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A. Splošne ugotovitve

Coreper je 8. julija sprejel stališče o predlogu proračuna (PP) za leto 2011, ki ga mora 
Svet uradno podpreti sredi avgusta, po posvetovalnem obdobju z nacionalnimi 
parlamenti. Poročevalec ugotavlja, da je Svet, kljub novemu postopkovnemu in 
institucionalnemu okolju, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe, nasprotoval sprejemu 
prednostnih nalog, ki jih je Evropski parlament predlagal za proračun za leto 2011. 
Posledično je trialog, ki je potekal 30. junija, osvetlil razlike med obema vejama 
proračunskega organa in ni pustil dejanskega manevrskega prostora za morebitne 
dogovore.

Spomnimo naj, da je mandat delegacije EP zajemal točke, ki imajo poseben pomen za 
trialog, kot na primer:
 proračunske posledice evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo,

 proračunske posledice strategije EU 2020,

 programi za mladino,

 finančna vzdržnost in upravljivost razdelka 1a, vključno s spremembami zaradi 

Lizbonske pogodbe,

 razdelek 4, vključno z ustanovitvijo Evropske službe za zunanje delovanje,

 omejene razlike v PP za leto 2011 in nujna revizija veljavnega večletnega 

finančnega okvira.

Svet je predložil številna politična sporočila, ki se odražajo v njegovem stališču o PP 
za leto 2011:
 proračun za leto 2011 mora zaznamovati proračunska disciplina, kar pomeni 

dodatna zmanjšanja sredstev;

 razlike je treba povečati, da se omogoči politični razvoj EU in soočenje z 

nepredvidenimi dogodki;

 obseg odobritev plačil je treba pozorno spremljati in omejiti.

Glede skupnih zneskov je Svet potrdil zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti v 
PP za leto 2011 za 788 milijonov EUR v vseh razdelkih, in zmanjšal povečanje v 
primerjavi s proračunom za leto 2010 na 0,21 % (v primerjavi z že omejenimi 0,77 %, 
ki jih je predlagala Komisija).

Glede plačil je Svet potrdil sedanje ponovno zmanjšanje v vseh razdelkih, in predlagal 
skupno zmanjšanje v višini 3,6 milijarde EUR, na 126.538 milijonov EUR. Stališče 
Sveta postavlja v ospredje razliko med odobritvami za prevzem obveznosti in 
odobritvami plačil, ki znaša več kot 15 milijard EUR.
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B. Stanje po razdelkih

Stališče Sveta
Razlika glede na
PP za leto 2011

(znesek)

Razlika v % glede na 
proračun za leto 2010 
(vključno s SP 1 in 2)Razdelek

Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

Razlika v 
primerjavi 
z veljavnim 

FO
1. Trajnostna rast

1a. Konkurenčnost za rast in 
zaposlovanje 12 890 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -841 140 000 -10,25 -1,10 96 697 730

Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (ESPG) 500 000 000 0 0 -50 000 000

Skupaj 1a 13 390 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -891 140 000 -9,91 -1,10 96 697 730

1b. Kohezija za rast in zaposlovanje 50 970 093 784 41 465 796 740 0 -1 075 000 000 +3,21 +13,97 16 906 216

Skupaj 1 (vključno z ESPG) 64 360 396 054 52 684 370 910 -46 550 000 -1 966 140 000 +0,17 +10,39 113 603 946

2. Ohranjanje in upravljanje 
naravnih virov 59 011 601 738 57 314 977 696 -474 646 651 -820 707 600 -0,82 -1,41 1 326 398 262

od tega odhodki, povezani s trgom, in 
neposredna plačila 43 277 214 300 43 181 073 758 -470 187 600 -475 687 600 -1,24 -1,19 1 189 375 700

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in 
pravica

3a. Svoboda, varnost in pravica 1 124 342 740 802 963 740 -10 910 000 -49 610 000 +11,71 +8,72 81 657 260

3b. Državljanstvo 667 977 000 619 674 000 +160 000 -19 305 000 0 -6,02 15 023 000

Skupaj 3 1 792 319 740 1 422 637 740 -10 750 000 -68 915 000 +7,04 +1,77 96 680 260

4. EU kot globalni akter 8 265 929 377 7 010 864 867 -93 740 000 -387 899 000 +4,74 -7,00

Rezerva za nujno pomoč 253 860 000 0 0 -203 000 000 +2,00 -100,00

Skupaj 4 8 519 789 377 7 010 864 867 -93 740 000 -590 899 000 +4,65 -9,98 164 070 623

5. Uprava 8 093 227 556 8 094 282 556 -162 146 733 -162 146 733 +2,47 +2,49

VSE SKUPAJ 141 777 334 465 126 527 133 769 -787 833 384 -3 608 808 333 +0,22 +2,91 2 023 525 535

Odobritve plačil v % BND 1.02

1. Razdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

Svet je zmanjšal sredstva za 43,5 milijonov EUR za obveznosti in 889 milijonov EUR 
za plačila (v primerjavi s PP za leto 2011 to predstavlja 0,3-odstotno in 7,3-odstotno 
zmanjšanje). Ta zmanjšanja se nanašajo predvsem na več področij politike, ki 
neposredno prispevajo k evropski gospodarski oživitvi, krepitvi konkurenčnosti in 
spodbujanju mobilnosti: podjetništvo (–9,7 milijonov za obveznosti in –102,4 
milijona za plačila), zaposlovanje in socialne zadeve (–1,65 milijonov za obveznosti 
in –63,551 milijonov za plačila), mobilnost in promet (–8,5 milijonov za obveznosti in 
–130,0 milijonov za plačila), raziskave (–9,2 milijona za obveznosti in –344,7 
milijonov za plačila), energija (–0,9 milijona za obveznosti in –29,0 milijonov za 
plačila), izobraževanje in kultura (–2,9 milijona za obveznosti in –136,42 milijonov za 
plačila) ter informacijska družba in mediji (–8,3 milijonov za obveznosti in –67,9 
milijonov za plačila).

Opozoriti je treba, da so bila zmanjšana plačila za programe Progress, Marco Polo II 
                                               
1 Od katerih je bilo zmanjšanje v višini 50 milijonov EUR za plačila za ESPG.
2 Od katerih je bilo zmanjšanje v višini 100 milijonov EUR za plačila za program Človeški viri.



PE445.756v01-00 4/20 DT\824384SL.doc

SL

in sedmi okvirni program (za 7,45 milijonov EUR za Progress, 9 milijonov EUR za 
Marco Polo II in za skoraj 400 milijonov EUR za sedmi okvirni program).

Najpomembneje pa je, da so bila za proračunske vrstice, ki pokrivajo prednostne 
naloge Evropskega parlamenta glede mladih, izobraževanja in mobilnosti, drastično 
zmanjšana plačila: EURES (Evropski zavodi za zaposlovanje) za 1 milijon EUR, 
Erasmus Mundus za 8 milijonov EUR, program vseživljenjskega učenja za 25,5 
milijonov EUR in program Ljudje za 100 milijonov EUR.

2. Razdelek 1b – Kohezija za rast in zaposlovanje

Stališče Sveta o PP ne spreminja predloga Komisije glede odobritev za prevzem 
obveznosti. Tako ostajajo na ravni 50.970 milijonov EUR (+ 3,2 % v primerjavi z 
letom 2010), od katerih je 39.891,5 milijonov EUR namenjenih strukturnim skladom 
(Sklad za regionalni razvoj in Socialni sklad) – to je podoben znesek kot v letu 2010 –
, kohezijskemu skladu pa 11.078,6 milijonov EUR.

To stališče je glede odobritev za prevzem obveznosti popolnoma v skladu z zneski, 
predvidenimi v večletnem finančnem okviru, ob upoštevanju tehničnih prilagoditev 
finančnemu okviru za leto 2011 (povečanje za 336 milijonov EUR), kot je predvideno 
v točki 17 medinstitucionalnega sporazuma.

Na drugi strani pa je Svet sprejel omejevalni pristop za plačila, ki so se zmanjšala za 
1.075 milijonov EUR v primerjavi z oceno za plačilne potrebe za leto 2011, ki jo je 
opravila Komisija in jo je Evropski parlament3 že ocenil kot po možnosti podcenjeno. 
Polovica teh zmanjšanj (560 milijonov EUR) zadeva obveznosti iz predhodnega 
programskega obdobja in zlasti dokončanje projektov v okviru kohezijskega sklada za 
obdobje 2000–2006. Glede obveznosti iz sedanjega programskega obdobja 2007–
2013 pa glavna zmanjšanja zadevajo plačila, namenjena dokončanju Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja (–328 
milijonov EUR).

Takšen pristop ne upošteva počasnega začetka izvajanja programa na začetku obdobja 
2007–2013, ki se ga bo moralo nadoknaditi zlasti v letu 2011, niti ne nastalih 
okoliščin, identificiranih v omenjenem pooblastilu Parlamenta za tristranske 
pogovore, v katerem se je zagovarjalo večje povečanje odobritev plačil:
 nedavne zakonodajne spremembe, s katerimi naj bi olajšali upravljanje sredstev 

EU in pospešili naložbe;
 dejstvo, da bo leto 2011 prvo polno leto, ko bodo potrjeni vsi sistemi 

poslovodenja in kontrol, kar je pogoj za vmesna plačila in kar pomeni, da bo 
izvajanje programov doseglo normalno hitrost, poleg tega pa so bili do konca 
marca 2010 že izbrani projekti v vrednosti več kot 93 milijard EUR ali 27 % 
celotnih predvidenih sredstev za to obdobje;

                                               
3 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. junija 2010 o pooblastilu za tristranske pogovore o 
predlogu proračuna za leto 2011 (A7-0183/2010).
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 dejstvo, da se bo dokončevanje programov iz obdobja 2000–2006 predvidoma 
nadaljevalo v letu 2011, za kar bodo potrebna še zadnja plačila, vendar se bodo 
hkrati sprostila tudi sredstva za pospešeno izvajanje programov iz obdobja 2007–
2013.

Raven v višini 1.075 milijonov EUR za plačila, umaknjena iz predloga Komisije, ki 
omejuje povečanje v letu 2011 na 13,9 %, na raven v višini 41.466 milijonov EUR je 
zato zaskrbljujoča. Vendar pa je treba opozoriti, da je osnutek izjave o posebnem 
postopku glede odobritev plačil v okviru postavke 1b4 popolnoma v skladu s stališčem 
Parlamenta, ki je bilo predstavljeno v pooblastilu za tristranske pogovore.

3. Razdelek 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

Potrjena je namera Sveta, da uporabi kmetijstvo kot rezervoar za izpolnjevanje drugih 
obveznosti, saj se je privarčevalo 474 milijonov EUR za obveznosti in 820 milijonov 
EUR za plačila. Lahko bi se že predvidelo, da bo razlika, ki je bila oblikovana v tem 
proračunskem letu (1.326,4 milijonov EUR) služila za financiranje drugih prednostnih 
nalog EU. To se je v zadnjih letih zgodilo štirikrat (letne proračune je bilo mogoče 
odobriti z uporabo razpoložljivih razlik v različnih razdelkih večletnega finančnega 
okvira ali z revizijami, predvidenimi v členu 23 medinstitucionalnega sporazuma z 
dne 17. maja 2006, pri čemer se uporabijo razpoložljive razlike do zgornjih mej 
razdelka 2).

Z zmanjšanji iz razdelka 2 je bila oblikovna umetna majhna razlika, ki otežuje 
primeren odziv EU na krize trga, živalske bolezni, nihanja trgov in nepričakovane 
svetovne dogodke.

Velika zmanjšanja plačil (820 milijonov EUR, od katerih je 98 milijonov EUR iz 
razvoja podeželja in 38 milijonov EUR iz LIFE+) pa bodo po vsej verjetnosti ogrozila 
izvajanje odobritev za prevzem obveznosti tudi v letu 2011: namreč, finančna enota 
Komisije, da bi imela zadostna sredstva za opravljanje plačil, ki izhajajo iz obstoječih 
obvez (in tudi v izogib tveganju poznih plačil in z njimi povezanih stroškov), bi 
najprej dodelila odobritve plačil za izpolnitev pravnih obvez, ki so že vnesene, in ki 
zapadejo leta 2011 (kot vmesna in končna plačila), saj bo skupna vrednost dejansko 
podpisanih odobritev manj kot znesek za odobritve za prevzem obveznosti v 
proračunu. Velika znižanja plačil bi lahko spodbudila finančne enote, da upočasnijo 
stopnjo podpisovanja novih pravnih obvez, zlasti v zadnji četrtini leta.

Opozoriti je treba, da se je delež odhodkov za SKP v proračunu EU že stalno zniževal 
od skoraj 75 % v letu 1985 na 39,3 %, predvidenih za leto 2013, in da je zmanjšanje 
proračunskih odhodkov za tržne ukrepe še višje, od 74 % celotnih odhodkov za SKP v 
letu 1992 na manj kot sedanjih 10 %.

                                               
4 Predstavitev in hiter pregled predloga spremembe proračuna v primeru, ko odobritve plačil ne 
zadostujejo za pokritje potreb.
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Na koncu pa je treba poudariti, da politični pomen skupne ribiške politike v PP za leto 
2011 ni primerno odražen, stališče Sveta pa otežuje te razmere z ostrim zmanjšanjem 
plačil za vrstice, namenjene Evropskemu skladu za ribištvo (95 in 44 milijonov EUR).

4. Razdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica

Svet je v svojem sklepu o proračunskih smernicah za leto 2011 podal eno samo 
pripombo, ki se nanaša na postavko 3a, s katero je opozoril, da je "pomembno dodeliti 
zadostna finančna sredstva ustreznim politikam EU, na primer politiki priseljevanja". 
Vendar pa se njegova glavna zmanjšanja plačil (25,65 milijonov EUR od 41,25 
milijonov EUR) nanašajo na tri glavne sklade za izvajanje politike priseljevanja 
(Sklad za zunanje meje, Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav in 
Evropski sklad za vračanje), in sicer 7,37-odstotno zmanjšanje v primerjavi s PP za 
leto 2011.

Glavno zmanjšanje obveznosti (1 milijon EUR, ki predstavlja 18,52-odstotno 
zmanjšanje) zadeva program Prince (ukrepi za informiranje v zvezi z vzpostavitvijo 
območja svobode, varnosti in pravice, kot so interne spletne strani, javni dogodki, 
komunikacijski izdelki, raziskave Eurobarometra itd.). To zastavlja vprašanja glede 
uspeha stockholmskega programa, zlasti glede nedavnega osnutka sklepov Sveta o 
akcijskem načrtu Komisije za izvajanje stockholmskega programa, kjer se navaja, da 
"nekateri predlagani ukrepi Komisije niso v skladu s stockholmskim programom, 
drugi ukrepi iz navedenega programa pa v sporočilu Komisije niso upoštevani" in 
poziva "vse zadevne strani, naj zagotovijo ustrezno izvajanje vseh potrebnih ukrepov 
iz stockholmskega programa, tudi tistih, ki niso vključeni v navedeni predlog 
Komisije".

Glede programa SIS II, za katerega Parlament zahteva, da sredstva ostanejo v rezervi, 
pa Svet ne spreminja odobritev za prevzem obveznosti in predlaga samo 11,9-
odstotno zmanjšanje plačil (–2,5 milijona EUR).

5. Razdelek 3b – Državljanstvo

Edino povečanje obveznosti, ki ga je predlagal Svet v celotnem PP za leto 2011, 
zadeva nov pripravljalni ukrep (4 milijone EUR) za ohranitev spominskih obeležij v 
Evropi, kot je koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau. Ta nova proračunska 
vrstica izravnava zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti za instrument za 
civilno zaščito (znižanje v višini 2,1 milijona EUR, ki predstavlja več kot 11-odstotno 
znižanje).

Glavna znižanja odobritev plačil zadevajo ukrepe EU na področju zdravja (–8,1 
milijonov EUR, skoraj 23-odstotno znižanje) in program Kultura 2007–2013 (–3,85 
milijonov EUR).

Skupno pa Svet, v primerjavi s PP za leto 2011, zmanjšuje plačila za 19,3 milijone 
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EUR (–3,02 %) in povečuje odobritve za prevzem obveznosti za 1,65 milijonov EUR 
(+ 0,25 %).

6. Razdelek 4 – EU kot globalni akter

Svet namerava oblikovati razliko v tem razdelku, da bi se tako lahko soočili z 
morebitnimi krizami v tretjih državah. V primerjavi s PP za leto 2011 (70,3 milijone 
EUR) pa se je razlika povečala za znesek 164 milijonov EUR.
Predlagana znižanja, ki znašajo skoraj 94 milijonov EUR, naj bi omogočila povečanje 
razlike predvsem za:

 operativne izdatke v okviru instrumenta za širitev / čezmejno sodelovanje z 
državami pristopnicami (–52 milijonov EUR): ta pristop je sporen, saj se vse 
strani strinjajo o dejstvu, da bo leto 2011 mejnik za vse države, ki se nahajajo v 
različnih fazah pristopnega postopka. Komisija je v svojem PP za leto 2011 
dejansko predlagala povečanje za več kot 13 % za odobritve za prevzem 
obveznosti za širitev, predlog, ki ga je EP pozdravil v svoji resoluciji o pooblastilu 
za tristranske pogovore;

 odhodke za upravno poslovodenje: zmanjšanje za 24,65 milijonov EUR, od 
katerih 16 milijonov EUR iz Instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, 
4,75 milijonov EUR iz Instrumenta za predpristopno pomoč, 1,2 milijona EUR iz 
Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, 1,2 milijona EUR iz instrumenta 
za stabilnost, 1 milijon EUR iz Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice ter 0,5 milijona EUR iz humanitarne pomoči). Opozoriti je 
treba, da predlagana zmanjšanja upravnih odhodkov niso soodnosno v razmerju z 
dodelitvijo sredstev instrumentom za operativne odhodke, in niso povezana s 
stopnjami izvrševanja proračuna, ki v sredini junija 2010 presegajo 80 % (z 
izjemo upravnih odhodkov za humanitarno pomoč);

 makrofinančna pomoč (zmanjšanje za 15 milijonov EUR za odobritve za prevzem 
obveznosti): Svet predlaga, da se skoraj ponovno vzpostavi raven sredstev, ki so 
bila sprejeta v proračunu za leto 2010.

Glede odobritev plačil pa predlagana zmanjšanja znašajo 591 milijonov EUR 
(vključno s celotnim praznjenjem odobritev plačil za rezervo za nujno pomoč v višini 
203 milijonov EUR). Komisija je v svojem PP za leto 2011 že predlagala zmanjšanje 
za 186 EUR v primerjavi s proračunom za leto 2010, pri čemer so se neporavnane 
obveznosti iz proračunskih vrstic za zaključek programov znatno znižale.
To dodatno znižanje Sveta v višini 591 milijonov EUR, ki je vodilo k skoraj 10-
odstotnemu zmanjšanju odobritev plačil v primerjavi z letom 2010, ne zadeva vrstic 
za zaključek programov, ampak vrstice za poslovanje vseh sedanjih programov (z 
izjemo skupne zunanje in varnostne politike (SZVP).

7. Razdelek 5 – Uprava
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Stališče Sveta predvideva, da se PP, ki ge je predlagala Komisija, zmanjša za 162,15 
milijonov EUR, da se tako zmanjša raven upravnih odhodkov za vse institucije na 
8.094 milijonov EUR, in sicer 2,5-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2010, kar 
bi pustilo razliko v višini 323 milijonov EUR.

Nekatere predpostavke, na katerih temeljijo zmanjšanja in pristop Sveta, ki sestoji iz 
uporabe standardnega pavšala za znižanje plač, ob upoštevanju trenutnega odstotka 
prostih delovnih mest, bi lahko imel negativen učinek na nemoteno delovanje 
institucij. Poudariti je treba, da za vsako od institucij potrebujemo posamezno analizo, 
kot se zahteva v smernicah Parlamenta.

Vsa zmanjšanja Sveta zmanjšujejo za približno 2 % začetni predlog Komisije. 
Zadevajo predvsem:
 odhodke Evropske komisije, vključno z evropskimi uradi (–80 milijonov EUR 

oziroma –2,1 %, od katerih znašajo zmanjšanja za urade –0,75 % za EPSO 

oziroma 3,15% za PMO),

 evropske šole ( –13 milijonov EUR oziroma –7,5 %),

 Evropski ekonomsko-socialni odbor (–14 milijonov EUR oziroma –10,3%),

 Odbor regij (–10 milijonov EUR oziroma –11,2 %),

 pokojnine (–23 milijonov EUR oziroma –1,8 %).

Zanimivo je tudi opozoriti, da je po Parlamentu (za katerega se uporablja neformalni 
dogovor) in varuhu človekovih pravic (odhodki katerega so mejni), Svet uvedel 
manjša zmanjšanja za svoje lastne odhodke (samo –1,3 %), pri čemer pa znižanja za 
Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij presegajo 10 %.

Na splošno namerava Svet omejiti povečanje vseh institucij na največ 2 %, razen za 
Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, nova delovna mesta niso bila ustvarjena, 
razen za Evropski svet in Svet zavrača tudi sprejemanje proračuna za 1,85-odstotno 
letno prilagajanje plač in pokojnin v pričakovanju izidov postopkov pred Sodiščem. 
Ta sklep ne pomeni dobrega upravljanja proračuna, saj bi prvotna celotna 3,7-
odstotna prilagoditev plač, ki je bila predlagana leta 2009, lahko postala v celoti 
plačljiva, če bi Sodišče odločilo v prid Komisije. Zato bi bilo bolj preudarno, če bi to 
povečanje vključili v proračun že sedaj.

Dodatno zmanjšanje Sveta zadeva morebiten pristop Hrvaške, ki ga Svet predvideva 
od 1. julija 2012. To ne ustreza sedanjim/predhodnim delovnim predpostavkam in 
Parlament bi tako lahko ohranil predvideni datum 1. januarja 2012. Kot vemo, je tudi 
Komisija uporabila 1. januar 2012 kot delovno predpostavko v PP in ni dala nobene 
druge izjave. Pomembno je, da Svet bolj podrobno pojasni svoje stališče.

8. Agencije
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Stališče Sveta o decentraliziranih agencijah EU je temeljilo na naslednjih načelih 
glede spreminjanja sredstev v primerjavi z letom 2010:
 omejitev povečanja na 1,5 % za že operativne agencije;

 omejitev povečanja na 3 % za agencije, ki so jim bile zaupane nove naloge, s 

samo polovico zahtevanih delovnih mest;

 nobene spremembe predloga Komisije glede vzpostavitve novih agencij.

To je dodano omejitvam same Komisije glede odbitkov namenskih prejemkov 
agencij, ki izhajajo iz presežkov preteklega leta in premajhnega proračunskega 
izvajanja iz preteklega leta. Ta pristop je tako omogočil splošno stabilizacijo 
proračunskih odhodkov EU za decentralizirane agencije na 679 milijonov EUR, 
znesek, ki je bil sedaj zmanjšan na 666 milijonov EUR.

V primerjavi z začetnim predlogom Komisije, je bilo v celoti 13,5 milijonov EUR in 
11,8 milijonov EUR odvzetih iz proračuna agencij, tako za obveznosti kot za plačila. 
Ta razlika med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil izhaja iz 
zmanjšanj obveznosti, ampak ne plačil za Evropsko agencijo za okolje in Evropsko 
agencijo za varnost hrane.

Ta zmanjšanja na različen način vplivajo na skoraj polovico (15) decentraliziranih 
agencij: kadar zmanjšanja, ki se predlagajo za večino agencij, ne presežejo 1 %, so 
blizu oziroma celo nad 5 % za Evropsko železniško agencijo in Evropsko policijsko 
akademijo. Zmanjšanja za dodatno osebje zadevajo 4 AD in 3 AST delovna mesta.

Polovico sredstev, ki so bila prvotno predvidena za Agencijo za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in 
pravice, je Svet postavil v rezervo, pod predpostavko, da napredek zakonodajnega 
postopka ne bo dovolil agenciji, da bo operativna pred polovico leta 2011.

C. Priloge:

– Povzetek po kategorijah in po programu večletnega finančnega okvira, kot ga 
je sprejel Coreper

– Osnutki izjav Sveta o odobritvah plačil

– Sklepi, ki so bili sprejeti na trialogu, glede datumov in načinov delovanja 
Spravnega odbora

– Proračunski postopek za leto 2011: okvirni časovni razpored
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C. Priloge:

Povzetek po kategorijah in po programu večletnega časovnega okvira, kot ga je sprejel Coreper

Razdelek, naslov in zgornja meja Proračun za leto 2010 Predlog proračuna za leto 2011 Stališče Sveta 2011 Razlika (Svet: PP)
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

1: Trajnostna rast 64.249.445.345 47.727.155.803 64.406.946.054 54.650.510.910 64.360.396.054 52.684.370.910 -46.550.000
-0,07

% -1.966.140.000
-3,60

%

63.974.000.000 Razlika* 67.053.946 113.603.946

1.1: Konkurenčnost za rast in zaposlovanje 14.862.853.253 11.343.270.803 13.436.852.270 12.109.714.170 13.390.302.270 11.218.574.170 -46.550.000
-0,35

% -891.140.000
-7,36

%

12.987.000.000 Razlika* 50.147.730 96.697.730

Sedmi okvirni program za raziskave 7.542.425.000 6.373.875.000 8.586.667.000 7.018.286.100 8.558.552.000 6.462.771.100 -28.115.000
-0,33

% -555.515.000
-7,92

%

(vključno s Šestim okvirnim programom za raziskave:
Razgradnja jedrskih elektrarn (Slovaška, 255.000.000 220.000.000 258.000.000 200.000.000 258.000.000 200.000.000 0 0
Litva, Bolgarija)

Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva 500.000.000 0 500.000.000 50.000.000 500.000.000 0 0 0 -50.000.000
-100

%

Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva 1.980.000.000 1.027.482.000 0 1.074.766.600 0 1.074.766.600 0 0
Razgradnja (Neposredne raziskave) 26.900.000 33.000.000 26.270.000 30.000.000 26.270.000 30.000.000 0 0

Ten 1.083.900.000 931.794.000 1.266.150.000 935.300.000 1.265.070.000 824.720.000 -1.080.000
-0,09

% -110.580.000 -11,82

Galileo 894.400.000 453.500.000 195.941.800 554.000.000 194.491.800 552.550.000 -1.450.000
-0,74

% -1.450.000
-0,26

%

Marco Polo 63.940.000 36.675.000 65.865.000 33.665.000 65.725.000 24.525.000 -140.000
-0,21

% -9.140.000 -27,15

Vseživljenjsko učenje in Erasmus Mundus 1.107.288.500 1.075.812.000 1.135.635.000 1.076.240.000 1.135.435.000 1.042.540.000 -200.000
-0,02

% -33.700.000
-3,13

%

PKI Podjetništvo in inovacije 302.113.000 198.622.200 316.044.000 163.069.000 314.744.000 97.769.000 -1.300.000
-0,41

% -65.300.000 -40,04

PKI – Podpora za politiko IKT 112.400.000 95.160.000 120.600.000 103.400.000 120.600.000 88.400.000 0 0 -15.000.000 -14,51

Inteligentna energija CIP 111.195.000 65.903.300 112.000.000 53.301.000 111.300.000 46.601.000 -700.000
-0,63

% -6.700.000 -12,57

Agenda o socialni politiki 214.550.000 180.510.000 191.330.000 175.110.000 189.290.000 161.560.000 -2.040.000
-1,07

% -13.550.000
-7,74

%
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Razdelek, naslov in zgornja meja Proračun za leto 2010 Predlog proračuna za leto 2011 Stališče Sveta 2011 Razlika (Svet: PP)
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

Carina 2013 in Fiscalis 2013 75.450.000 47.432.000 81.932.000 58.932.000 81.932.000 58.932.000 0 0

Decentralizirane agencije 251.081.753 247.397.803 237.994.470 237.994.470 234.949.470 234.949.470 -3.045.000
-1,28

% -3.045.000
-1,28

%

Drugi ukrepi in programi 342.210.000 356.107.500 342.423.000 345.650.000 333.943.000 318.490.000 -8.480.000
-2,48

% -27.160.000
-7,86

%

1.2: 1 B: Kohezija za rast in zaposlovanje 49.386.592.092 36.383.885.000 50.970.093.784 42.540.796.740 50.970.093.784 41.465.796.740 0 0 -1.075.000.000
-2,53

%

50.987.000.000 Razlika 16.906.216 16.906.216

Konvergenčni cilj 30.255.996.999 22.519.800.000 31.406.373.076 25.831.400.000 31.406.373.076 25.831.400.000 0 0

Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje 7.604.832.146 6.095.900.000 7.084.823.108 7.835.400.000 7.084.823.108 7.093.400.000 0 0 -742.000.000
-9,47

%

Cilj

Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja 1.242.911.613 818.200.000 1.312.201.407 1.040.300.000 1.312.201.407 982.300.000 0 0 -58.000.000
-5,58

%

Tehnična pomoč 88.106.454 88.035.000 88.100.000 72.900.000 88.100.000 72.900.000 0 0

Kohezijski sklad 10.190.244.880 6.854.950.000 11.078.596.193 7.752.750.000 11.078.596.193 7.477.750.000 0 0 -275.000.000
-3,55

%

Drugi ukrepi in programi 4.500.000 7.000.000 0 8.046.740 0 8.046.740 0 0

2: Ohranjanje in upravljanje naravnih virov 59.498.833.302 58.135.640.809 59.486.248.389 58.135.685.296 59.011.601.738 57.314.977.696 -474.646.651
-0,80

% -820.707.600
-1,41

%

60.338.000.000 Razlika 851.751.611 1.326.398.262

Kmetijski trgi 43.417.420.000 43.416.522.586 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 -460.812.600
-1,06

% -460.812.600
-1,06

%

Trg z ribiškimi proizvodi 30.496.768 31.000.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 0 0

Zdravstveno varstvo živali in rastlin 371.885.000 253.685.000 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 -9.375.000
-2,73

% -14.875.000
-5,88

%

Razvoj podeželja 14.363.564.633 13.399.280.000 14.436.116.552 13.404.365.000 14.435.651.552 13.260.900.000 -465.000 0,00 % -143.465.000
-1,07

%

Evropski sklad za ribištvo 644.028.678 481.080.000 658.285.042 488.822.859 658.020.991 345.772.859 -264.051
-0,04

% -143.050.000 -29,26

Izvajanje skupne ribiške politike in mednarodnih 277.530.000 252.460.000 262.175.000 250.473.000 260.510.000 245.378.000 -1.665.000
-0,64

% -5.095.000
-2,03

%

sporazumov o ribolovu

Life + 306.855.000 215.820.000 333.500.000 268.225.000 331.900.000 215.125.000 -1.600.000
-0,48

% -53.100.000 -19,8
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Razdelek, naslov in zgornja meja Proračun za leto 2010 Predlog proračuna za leto 2011 Stališče Sveta 2011 Razlika (Svet: PP)
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

Decentralizirane agencije 42.953.223 43.113.223 43.769.895 43.769.895 43.304.895 43.459.895 -465.000
-1,06

% -310.000
-0,71

%

Drugi ukrepi in programi 44.100.000 42.680.000 5.000.000 23.268.184 5.000.000 23.268.184 0 0

3: Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica 1.674.487.370 1.397.957.870 1.803.069.740 1.491.552.740 1.792.319.740 1.422.637.740 -10.750.000
-0,60

% -68.915.000
-4,62

%

1.889.000.000 Razlika 85.930.260 96.680.260

3.1: Svoboda, varnost in pravica 1.006.487.370 738.570.370 1.135.252.740 852.573.740 1.124.342.740 802.963.740 -10.910.000
-0,96

% -49.610.000
-5,82

%

1.206.000.000 Razlika 70.747.260 81.657.260

Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov 517.150.000 349.290.000 612.590.000 431.110.000 611.340.000 403.410.000 -1.250.000
-0,20

% -27.700.000
-6,43

%

Varnost in varstvo svoboščin 106.900.000 73.729.000 133.000.000 66.700.000 133.000.000 62.400.000 0 0 -4.300.000
-6,45

%

Temeljne pravice in pravosodje 77.500.000 58.690.000 78.000.000 64.920.000 77.700.000 60.620.000 -300.000
-0,38

% -4.300.000
-6,62

%

Decentralizirane agencije 239.837.370 213.837.370 252.462.740 241.137.740 244.102.740 232.777.740 -8.360.000
-3,31

% -8.360.000
-3,47

%

Drugi ukrepi in programi 65.100.000 43.024.000 59.200.000 48.706.000 58.200.000 43.756.000 -1.000.000
-1,69

% -4.950.000 -10,16

3.2: Državljanstvo 668.000.000 659.387.500 667.817.000 638.979.000 667.977.000 619.674.000 160.000 0,02 % -19.305.000
-3,02

%

683.000.000 Razlika 15.183.000 15.023.000

Javno zdravje in varstvo potrošnikov 73.290.000 63.300.000 75.350.000 73.850.000 75.350.000 65.750.000 0 0 -8.100.000 -10,97

Kultura 2007 54.165.000 44.529.000 57.572.000 49.550.000 57.572.000 45.700.000 0 0 -3.850.000
-7,77

%

Mladina v akciji 124.886.000 122.380.000 126.888.000 118.280.000 126.888.000 118.030.000 0 0 -250.000
-0,21

%

Media 2007 102.078.500 93.500.000 110.035.000 101.210.000 109.810.000 100.985.000 -225.000
-0,20

% -225.000
-0,22

%

Evropa za državljane 32.505.000 23.365.000 28.530.000 21.700.000 28.500.000 21.670.000 -30.000
-0,11

% -30.000
-0,14

%

Finančni instrument za civilno zaščito 18.450.000 12.450.000 18.350.000 18.350.000 16.250.000 12.250.000 -2.100.000
-11,44

% -6.100.000 -33,24

Ukrepi za tisk in komunikacije 95.280.000 86.540.000 93.685.000 86.400.000 93.685.000 84.900.000 0 0 -1.500.000
-1,74

%

Evropski solidarnostni sklad 0 0 0 0 0 0 0 0

Decentralizirane agencije 125.296.000 116.557.000 125.103.000 125.305.000 123.618.000 125.305.000 -1.485.000
-1,19

% 0
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Razdelek, naslov in zgornja meja Proračun za leto 2010 Predlog proračuna za leto 2011 Stališče Sveta 2011 Razlika (Svet: PP)
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

Drugi ukrepi in programi 42.049.500 96.766.500 32.304.000 44.334.000 36.304.000 45.084.000 4.000.000
12,38

% 750.000
1,69

%

4: EU kot globalni akter 8.141.006.470 7.787.695.183 8.613.529.377 7.601.763.867 8.519.789.377 7.010.864.867 -93.740.000
-1,09

% -590.899.000
-7,77

%

8.430.000.000 Razlika* 70.330.623 164.070.623

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) 1.587.100.000 1.782.174.400 1.796.793.000 1.513.666.157 1.740.043.000 1.317.757.157 -56.750.000
-3,16

% -195.909.000 -12,94

instrument za industrijsko razvite države 23.740.000 17.063.000 25.121.000 20.100.000 24.121.000 14.100.000 -1.000.000
-3,98

% -6.000.000 -29,85

Demokracija in človekove pravice (EIDHR) 164.198.200 157.974.000 163.113.000 148.673.000 162.113.000 117.673.000 -1.000.000
-0,61

% -31.000.000 -20,85

Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti 70.452.882 61.800.000 75.813.000 71.268.300 75.813.000 71.268.300 0 0
instrument za industrijsko razvite države 34.500.000 9.500.000 45.000.000 7.060.000 45.000.000 7.060.000 0 0

Evropski sosedski in partnerski instrument 1.672.867.627 1.359.833.000 1.726.993.000 1.348.092.600 1.725.793.000 1.321.892.600 -1.200.000
-0,07

% -26.200.000
-1,94

%

Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja 2.467.932.439 2.061.364.301 2.612.193.240 2.255.997.488 2.596.193.240 2.194.997.488 -16.000.000
-0,61

% -61.000.000
-2,70

%

Instrument za stabilnost 219.559.000 191.405.160 290.188.000 207.088.000 288.988.000 161.888.000 -1.200.000
-0,41

% -45.200.000 -21,83

Humanitarna pomoč 800.518.000 800.518.000 824.693.000 824.693.000 824.193.000 824.193.000 -500.000
-0,06

% -500.000
-0,06

%

Makroekonomska pomoč 98.985.000 90.000.000 114.868.567 103.500.000 99.868.567 88.000.000 -15.000.000
-13,06

% -15.500.000 -14,98

Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) 281.541.000 225.650.000 327.374.000 286.036.000 327.374.000 286.036.000 0 0
Jamstva ES za dajanje posojil 93.810.000 93.810.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 0 0

Rezerva za nujno pomoč 248.882.000 248.882.000 253.860.000 203.000.000 253.860.000 0 0 0 -203.000.000
-100

%

Decentralizirane agencije 18.282.000 18.282.000 19.850.000 19.850.000 19.760.000 19.760.000 -90.000
-0,45

% -90.000
-0,45

%

Drugi ukrepi in programi 358.638.322 669.439.322 198.789.570 453.859.322 197.789.570 447.359.322 -1.000.000
-0,50

% -6.500.000
-1,43

%

5: Uprava 7.898.452.499 7.897.947.499 8.255.374.289 8.256.429.289 8.093.227.557 8.094.282.557 -162.146.732
-1,96

% -162.146.732
-1,96

%

8.334.000.000 Razlika* 160.625.711 322.772.443

Evropska komisija 3.604.622.000 3.604.117.000 3.709.015.360 3.710.070.360 3.629.405.560 3.630.460.560 -79.609.800
-2,15

% -79.609.800
-2,15

%
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Razdelek, naslov in zgornja meja Proračun za leto 2010 Predlog proračuna za leto 2011 Stališče Sveta 2011 Razlika (Svet: PP)
Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila

Pokojnine (vse institucije) 1.192.789.000 1.192.789.000 1.274.979.000 1.274.979.000 1.252.318.000 1.252.318.000 -22.661.000
-1,78

% -22.661.000
-1,78

%

Evropske šole 154.212.044 154.212.044 173.514.000 173.514.000 160.611.000 160.611.000 -12.903.000
-7,44

% -12.903.000
-7,44

%

Evropski parlament 1.616.760.399 1.616.760.399 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 0 0

Svet 633.552.000 633.552.000 651.580.000 651.580.000 643.155.000 643.155.000 -8.425.000
-1,29

% -8.425.000
-1,29

%

Sodišče 329.300.000 329.300.000 345.293.000 345.293.000 334.388.440 334.388.440 -10.904.560
-3,16

% -10.904.560
-3,16

%

Računsko sodišče 147.945.731 147.945.731 146.879.500 146.879.500 144.265.731 144.265.731 -2.613.769
-1,78

% -2.613.769
-1,78

%

Ekonomsko-socialni odbor 123.173.749 123.173.749 139.220.719 139.220.719 124.845.420 124.845.420 -14.375.299
-10,33

% -14.375.299 -10,33

Odbor regij 79.660.950 79.660.950 91.067.355 91.067.355 80.842.683 80.842.683 -10.224.672
-11,23

% -10.224.672 -11,23

Evropski varuh človekovih pravic 9.332.275 9.332.275 9.395.100 9.395.100 9.395.100 9.395.100 0 0

Evropski nadzornik za varstvo podatkov 7.104.351 7.104.351 7.882.901 7.882.901 7.453.269 7.453.269 -429.632
-5,45

% -429.632
-5,45

%

Skupni proračun 141.462.224.986 122.946.397.164 142.565.167.849 130.135.942.102 141.777.334.466 126.527.133.770 -787.833.383
-0,55
% -3.608.808.332

-2,77
%

Skupnja zgornja meja za večletni finančni 
okvir: 131.487.000.000 Skupna razlika 1.235.692.151 2.023.525.534

* – OPOMBE k razlikam:
– Pri razliki v razdelku 1 (podrazdelek 1.1) se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR).
– Razlika v razdelku 2 vključuje prenos iz naslova modulacije na razvoj podeželja ter iz naslova proizvodnja bombaža in vina na prestrukturiranje regij, v katerih se proizvajata 

(3.150,4 milijone EUR).
– Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve v zvezi z rezervo za nujno pomoč (253,9 milijone EUR).
– Pri razliki v razdelku 5 se upošteva opomba večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013 v znesku 82 milijonov EUR za prispevek osebja za pokojninsko zavarovanje.
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Osnutki izjav Sveta o odobritvah plačil

1. Odobritve plačil

"Svet poziva Komisijo, naj predloži spremembo proračuna, če odobritve v proračunu za leto 
2011 ne zadostujejo za kritje odhodkov v podrazdelku 1a (Konkurenčnost za rast in 
zaposlovanje), podrazdelku 1b (Kohezija za rast in zaposlovanje), razdelku 2 (Ohranjanje in 
upravljanje naravnih virov) in razdelku 4 (EU kot globalni akter)."

2. Posebni postopek v zvezi z odobritvami plačil v podrazdelku 1b

"Svet poziva Komisijo, naj najpozneje do konca septembra 2011 predstavi posodobljene 
podatke o trenutnem stanju in ocene v zvezi z odobritvami plačil v podrazdelku 1b (Kohezija 
za rast in zaposlovanje) ter po potrebi samo za ta namen predloži predlog spremembe 
proračuna.

Svet bo čim prej sprejel stališče o predlogu spremembe proračuna, da bi se izognil izpadu 
odobritev plačil."

Sklepi, ki so bili sprejeti na trialogu dne 30. junija 2010, glede datumov in načinov 
delovanja Spravnega odbora
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Datumi in načini delovanja Spravnega odbora v letu 2010

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo na svojo skupno izjavo z dne 30. novembra 
2009 o prehodnih ukrepih in zlasti točko 7, kjer so se dogovorili, da bodo določili načela in 
načine organizacije Spravnega odbora.

S tem v zvezi so se za leto 2010 dogovorili o naslednjih ključnih datumih:

1. Trialog bo sklican 11. oktobra pred obravnavo v Evropskem parlamentu;

2. V skladu z določbami člena 314(4)(c) PDEU bo Spravni odbor po potrebi sklican 26. 
oktobra 2010, pri čemer se upošteva 21-dnevno obdobje iz člena 314, ki bo poteklo 15. 
novembra 2010, v skladu s pragmatičnim časovnim razporedom, odobrenim v navedeni 
skupni izjavi;

3. Spravni odbor se bo sestal 27. oktobra popoldne v Evropskem parlamentu in 11. 
novembra v Svetu; seje Spravnega odbora bodo pripravljene na trialogih, ki bodo potekali 27. 
oktobra zjutraj, 4. novembra in 8. novembra; dodatni trialogi se lahko skličejo v tritedenskem 
spravnem obdobju.

Strinjajo se tudi glede načinov delovanja spravnega odbora, ki so v prilogi.

Priloga o načinih delovanja Spravnega odbora v letu 2010

1. Če Evropski parlament izglasuje spremembe na stališče Sveta, se predsednik Sveta 
seznani z razlikami v stališčih obeh institucij na plenarnem zasedanju po glasovanju. 
Pismo predsednika Evropskega parlamenta, ki sklicuje Spravni odbor, se nato pošlje v 
soglasju s predsednikom Sveta pred koncem 42. tedna. Če se Svet ne strinja z vsemi 
spremembami, ki jih je izglasoval Evropski parlament, se to potrdi s pismom, ki ga 
pošlje Svet 25. oktobra 2010.
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2. Spravni odbor1 ima na voljo skupen niz dokumentov (vhodni dokumenti), ki primerjajo 
različne faze proračunskega postopka. Ta sklop dokumentov vsebuje zneske "po 
posameznih vrsticah", skupne zneske po razdelkih finančnega okvira in konsolidiran 
dokument z zneski in pripombami za vse proračunske vrstice, ki se štejejo, da so 
tehnično "odprte". Brez poseganja v končno odločitev Spravnega odbora so v posebnem 
dokumentu navedene vse proračunske vrstice, ki se štejejo, da so tehnično zaprte2. Ti 
dokumenti se razvrstijo po proračunski nomenklaturi.

Vhodnim dokumentom za Spravni odbor3 se priložijo tudi drugi dokumenti.

3. Na prvi seji Spravnega odbora se lahko določi obseg pogajanj in opredelijo vprašanja, ki 
naj se obravnavajo na trialogih. Lahko se tudi odobri seznam proračunskih vrstic, ki se 
štejejo, da so tehnično zaprte, čeprav je soglasje pogojno, dokler ni vse dogovorjeno.

Vprašanja, ki se opredelijo na prvi seji Spravnega odbora, ter druge preostale odprte 
točke, se obravnavajo na trialogih, da se po možnosti dosežejo dogovori na zadnji seji 
Spravnega odbora.

Trialogi se lahko organizirajo za tematska vprašanja, vključno po razdelkih večletnega 
finančnega okvira. Začasni sklepi se pripravijo skupaj na vsakem trialogu ali takoj po 
njem, hkrati z dnevnim redom naslednjega sestanka. Osnutek sklepov finalizira 
institucija, v kateri sestanek poteka, in se šteje, da je odobren po 24 urah brez poseganja 
v končno odločitev Spravnega odbora.

Na drugem sestanku Spravnega odbora so na voljo sklepi trialogov in dokument s 
proračunskimi vrsticami, za katere je bil na trialogih dosežen okvirni sporazum, da bi 
bili lahko odobreni.

4. Spravni odbor lahko odobri sklepe in morebitne skupne izjave. Dogovoriti se mora tudi 
o skupnem besedilu, ki vsebuje pravni uvodni dokument in priloge4.

Za skupno besedilo se pripravi prevod v vse jezike (v službah Evropskega parlamenta), 
ki se v 14 dneh predloži v odobritev obema vejama proračunskega organa.

Proračun se finalizira po sprejetju skupnega besedila v obeh vejah proračunskega 
organa, tako da se priloge skupnega besedila združijo s proračunskimi vrsticami, ki niso 

                                               
1 Različne faze vključujejo: proračun za leto 2010 (vključno s sprejetimi spremembami proračuna); prvotni 

predlog proračuna; stališče Sveta o predlogu proračuna; spremembe Evropskega parlamenta k stališču 
Sveta in pisni predlogi sprememb, ki jih predloži Komisija (če jih še niso v celoti odobrile vse institucije).

2 Proračunska vrstica, ki se šteje, da je tehnično zaprta, je vrstica, pri kateri ni nesoglasij med Svetom in 
Evropskim parlamentom in za katero ni bil predložen pisni predlog spremembe.

3 Vključno s pismom Komisije o izvedljivosti glede stališča Sveta in sprememb Evropskega parlamenta; 
pisni predlog spremembe za kmetijstvo (in morda druga področja); morda jesensko obvestilo o 
proračunskih napovedih, ki ga pripravi Komisija; ter morebitno pismo/pisma drugih institucij o stališču 
Sveta in spremembah Evropskega parlamenta.

4 Priloge k skupnemu besedilu vsebujejo zneske po posameznih vrsticah za vse proračunske postavke, 
skupne zneske po razdelkih finančnega okvira, konsolidiran dokument (zneski in končno besedilo vseh 
vrstic, ki so bile spremenjene v spravnem postopku), seznam vrstic, ki niso bile spremenjene glede na 
predlog proračuna ali stališče Sveta.
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bile spremenjene v spravnem postopku.

5. Institucija, ki gosti srečanje (trialog ali spravni postopek), zagotovi tolmačenje s polno 
jezikovno ureditvijo, ki velja za seje Spravnega odbora, ter ad hoc jezikovno ureditvijo 
za trialoge.

Institucija, ki gosti srečanje, poskrbi za razmnoževanje in distribucijo delovnih 
dokumentov.

Službe treh institucij sodelujejo pri zapisovanju rezultatov pogajanj, da se skupni 
dokumenti finalizirajo.

________________________

Proračunski postopek za leto 2011: okvirni časovni razpored

NA DAN 9. JULIJA 2010

TEDEN DEJAVNOSTI

26. teden (od 28. junija do 2. 
julija)

- 30. junij: trialog

28. teden
(od 15. do 16. julija)

- 8. julij: COREPER
- 13. avgust: proračun Sveta

36. teden (od 6. do 10. 
septembra)

- 7. oziroma 8. september: minister predstavi stališče 
Sveta na plenarnem zasedanju

- 8. september (ob 12.00): ROK, do katerega odbori in 
poslanci EP vložijo predloge sprememb za plenarno 
zasedanje (40 podpisov)

- 8. september (ob 12.00): ROK, do katerega posamezni 
poslanci EP vložijo predloge sprememb za Odbor za
proračun (manj kot 40 podpisov)

37. teden
(od 13. do 17. septembra)

- 15. september (ob 12.00): ROK, do katerega politične 
skupine vložijo predloge sprememb za plenarno zasedanje
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TEDEN DEJAVNOSTI

40. teden (od 4. do 8. 
oktobra)

-  4., 5., 7. oktober: seja Odbor za proračun: konec 
glasovanja o predlogih sprememb in resoluciji

41. teden
(od 11. do 15. oktobra)

- 11. oktober: trialog

42. teden
(od 18. do 22. oktobra)

- 20. oktober: glasovanje v EP
- Komisija predstavi pisni predlog spremembe za 

kmetijske odhodke
- po glasovanju, morebitna izjava ministra na plenarnem 

zasedanju, ki "upošteva razlike v stališčih Sveta in EP"

- 22. oktober: predsednik EP pošlje pismo, s katerim skliče 
Spravni odbor

43. teden (od 25. do 29. 
oktobra)

- 25. oktober: Svet posreduje uradno pismo o odobritvi/ ne 
odobritvi predlogov sprememb EP

- 27. oktober dopoldne: – Odbor za proračun
– morebiten trialog

- 27. oktober popoldne: predsednik Evropskega 
parlamenta (v prostorih EP) uradno skliče Spravni odbor 
(člen 314(4) PDEU) (točen čas bo potrjen naknadno)

44. teden
(od 1. do 5. novembra)

(4. november ?) Pripravljalna srečanja (poročevalci)

- 4. november: trialog (oblika bo opredeljena naknadno)

45. teden
(od 8. do 12. novembra)

- 8. november: trialog
- 9. november: odbor za proračun
- 11. november: drugi spravni sestanek (v prostorih Sveta)

Konec spravnega postopka

46. teden
(od 15. do 19. novembra)

- EP: priprava stališča političnih skupin glede skupnega 
besedila

- 15. november: trialog (po potrebi)

47 teden (od 22. do 26. 
novembra)

- Parlament in Svet potrdita skupno besedilo


