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VEČLETNI FINANČNI OKVIR

Doslej je bilo sprejetih pet večletnih finančnih okvirov. Z Lizbonsko pogodbo se je večletni
finančni okvir preoblikoval iz medinstitucionalnega sporazuma v pravno zavezujoč akt.
Večletni finančni okvir, sprejet za dobo najmanj petih let, mora zagotavljati, da se odhodki
Unije izvršujejo na urejen način in v mejah njenih lastnih sredstev, in vsebuje določbe, ki jih
mora upoštevati letni proračun Unije, s čimer se postavijo temelji finančne discipline.

PRAVNA PODLAGA

— Člen 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

— Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem
okviru za obdobje 2014–2020[1];

— Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom,
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in
dobrem finančnem poslovodenju[2].

OZADJE

V osemdesetih letih 20. stoletja so se odnosi med institucijami zaostrili zaradi vse večjih razlik
med razpoložljivimi sredstvi in potrebami. Zamisel o večletnem finančnem okviru je nastala kot
poskus ublažitve sporov, krepitve proračunske discipline in izboljšanja izvrševanja z boljšim
načrtovanjem. Prvi medinstitucionalni sporazum je bil sklenjen leta 1988. Vseboval je finančno
perspektivo za obdobje 1988–1992 (znano kot sveženj Delors I), katere namen je bil zagotoviti
sredstva za proračunsko izvrševanje enotnega evropskega akta. Nov medinstitucionalni
sporazum je bil sklenjen 29. oktobra 1993 skupaj s finančno perspektivo za obdobje 1993–
1999 (sveženj Delors II), ki je omogočila podvojitev sredstev za strukturne sklade in zvišanje
zgornje meje lastnih sredstev (1.5.1). Tretji medinstitucionalni sporazum o finančni perspektivi
za obdobje 2000–2006, znan kot Agenda 2000, je bil podpisan 6. maja 1999, eden njegovih
glavnih izzivov pa je bil zagotoviti sredstva, potrebna za financiranje širitve (6.3.1). Dogovor
o četrtem medinstitucionalnem sporazumu za obdobje 2007–2013 je bil dosežen 17. maja 2006.
Lizbonska pogodba je večletni finančni okvir preoblikovala iz medinstitucionalnega sporazuma
v pravno zavezujoč akt. Pogodba o delovanju Evropske unije določa „letne zgornje meje
glede odobrenih proračunskih sredstev za prevzem obveznosti po vrstah odhodkov in letne
zgornje meje odobrenih proračunskih sredstev za plačila“, poleg tega pa se v finančnem okviru
opredelijo „vse druge potrebne določbe za nemoten potek letnega proračunskega postopka“.
Uredbi o večletnem finančnem okviru je priložen medinstitucionalni sporazum o proračunski
disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju. Sedanji peti
večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 je bil sprejet 2. decembra 2013. To je prvi večletni

[1]UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
[2]UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_6.3.1.pdf
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finančni okvir, ki je sprejet na podlagi novih določb Lizbonske pogodbe, v skladu s katerimi
mora Svet, ki deluje skladno s posebnim zakonodajnim postopkom, po odobritvi Parlamenta
soglasno sprejeti uredbo o večletnem finančnem okviru.

VEČLETNI FINANČNI OKVIR ZA OBDOBJE 2014–2020

V spremenjenem predlogu z dne 6. julija 2012 je Komisija za obdobje 2014–2020 predlagala
povišanje zgornje meje odobrenih sredstev za prevzem obveznosti na 1033 milijard EUR
(1,08 % BND EU), za plačila pa na 988 milijard EUR (1,03 % BND EU). Glede na sedanje
gospodarske razmere so predsedniki Komisije, Parlamenta in Sveta 27. junija 2013 dosegli
politični dogovor o večletnem finančnem okviru, s katerim so skupno zgornjo mejo obveznosti
znižali na 960 milijard EUR (1,00 % BND EU), mejo plačil pa na 908 milijard EUR (0,95 %
BND EU). Parlament je v resoluciji z dne 3. julija 2013 o političnem sporazumu o večletnem
finančnem okviru 2014–2020 znova opozoril, da je sprejetje uredbe o večletnem finančnem
okviru in novega medinstitucionalnega sporazuma povezano s sprejetjem sprememb proračuna,
s katerimi se bodo zagotovila dodatna sredstva za plačila v proračunskem letu 2013, s političnim
dogovorom o pravnih podlagah ustreznih večletnih programov in s sestavo skupine na visoki
ravni za lastna sredstva.
Ko so bili ti pogoji izpolnjeni, je Parlament 19. novembra 2013 odobril osnutek uredbe, Svet
pa je uredbo o večletnem finančnem okviru (Uredba Sveta št. 1311/2013) za obdobje 2014–
2020 sprejel 2. decembra 2013. Ta uredba je bila 21. aprila 2015 spremenjena z Uredbo Sveta
št. 2015/623, v skladu s katero se odobrena sredstva za prevzem obveznosti, ki niso bila
porabljena v letu 2014 (več kot 21 milijard EUR po sedanjih cenah), prerazporedijo v prihodnja
leta (leto 2015, 2016 in 2017), in sicer v podrazdelek 1b, razdelek 2 in razdelek 3.
Komisija v skladu s členom 6(1) uredbe o večletnem finančnem okviru vsako leto pred začetkom
proračunskega postopka za leto n+1 ta okvir tehnično prilagodi skladno z gibanjem bruto
nacionalnega dohodka (BND) EU in cen ter rezultate sporoči Parlamentu in Svetu.
Komisija je 30. junija 2016 sprejela tehnične prilagoditve večletnega finančnega okvira za
leto 2017 v skladu z gibanjem BND EU in prilagoditve sredstev za kohezijsko politiko. Po tej
prilagoditvi odobrena sredstva za prevzem obveznosti (155.631 milijonov EUR) znašajo 1,04 %
BND EU, odobrena sredstva za plačila (142.906 milijonov EUR) pa skupaj 0,95 % BND EU.
BND za EU-28 je za leto 2017 določen v višini 14.989.356 milijonov EUR po tekočih cenah.

Prilagojeni večletni finančni okvir (EU-28) za leto 2017 (v milijonih EUR, tekoče cene)

ODOBRENA SREDSTVA
ZA PREVZEM
OBVEZNOSTI

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj
2014–2020

1. Pametna in vključujoča rast 52.756 77.986 69.304 73.512 76.420 79.924 83.661 513.563
2. Trajnostna rast: naravni viri 49.857 64.692 64.262 60.191 60.267 60.344 60.421 420.034
od tega: tržni ukrepi in
neposredna plačila 43.779 44.190 43.951 44.146 44.163 44.241 44.264 308.734

3. Varnost in državljanstvo 1.737 2.456 2.546 2.578 2.656 2.801 2.951 17.725
4. Evropa v svetu 8.335 8749 9.143 9.432 9.825 10.268 10.510 66.262
5. Uprava 8.721 9.076 9.483 9.918 10.346 10.786 11.254 69.584
od tega: Upravni odhodki
institucij 7.056 7.351 7.379 8.007 8.360 8.700 9.071 56.224

6. Nadomestila 29 0 0 0 0 0 0 29
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ODOBRENA SREDSTVA ZA
PREVZEM OBVEZNOSTI
SKUPAJ

121.435 162.959 154.738 155.631 159.514 164.123 168.979 1.087.197

v odstotkih BND 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 %
ODOBRENA SREDSTVA ZA
PLAČILA SKUPAJ 135.762 140.719 144.685 142.906 149.713 154.286 157.358 1.025.429

v odstotkih BND 1,01 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,98 %
Razpoložljiva razlika 0,22 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 0,26 % 0,26 % 0,27 % 0,25 %
Zgornja meja lastnih sredstev
v odstotkih BND 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

A. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020
Parlament je julija 2010 ustanovil poseben odbor za politične izzive in proračunska sredstva
za trajnostno EU po letu 2013 (odbor SURE). Njegova naloga je bila, da pripravi poročilo
o prihodnjem večletnem finančnem okviru, preden Komisija predstavi svoje predloge. Na
osnovi poročila odbora SURE je Parlament 8. junija 2011 sprejel resolucijo z naslovom
„Vlaganje v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo
Evropo“.
V resoluciji z dne 3. julija 2013 je še pred formalnim sprejetjem svežnja o večletnem finančnem
okviru 19. novembra 2013 na politični ravni potrdil sporazum o večletnem finančnem okviru
za obdobje 2014–2020, ki so ga predsedniki Parlamenta, Sveta in Komisije dosegli po napornih
pogajanjih, na katerih je Evropski parlament zagotovil naslednje:
— prožnost glede obveznosti in plačil po razdelkih ter skozi leta, da se omogoči uporaba

celotnih zneskov, predvidenih za obdobje 2014–2020;

— klavzulo o obvezni reviziji, zaradi katere bo mogoče v obdobju večletnega finančnega
okvira ponovno oceniti in po potrebi prilagoditi proračunske potrebe, da bo lahko
novoizvoljeni Evropski parlament odigral svojo vlogo, ter zavezo glede pregleda trajanja
prihodnjih večletnih finančnih okvirov; jasen dogovor o izvedljivem načinu in časovnem
razporedu za uvedbo pravega sistema lastnih sredstev EU;

— večjo prožnost v boju proti brezposelnosti mladih in krepitev raziskav brez zmanjševanja
sredstev za druge programe[3];

— večjo prožnost pri zagotavljanju pomoči prek solidarnostnega sklada v primeru večjih
nesreč;

— omejitev sredstev za obsežne projekte ITER, GALILEO in COPERNICUS, da se v primeru
prekoračitve stroškov zavarujejo drugi programi;

— proračunsko enotnost in preglednost, da bodo državljani EU imeli vse informacije
o odhodkih in prihodkih, ki so rezultat odločitev, ki so jih sprejeli ali so bile sprejete
v njihovem imenu, ter ustrezen parlamentarni nadzor.

[3]V letih 2014 in 2015 bo mogoče hitreje izplačati 2543 milijonov EUR (po cenah iz leta 2011) za naslednje
programe: Zaposlovanje mladih: 2143 milijonov EUR, Obzorje 2020: 200 milijonov EUR, Erasmus:
150 milijonov EUR in COSME: 50 milijonov EUR.
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B. Vmesni pregled/revizija večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020
Parlament je večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 sprejel pod pogojem, da se opravi
vmesna revizija. Komisija je 14. septembra 2016 objavila sporočilo o vmesnem pregledu
večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, ki mu je priložila zakonodajni predlog
o reviziji uredbe o večletnem finančnem okviru (predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe
št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020) in v katerem je pozvala
Parlament in Svet, naj ga sprejmeta čim prej. Odbor Parlamenta za proračun je bil zadolžen, da
pripravi vse potrebno za pogajalski mandat Parlamenta za revizijo večletnega finančnega okvira.
Priprave je začel že veliko vnaprej. 29. junija 2016 je objavil poročilo, v katerem je ocenil prva
leta izvajanja večletnega finančnega okvira in predstavil pričakovanja glede revizije v izvedbi
Komisije ter bistvene elemente tega okvira po letu 2020. Parlament je 6. julija 2016 sprejel
resolucijo na podlagi poročila, v kateri je izrazil zahteve glede sedanjega večletnega finančnega
okvira in stališča o naslednjem okviru. 26. oktobra 2016 je Parlament z veliko večino sprejel
resolucijo o nadaljnjih ukrepih na podlagi predloga Komisije, v kateri je pozdravil spremembe
večletnega finančnega okvira, ki jih je predlagala.
Po pogajanjih in po dogovoru s Svetom o reviziji večletnega finančnega okvira 2014–2020
z dne 7 marca 2017 je Parlament 5. aprila 2017 sprejel resolucijo[4] o spremembi večletnega
finančnega okvira. Glavna točka tega sporazuma je dodatna podpora v višini 6 milijard EUR
(15 % prerazporejenih in 85 % ne dodeljenih sredstev), ki bo v letnem proračunskem postopku
na voljo za ukrepe v zvezi z migracijo (3,9 milijarde EUR) ter zaposlovanjem in rastjo
(2,1 milijarde EUR, od tega 1,2 milijarde EUR za pobudo za zaposlovanje mladih). Povečanje
instrumenta prilagodljivosti in rezerve za nujno pomoč bo omogočilo, da se večji zneski lažje
premikajo med proračunskimi razdelki in leti, da se bo lahko Unija odzivala na nepredvidene
dogodke in nove prednostne naloge.
Pri posebnem zakonodajnem postopku za sprejetje večletnega finančnega okvira in njegovo
vmesno revizijo, določenem v členu 312 PDEU, sta potrebna soglasje v Svetu in odobritev
Parlamenta (ki jo poda večina njegovih poslancev). Popravljeni večletni finančni okvir mora
Svet še uradno sprejeti s soglasjem.
Vera Milićević
05/2017

[4]Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2017 o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe
(EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 –
2016/0283(APP) (posebni zakonodajni postopek – odobritev)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//SL
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