrepi. 
Medinstitucionalni sporazum predvideva, da bo Komisija ob predstavitvi predhodnega predloga 
propračuna upoštevala „možnosti za začetek novih politik prek pilotnih projektov in/ali novih pripravljalnih 
ukrepov. Prav tako omejuje skupni znesek sredstev za pilotne projekte na 40 milijonov EUR v 
posameznem proračunskem letu in znesek za pripravljalne ukrepe na 50 milijonov EUR za nove ukrepe,  
medtem ko je mogoče vsem ukrepom skupaj nameniti 100 milijonov EUR. 
 

RAVEN NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI (RAL) 

RAL je francoska okrajšava za „reste à liquider” in se nanaša na proračunske obveznosti, ki ostajajo še 
neporabljene. Tehnično gledano gre za obveznosti, ki so sicer prevzete, ne pa še poravnane. Povečini 
izvirajo iz sredstev, namenjenih pripravi proračuna za večletne intervencije. Treba je razlikovati med 
običajnimi in neobičajnimi  neporavnanimi obveznostmi. 
 

STROŠKOVNA UČINKOVITOST 

Stroškovno učinkovitost je mogoče opredeliti kot razmerje med vrednostjo določene reči, na primer 
izdelka ali javnega posredovanja, ter denarnim zneskom, ki se za to reč porabi. 
Na ravni EP je t.i. pristop stroškovne učinkovitosti nov element v proračunskem postopku za leto 2007, s 
katerim se je želelo izboljšati vrednotenje programov EU in zagotoviti učinkovitejši nadzor nad 
izvrševanjem proračuna v skladu s prednostnimi nalogami Parlamenta in njegovimi institucionalnimi 
pristojnostmi. Takrat je EP v sodelovanju s Komisijo sprejel tudi skupno izjavo o primernem izvrševanju 
proračuna in poudaril, da je splošni cilj tega ukrepa zagotoviti evropskim državljanom večjo stroškovno 
učinkovitost in se z najboljšo možno dodelitvijo sredstev odzvati na izzive, s katerimi se sooča EU. 
Povezan je tudi z upravljanjem po dejavnostih (gl. zgoraj), saj je bilo treba razgrniti celovit pregled 
učinkovitosti in stroškov za različna politična področja, vključno z operativnimi in upravnimi sredstvi. 
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