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POBUDE

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v vmesno 
poročilo, ki ga sprejme v zvezi z uredbo Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027 in sklepom Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije, vključi 
naslednje pobude.

Predlog večletnega finančnega okvira

1. opozarja, da je treba pri vzpostavljanju večletnega finančnega okvira spoštovati 
evropska proračunska načela enotnosti, točnosti, smotrnosti, enoletnosti, ravnotežja, 
univerzalnosti, specifikacije, dobrega finančnega poslovodenja in preglednosti;

2. poudarja, da bi moral biti z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027 
zagotovljen proračun z dejansko evropsko dodano vrednostjo, zadostnimi sredstvi za 
uresničitev zastavljenih ciljev ter večjim poudarkom na stabilnosti in preprostosti,  
smotrnosti in rezultatih, kar bo privedlo do boljše in učinkovitejše porabe, nizkih 
stroškov poslovanja, učinkovitega dodeljevanja sredstev, enakosti ter večje 
odgovornosti in preglednosti v zvezi s sredstvi Unije, bo pa tudi bolj razumljivo za 
evropske državljane;

Zneski1

3. ugotavlja, da predlog Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 po 
mnenju Evropskega računskega sodišča v primerjavi z večletnim finančnim okvirom za 
obdobje 2014–2020 predstavlja povečanje v višini 18 % v tekočih cenah: s 1.087 na 
1.279 milijard EUR; vendar poudarja, da dejansko povečanje znaša le 5 %, če 
upoštevamo inflacijo, zneske, ki jih morajo prejeti britanski upravičenci večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014–2020, in vključitev Evropskega razvojnega sklada 
(ERS) v proračun; poudarja, da gre po ocenah Komisije – če se ta znesek izrazi kot 
delež bruto nacionalnega dohodka (BND) in če se uporabi ista primerljiva podlaga –
dejansko za znižanje z 1,16 % na 1,08 % oziroma za 11-odstotno znižanje, če se vključi 
še ERS;

4. ugotavlja, da Komisija predlaga 16-odstotno zmanjšanje sredstev za razdelek večletnega 
finančnega okvira „Naravni viri in okolje“, kar zlasti pomeni:

– zmanjšanje sredstev za skupno kmetijsko politiko kot celoto za 15 % (zmanjšanje 
neposrednih plačil za 11 % in zmanjšanje sredstev za programe za razvoj 
podeželja za 27 %),

– po podatkih Parlamenta 38-odstotno povečanje sredstev za program za okolje in 
podnebne ukrepe (LIFE), ki bo ostal majhen del razdelka „Naravni viri in okolje“ 
(in sicer 2 %);

5. ugotavlja, da naj bi se odhodki, predlagani za razdelek „Kohezija in vrednote“, povečali 
za 1 %, da pa je na ravni programa prišlo do velikih sprememb, saj naj bi bila sredstva 

                                               
1 Predlog Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, informativni dokument Evropskega 
računskega sodišča, julij 2018.
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za tri sklade, iz katerih se kohezija trenutno financira (tj. Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR), Kohezijski sklad in Evropski socialni sklad (ESS)), skupaj zmanjšana za 
10 %, kar pomeni:

– povečanje sredstev za ESRR za 2 %, 

– zmanjšanje sredstev za Kohezijski sklad za 45 %,

– zmanjšanje sredstev za ESS za 7 %, in to kljub povečanju področja uporabe in 
vključitvi pobude za zaposlovanje mladih;

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Komisija v uredbi o skupnih določbah sredstva za 
kohezijsko politiko, dodeljena državam, predstavila brez podrobne razčlenitve na 
ESRR, Kohezijski sklad in Evropski socialni sklad plus (ESS+);

7. ugotavlja, da bodo drugi programi vključeni v razdelek „Kohezija in vrednote“, kar na 
primer velja za program Erasmus+, za katerega namerava Komisija povečati sredstva za 
77 % (kar predstavlja 7 % novega razdelka „Kohezija in vrednote“);

8. ugotavlja, da Komisija za druge razdelke večletnega finančnega okvira predlaga skupno 
povečanje sredstev za 115 milijard EUR, kar ustreza 11 % sedanjega večletnega 
finančnega okvira; 

9. ugotavlja, da je ponovna določitev prednostnih nalog, ki jo predlaga Komisija, 
osredotočena na razdelka „Migracije in upravljanje meja“ ter „Varnost in obramba“, za 
katera bodo sredstva s sedanjega 1 % povečana na skoraj 5 % celotnega proračuna, 
sredstva za razdelek „Enotni trg, inovacije in digitalno“ pa bodo s sedanjih 11 % 
povečana na 15 %;

Strateško načrtovanje

10. ugotavlja, da namerava Komisija strukturo in programe proračuna EU v celoti uskladiti 
s pozitivno agendo Unije za obdobje po letu 2020, kot je bilo dogovorjeno v Bratislavi 
in Rimu1; nadalje ugotavlja, da izjavi in časovni načrt, ki so bili sprejeti v Bratislavi in 
Rimu, ne smejo veljati za dolgoročno strateško vizijo s cilji in kazalniki, ki zajemajo 
vsa področja politik Unije;

11. znova poziva Komisijo, naj sprejme dolgoročno vizijo o položaju Evropske unije v 
globaliziranem svetu, podprto s pravilno izvajanimi politikami na osnovi dolgoročnih 
političnih ciljev, da bo EU tako omogočila odzivanje na sedanje in prihodnje izzive, s 
katerimi se sooča; ugotavlja, da utegne biti v nasprotnem primeru dodana vrednost 
predloga o večletnem finančnem okviru spodkopana;

12. poudarja, da se bo strategija Evropa 2020 končala, preden se bo začelo obdobje novega 
večletnega finančnega okvira, in da še ni bila sprejeta odločitev o novem sklopu 
strateških ciljev EU; poudarja, da mora Komisija načrtovati nove strateške politike, in 
ponavlja, da morajo biti javni proračuni določeni po opredelitvi dolgoročnih političnih 
ciljev in oblikovanju politik v skladu s splošno vizijo za EU, zato obžaluje, da predlog 

                                               
1 Izjava iz Bratislave z dne 16. septembra 2016, Rimska izjava z dne 25. marca 2017.
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novega večletnega finančnega okvira te zahteve ne izpolnjuje v celoti;

13. poudarja, da bi morale države članice in Komisija najprej utemeljiti potrebe po sredstvih 
Unije ter opredeliti strateške cilje in rezultate, ki jih je treba doseči, preden se določijo 
izdatki skupaj z ustreznimi kazalniki, ki jih je treba meriti;

Politične prednostne naloge in predložitev proračuna EU

14. pozdravlja, da bodo novi programi združeni v sklope politik, kar se bo odražalo v 
naslovih letnega proračuna; izraža upanje, da bo to prineslo večjo jasnost glede tega, 
kako bodo prispevali k ciljem politike;

15. pozdravlja vsesplošno modernizacijo in poenostavitev proračuna ter željo po večji 
racionalizaciji, prilagodljivosti in preglednosti;

16. pozdravlja, da namerava Komisija od leta 2021 koncept področij politike uskladiti s 
programskimi sklopi in da bo ta uskladitev omogočila boljšo združljivost letnega 
proračuna in razdelkov večletnega finančnega okvira;

17. opozarja, da je Odbor za proračunski nadzor (CONT) Komisijo večkrat pozval, naj 
predloži proračun Unije, skladen s političnimi cilji večletnega finančnega okvira, kot jih 
je sprejel Parlament; meni, da bo proračunski organ tako lažje nadzoroval in spremljal 
pripravo in izvrševanje proračuna; 

18. opozarja, da morajo biti sredstva za politike in projekte v skladu s podnebnimi in 
energetskimi cilji ter zavezami, sprejetimi v okviru Pariškega sporazuma; zato opozarja, 
da mora vsaj 30 % izdatkov EU prispevati k podnebnim ciljem, in se strinja, da bo to 
najlažje doseči z vključitvijo odhodkov za podnebne ukrepe v vse programe EU; znova 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo to storjeno na skladen in celovit način na osnovi 
strateških načrtov;

19. poudarja, da ni naložb, ki bi bile jasno povezane s cilji evropskega stebra socialnih 
pravic, ki so jih sprejele vse tri institucije;

20. obžaluje, da predlagani večletni finančni okvir ni usklajen s 17 cilji OZN za trajnostni 
razvoj do leta 2030, s čimer bi se podprlo postopno preoblikovanje v trajnostno 
evropsko družbo;

21. poziva Komisijo, naj stalno izkazuje odločno vodstvo in zavezanost strateškim 
področjem ter zagotovi vsesplošno prepoznavnost financiranja za splošno javnost;

Poenostavitev in smotrnost

22. pozdravlja predlog Komisije, da se število programov za porabo sredstev zmanjša za 
tretjino in da se pravila bolj uskladijo; poudarja, da bi bilo treba odpraviti vsa 
nepotrebna pravila, zahteve in postopke, da bi dejansko dosegli poenostavitev za 
upravičence;

23. se sprašuje, zakaj Komisija za merjenje smotrnosti finančnega poslovodenja uporablja 
dva sklopa ciljev in kazalnikov: na eni strani generalni direktorji Komisije v letnih 
poročilih o dejavnostih ocenjujejo uresničitev ciljev, opredeljenih v načrtu upravljanja, 
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na drugi strani pa Komisija ocenjuje smotrnost programov za porabo sredstev prek 
programskih izjav o odhodkih iz poslovanja, priloženih predlogu proračuna;

24. opozarja, da sedanji okvir smotrnosti programov, navedenih v programskih izjavah, 
vključuje 716 kazalnikov različnih tipov, s katerimi se meri smotrnost glede na 61 
splošnih in 228 specifičnih ciljev;

25. poziva Komisijo, naj:

(a) racionalizira poročanje o smotrnosti tako, da bo:

– z namenom poenostavitve, preglednosti in boljšega nadzora še zmanjšala 
število ciljev in kazalnikov, ki jih uporablja za svoja različna poročila o 
smotrnosti, in se bo osredotočila na tiste, s katerimi se najbolje meri 
smotrnost porabe proračuna Unije; 

– razširila kvalitativni pristop ter vključila okoljske in socialne kazalnike za 
omogočitev merjenja učinka politike EU na okoljsko in socialno politiko;

– finančne informacije predstavila tako, da bodo primerljive z informacijami o 
smotrnosti in bo s tem povezava med odhodki in smotrnostjo jasna;

(b) bolj uravnovesi poročanje o smotrnosti tako, da bo jasno predstavila informacije o 
glavnih izzivih EU, ki jih je treba še obravnavati;

(c) predloži izjavo o kakovosti sporočenih podatkov o smotrnosti;

Pregled porabe, priložen predlogu večletnega finančnega okvira

26. obžaluje, da je Komisija opravila samo pregled porabe namesto analize vseh glavnih 
programov sedanjega večletnega finančnega okvira na osnovi pristopa proračuna z 
ničelno rastjo; ugotavlja, da je v tem omejenem pregledu vseeno skušala združiti:

– strateški pregled (s poudarkom na dajanju prednosti programom glede na njihovo 
dodano vrednost in skladnost s cilji EU) in

– pregled učinkovitosti (iskanje načinov za izboljšanje izvajanja obstoječih programov); 

27. obžaluje, da pri omenjenem pregledu porabe ni bila opravljena celovita ocena, ki bi 
prikazala dejansko dodano vrednost programov;

28. opozarja, da bi bilo treba načrtovanje proračuna uskladiti z zakonodajnim ciklom, da bo 
lahko Parlament pripravil politični okvir za vsako od naslednjih petletnih obdobij; meni, 
da je večletni finančni okvir 2021–2017 prehod s sedemletnega proračuna na novo 
formulo, ki bo usklajena s petletnim zakonodajnim obdobjem, obenem pa ne bo 
ogrožala politik, pri katerih je potrebno dolgoročno načrtovanje;

29. pozdravlja, da Komisija priznava, da je treba večletni finančni okvir uskladiti s 
političnim in institucionalnim ciklom, ter meni, da je organizacija vmesnega pregleda 
najpozneje konec leta 2023 korak naprej v smeri postopne uskladitve trajanja večletnega 
finančnega okvira s petletnim političnim ciklom institucij EU;
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Dodana vrednost EU

30. želi spomniti, da je Komisija v razmisleku o prihodnosti financ EU1 predlagala seznam 
sedmih meril za oceno dodane vrednosti EU in navedla, da bi morala biti finančna 
podpora EU za programe odvisna od rezultatov te ocene2; je zaskrbljen, ker dodana 
vrednost EU še vedno ni pregledno opredeljena in ni pričakovati, da se bo to zgodilo 
kmalu;

31. ugotavlja, da bi morali biti v skladu z razmislekom v celoti financirani samo programi z 
zelo visoko dodano vrednostjo EU, da bi moralo biti financiranje programov s srednjo 
do visoko dodano vrednostjo EU omejeno, programi, katerih dodana vrednost EU je 
nizka, pa sploh ne bi smeli biti financirani;

32. obžaluje, da objavljeni pregled porabe ne zagotavlja niti sistematične ocene programov, 
ki bi temeljila na merilih, ki jih je Komisija določila za dodano vrednost EU, niti jasnih 
splošnih ugotovitev o dodani vrednosti EU posameznega programa; poziva Komisijo, 
naj na podlagi sedmih meril, določenih v razmisleku, pripravi in uporablja zanesljiv in 
jasen koncept dodane vrednosti EU;

33. ugotavlja, da Komisija – glede na to, da je treba strateške cilje za obdobje po letu 2020 
še določiti – ni mogla ustrezno oceniti skladnosti s cilji EU za obdobje 2021–2027, 
zaradi česar je težko navesti in spremljati dodano vrednost EU, pri čemer se morajo v 
vsakem primeru še naprej kazati izboljšave, zlasti glede ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije EU;

34. želi spomniti, da se mora evropski proračun ustrezno odzivati na zahteve in cilje 
evropskih politik ter da mora imeti dodano vrednost za Unijo;

Prožnost in odgovornost

35. pozdravlja predloge Komisije, da bi se izboljšala sposobnost proračuna EU za odzivanje 
na spreminjajoče se razmere, tako da bi se povečala splošna prožnost in zagotovila 
zadostna sredstva za kritje nepredvidenih dogodkov, ne da bi pri tem ovirali spremljanje 
in nadzor; pozdravlja zlasti predloge za dvig zgornje meje lastnih sredstev, zmanjšanje 
razlike med skupnimi plačili in skupnimi obveznostmi, odpravo omejitev skupne razlike 
do zgornje meje za plačila, povečanje obsega in področja uporabe posebnih 
instrumentov zunaj večletnega finančnega okvira (instrument prilagodljivosti, rezerva 
za nujno pomoč, Solidarnostni sklad Evropske unije in Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji), razširitev področja uporabe rezerve za nujno pomoč ter povečanje skupne 
razlike do zgornje meje za plačila in njeno preimenovanje v rezervo Unije;

36. pozdravlja predlog Komisije, da bi se Evropski razvojni sklad vključil v proračun EU in 
da bi zanj veljala ista načela in pravila, kot se uporabljajo za druge programe, ki se 
financirajo iz proračuna EU, a poudarja, da bi bilo treba zagotoviti dosledno raven 
odgovornosti in preglednosti v zvezi s sredstvi, porabljenimi za uresničevanje ciljev EU 
z uporabo proračuna EU, in sredstvi, ki se bodo tudi v prihodnje porabljala zunaj njega;

                                               
1 Razmislek o prihodnosti financ EU, 28. junij 2017, COM(2017)0358.
2 Merila so vključevala: cilje in obveznosti, določene v ustanovni pogodbi, javne dobrine z evropsko 
razsežnostjo, ekonomijo obsega, učinke prelivanja, subsidiarnost, koristi evropskega povezovanja in evropske 
vrednote: mir, demokracijo in načelo pravne države.
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37. vztraja, da bi bilo treba za vse vrste financiranja politik EU na ravni EU in na nacionalni 
ravni določiti pooblastila za izvrševanje javne revizije ter da bi bilo treba Evropsko 
računsko sodišče imenovati za revizorja organov, ustanovljenih za izvajanje politik EU, 
vključno z organi EU, kot sta Evropska obrambna agencija in predlagani Evropski 
denarni sklad, ter organi, ustanovljenimi s sporazumi zunaj pravnega reda EU za 
operacije zunaj proračuna EU, kot sta evropski mehanizem za stabilnost in Evropska 
investicijska banka;

Zmanjšanje sredstev za skupno kmetijsko politiko in kohezijo

38. je seznanjen, da je Komisija predlagala zmanjšanje sredstev za skupno kmetijsko 
politiko in kohezijo, ter meni, da je to nujen korak k smotrnejši in ciljno usmerjeni 
porabi;

39. izraža bojazen, da bo zmanjšanje sredstev za skupno kmetijsko politiko vplivalo na 
zmožnost velikega števila kmetov, da še naprej izvajajo svojo poklicno dejavnost; meni, 
da je treba nujno izboljšati učinkovitost podpore tej politiki, da se ti negativni učinki 
omejijo;

40. opozarja na priporočila Evropskega računskega sodišča v zvezi s sporočilom Komisije o 
prihodnosti skupne kmetijske politike, in sicer da bi moral novi izvedbeni model 
zagotoviti tako velikopotezne kot ustrezne cilje v zvezi s smotrnostjo, ki temeljijo na 
statističnih in znanstvenih dokazih, so skladni s cilji EU, za katere je značilna trdna 
veriga odgovornosti in revidiranja ter temeljijo na obsežnejšem spremljanju smotrnosti, 
oceni učinkovitosti politik in na zanesljivem okviru ocenjevanja;

41. poudarja, da bi morali programi financiranja v sklopu skupne kmetijske politike v 
skladu s strateškimi cilji EU koristiti zlasti malim kmetijam, ekološko in geografsko 
zahtevnim območjem ter redko poseljenim regijam;

42. ugotavlja, da utegne predlog Komisije, da se nova skupna kmetijska politika oblikuje na 
osnovi strateških načrtov, ki jih bodo pripravile države članice, slednje pripraviti do 
tega, da bodo prevzele večjo odgovornost za kmetijsko politiko in sestavljanje 
proračuna; ugotavlja tudi, da bi se zato utegnilo povečati tveganje, da bo finančno 
poslovodenje na področju skupne kmetijske politike postalo bolj raznoliko in 
kompleksno ter da bo legitimen nadzor otežen;

43. je seznanjen z rezi za programe razvoja podeželja, ki skupaj znašajo 27 %, pri čemer je
bil Kohezijski sklad zmanjšan za 45 %, Evropski socialni sklad pa za 10 %; vseeno 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da se bo lahko uspešno spopadala z razlikami in ostrimi 
delitvami med mestnimi in podeželskimi območji, preusmerila trend poglabljanja 
razhajanj in odpravila razdrobljenost;

Lastna sredstva

44. pozdravlja tri nove kategorije virov lastnih sredstev, ki vključujejo delež skupne 
konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB), 20-odstotni delež 
prihodkov, ustvarjenih v sistemu za trgovanje z emisijami, in nacionalni prispevek, 
izračunan na podlagi količine nereciklirane odpadne plastične embalaže v posamezni 
državi članici; v zvezi s tem spominja, da predlagani sistem lastnih sredstev ne bi smel 
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povečati skupne davčne obremenitve za davkoplačevalce EU in da bi moral voditi k 
sorazmernemu zmanjšanju prispevkov držav članic v proračun EU;

45. spodbuja Komisijo, naj pripravi dodatne predloge za nove vire lastnih sredstev, da se 
srednjeročno doseže samozadosten proračun EU; meni, da mora delež novih in 
dejanskih lastnih sredstev odigrati pomembno vlogo pri zbiranju prihodkov proračuna 
EU;

46. znova poudarja, da je treba sedanji sistem popravkov in rabatov odpraviti, ter podpira 
predlog Komisije, da bi se do leta 2025 postopno odpravili vsi rabati, kar bo vodilo k 
preprostejši in preglednejši sestavi proračuna;

47. podpira predlog Komisije, da bi se delež carin, ki jih države članice zadržijo kot stroške 
pobiranja, zmanjšal na 10 %;

48. poziva, naj se DDV ohrani kot vir lastnih sredstev EU, hkrati pa se izvede njegova 
dejanska poenostavitev; 

49. meni, da bi moralo biti financiranje EU zanesljivejše, bolj trajnostno, predvidljivejše, 
preglednejše in lažje razumljivo za državljane EU;

50. ugotavlja, da je glavni cilj pogojevanja v EU spodbujanje povezovanja in kohezije med 
državami članicami; meni, da mora zanesljivo in logično pogojevanje vsebovati tudi 
takšne spodbude, ki bodo prispevale k večji predanosti držav članic evropskemu 
projektu in želenim izidom ter preprečevale zlorabe sredstev EU;

51. poziva Komisijo, naj pojasni, kako se bo izračunaval nacionalni prispevek na podlagi 
količine nereciklirane odpadne plastične embalaže v državah članicah in kako se bo 
pobiral; poziva jo, naj vzpostavi nabor orodij za spremljanje, ki bodo državam članicam 
v pomoč pri oblikovanju skupne metodologije za pobiranje in izračun prispevka;

52. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da zakonodajni predlog o skupni konsolidirani osnovi za 
davek od dohodkov pravnih oseb še vedno ni bil sprejet in da se ne ve, kdaj naj bi bil 
dogovor o njem dosežen v Svetu; meni, da skupna konsolidirana osnova za davek od 
dohodkov pravnih oseb iz tega razloga ne more šteti za pravo lastno sredstvo za 
naslednje programsko obdobje; poziva Svet, naj se sporazume o tem, saj je ta davčna 
osnova zelo pomembna v boju proti izogibanju plačilu davkov s strani multinacionalk;

53. pozdravlja načelo, da bi se morali prihodki iz politik EU v prihodnje stekati v proračun 
EU, saj predstavljajo dejanski vir dohodka EU.

54. znova poziva Komisijo in države članice, naj poostrijo obstoječe sisteme nadzora ter 
preprečijo goljufije in nepravilnosti, ki škodujejo finančnim interesom EU;

55. v zvezi s tem poudarja, da je treba odpraviti razlike pri carinskem nadzoru v EU, saj 
pomenijo veliko tveganje za finančne interese EU, in poziva Komisijo, naj uskladi 
carinsko upravljanje po celotni EU, da bo omogočila učinkovit boj proti tihotapljenju 
blaga in davčnim goljufijam.
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