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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pogajanjih o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: pridobljene izkušnje 
in pot naprej
(2014/2005(INI))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–
2020 (COM(2011)0398), spremenjenega 6. julija 2012 (COM(2012)0388), in osnutka 
medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim Parlamentom, Svetom in Komisijo o 
sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju 
(COM(2011)0403),

 ob upoštevanju svoje odobritve z uredbe o večletnem finančnem okviru v skladu s 
členom 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije dne 19. novembra 2013 in svoje 
odobritve za sklenitev medinstitucionalnega sporazuma istega dne,

 ob upoštevanju večletnega finančnega okvira in medinstitucionalnega sporazuma, kot 
sta bila dokončno sprejeta dne 2. decembra 2013 in objavljena v Uradnem listu dne 20. 
decembra 2013,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi 
večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 v interesu doseganja pozitivnega 
izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira 2014–20202,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o izidu zasedanja Evropskega 
sveta 7. in 8. februarja o večletnem finančnem okviru3,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o političnem sporazumu o 
večletnem finančnem okviru 2014–20204,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2013 o odnosih Evropskega 
parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade5,

 ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0000/2014),

A. ker je bil dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 rezultat 
dolgotrajnih in napornih pogajanj, ki so trajala dve leti in pol; ker je bil dokončni 

                                               
1 UL C 380 E, 11.12.2012, str. 89.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0360.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0078.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0304.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0599.
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politični dogovor lahko dosežen le na najvišji politični ravni med Evropskim 
parlamentom, predsedstvom Sveta in Komisijo;

B. ker skupna raven naslednjega večletnega finančnega okvira (960 milijard EUR za 
obveznosti, 908 milijard EUR za plačila po cenah iz leta 2011), kot je odločil Evropski 
svet in nazadnje potrdil Evropski parlament, predstavlja zmanjšanje obveznosti za 3,5 % 
in plačil za 3,7 % v primerjavi s finančnim okvirom za obdobje 2007–2013, in to kljub 
vse večjim pristojnostim EU v skladu z Lizbonsko pogodbo in razširitvi Unije na 28 
držav članic; ker ta raven ne dosega političnih ciljev in zavez EU, zlasti v zvezi s 
strategijo Evropa 2020;

C. ker bo letni proračun EU v naslednjih letih še naprej predstavljal približno 1 % BND 
EU, kar je veliko manj od zgornje meje lastnih sredstev 1,29 % BND EU za obveznosti 
in 1,23% BND EU za plačila, kot je bila določena leta 1992;

D. ker se je Evropski parlament ob dejstvu, da skupnih zneskov večletnega finančnega 
okvira, ki jih je določil Evropski svet, ni mogoče spremeniti, uspešno pogodil za 
vključitev več ključnih novih določb, ki bodo pomagale oblikovati nov finančni okvir in 
nov letni proračun EU, ki bo bolj operativen, dosleden, pregleden in dovzeten za 
potrebe državljanov EU, in bodo omogočile popoln izkoristek zgornjih meja večletnega 
finančnega okvira; ker se te določbe nanašajo predvsem na nove ureditve v zvezi s 
pregledom večletnega finančnega okvira, prilagodljivost, vire lastnih sredstev ter 
enotnost in preglednost proračuna EU;

E. ker je Evropski parlament odobril novo uredbo o finančnem okviru in 19. novembra 
2013 potrdil novi medinstitucionalni sporazum, potem ko je Svet izpolnil pogoje, 
določene v resoluciji Parlamenta z dne 3. julija 2013, vključno s sprejetjem dodatnih 
11,2 milijarde EUR za plačila za leto 2013;

F. ker Svet ni dosegel napredka v zvezi z zelo potrebno reformo sedanjega sistema za 
financiranje proračuna EU kljub ambicioznim predlogom Komisije, katerih cilj je 
odpraviti zastoj, ki ga je povzročilo pomanjkanje sistema pravih virov lastnih sredstev;

1. močno obžaluje dejstvo, da sta tako postopek, ki vodi v dogovor o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020, kot tudi politična razprava ob teh pogajanjih razkrila 
očitno pomanjkanje skupne vizije v zvezi s proračunom EU in nista zadostila večji vlogi 
in posebnim pravicam Parlamenta, ki jih določa Lizbonska pogodba; meni, da je zato 
izjemno pomembno, da to poročilo predstavi potrebna politična in institucionalna 
spoznanja, ki so lahko podlaga za pripravo prihodnjih pogajanj, predvsem v zvezi s 
povolilnim pregledom večletnega finančnega okvira, ki naj bi ga Komisija začela 
izvajati pred koncem leta 2016;

Politični vidiki

2. priznava, da javnofinančna konsolidacija, s katero se zdaj soočajo države članice, ni 
olajšala bolj ambicioznega dogovora o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–
2020; globoko pa obžaluje dejstvo, da se zaradi teh pogajanj zelo malo upošteva vloga 
proračuna EU kot pomembnega instrumenta skupne politike pri premagovanju sedanje 
gospodarske in socialne krize ter usklajevanju in krepitvi nacionalnih prizadevanj za 
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ponovno rast in ustvarjanje delovnih mest v celotni EU;

3. je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da je vsako proračunsko razpravo v Svetu več let 
zastrupljala logika „pravičnega povračila“; poudarja, da je to stanje v veliki meri 
posledica sedanjega sistema financiranja EU, po katerem približno 85 % prihodkov 
izhaja iz nacionalnih prispevkov namesto iz pravih virov lastnih sredstev; meni, da 
takšen sistem daje nesorazmeren poudarek neto bilancam med državami članicami ter je 
pripeljal do postopne uvedbe zapletenih in nejasnih rabatov in drugih popravnih 
mehanizmov za financiranje proračuna EU;

4. meni, da je ta logika prevladala tudi v načinu, kako je Evropski svet 8. februarja 2013 
dosegel dogovor o večletnem finančnem okviru; meni, da je obžalovanja vredno, da se 
je to odražalo v dejstvu, da so se takrat določale nacionalne dodelitve, zlasti iz kmetijske 
in kohezijske politike; obžaluje predvsem seznam posebnih dodelitev in dodeljenih 
„daril“ med pogajanji med voditelji držav in vlad, ki ne temeljijo na objektivnih in 
preverljivih merilih, temveč odražajo pogajalsko moč držav članic, ki poskušajo zaščititi 
svoje nacionalne interese in čim bolj povečati svoje neto donose; obsoja pomanjkanje 
preglednosti pri doseganju tega dogovora;

5. odločno zavrača to izključno računovodsko vizijo proračuna EU, ki ne upošteva 
evropske dodane vrednosti, nasprotuje načelu solidarnosti EU ter podcenjuje sedanjo in 
potencialno vlogo proračuna EU v krepitvi gospodarskega upravljanja; poudarja, da je 
proračun EU namenjen pretežno naložbam ter ima močan učinek vzvoda in je 
spodbujevalec rasti in ustvarjanja delovnih mest v celotni Uniji; zato obžaluje, ker se 
zdi, da nekatere države članice v nacionalnih prispevkih v proračun EU vidijo le 
strošek, ki ga je treba zmanjšati;

6. ugotavlja, da je Evropski svet sprejel pristop od zgoraj navzdol, ko je odločal o 
skupnem obsegu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, kar pa razkriva 
zaskrbljujoče navzkrižje med političnimi zavezami EU, ki jih sprejema Evropski svet, in 
njegovim odporom do tega, da se ustrezno financirajo; nasprotno meni, da bi ta 
odločitev morala temeljiti na procesu od spodaj navzgor, ki je plod temeljite ocene 
finančnih potreb in političnih ciljev EU, kot določajo večletni programi in politike EU, 
ki jih opredeli zakonodajalec;

7. je zato prepričan, da bi morala pred vsako odločitvijo o finančnem okviru potekati prava 
politična razprava o vlogi, funkciji in dodani vrednosti proračuna EU ter njegovi 
združljivosti s političnimi in operativnimi cilji, ki se dodelijo Uniji, ter da bi morala ta 
odločitev temeljiti na tej razpravi; meni, da bi bilo treba to razpravo za premostitev 
vrzeli med različnimi vizijami o tem, kaj proračun EU pomeni in kaj lahko doseže, 
organizirati pravočasno ter bi morala vključevati vse tri institucije EU in vse nacionalne 
parlamente, kakor tudi najvišjo politično raven v državah članicah;

8. je poleg tega prepričan, da se oprijemljiv napredek lahko doseže samo po temeljiti 
reformi financiranja proračuna EU, ki bi se moralo vrniti k sistemu pravih, jasnih, 
preprostih in pravičnih virov lastnih sredstev; poudarja, da bi to moralo privesti do 
uvedbe enega ali več novih lastnih virov sredstev, ki bo močno zmanjšal delež 
prispevkov na podlagi BND v proračun EU in v skladu s tem obremenitev državnih 
blagajn; ponovno poudarja svojo trdno zavezanost vsakemu procesu, ki vodi v reformo 



PE527.841v01-00 6/19 PR\1015745SL.doc

SL

sedanjega nepravičnega, nepreglednega in zapletenega sistema virov lastnih sredstev;

Institucionalni vidiki

9. opozarja, da je bil Evropski parlament prva institucija EU, ki je predstavila svojo vizijo 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 in izpostavila, da je potrebna 
reforma financiranja proračuna EU, in sicer v poročilu svojega posebnega odbora SURE 
junija 2011; meni, da je to poročilo predstavljalo dejansko smernico za Komisijo pri 
pripravi osnutkov lastnih predlogov o večletnem finančnem okviru in virih lastnih 
sredstev, ter ceni, da se je med institucijama razvil reden politični dialog na vseh 
stopnjah priprave tega poročila; opozarja na očitne prednosti, ki jih Evropskemu 
parlamentu zagotavlja zgodnja priprava na vsa pogajanja o večletnem finančnem 
okviru;

10. opozarja, da Svet v skladu s členom 312 PDEU soglasno sprejme uredbo o finančnem 
okviru po pridobitvi odobritve Evropskega parlamenta, medtem ko vse tri institucije EU 
„ukrenejo vse potrebno za njegovo lažje sprejetje“; zato ugotavlja, da Pogodba ne 
določa konkretnih postopkov za vključitev Evropskega parlamenta v pogajanja o 
večletnem finančnem okviru in da so se ti pogoji in načini naknadno določili v praksi s 
številnimi ad-hoc ureditvami, dogovorjenimi na politični ravni na pobudo Evropskega 
parlamenta;

11. meni, da je obžalovanja vredno, da med Evropskim parlamentom in Svetom ni bilo 
vsebinskih pogajanj, preden je Evropski svet 8. februarja 2013 sprejel večletni finančni 
okvir; meni, da so številna srečanja, ki so potekala med njegovo pogajalsko skupino in 
zaporednimi predsedstvi Sveta na robu zadevnih zasedanj Sveta za splošne zadeve in 
njegova udeležba na neuradnih zasedanjih Sveta na temo večletnega finančnega okvira 
olajšali izmenjavo samo nekaterih informacij med Svetom in Parlamentom, žal pa niso 
vplivali na duha, časovni razpored ali vsebino pogajanj v Svetu; obžaluje dejstvo, da 
delegacije Sveta njegovih stališč na splošno niso upoštevale ali so jih narobe razumele;

12. obžaluje dejstvo, da so kljub močnemu ugovarjanju Parlamenta vsi naslednji 
„pogajalski okviri“, ki so jih predložila različna predsedstva Sveta, in nazadnje dogovor 
Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru z dne 8. februarja 2013 vsebovali 
veliko število zakonodajnih elementov, o katerih bi bili treba odločati po rednem 
zakonodajnem postopku; poudarja, da se je s pravnega vidika nujno soglasje v Svetu o 
uredbi o finančnem okviru lahko doseglo samo z nekaterimi večjimi spremembami v 
sektorskih politikah EU, kar je oviralo pristojnosti Evropskega parlamenta in je v 
očitnem nasprotju s Pogodbami;

13. ugotavlja, da so prava pogajanja o uredbi o finančnem okviru in medinstitucionalnem 
sporazumu potekala samo marca 2013, pri čemer so pogajalci Sveta dogovor 
Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru obravnavali kot edino referenco, kar ni 
dopuščalo prostora za razpravo; poudarja, da je takšen odnos pripeljal do 
nesprejemljivega poskusa, da bi določene teme izvzeli iz pogajanj, zaradi česar se je 
moral Evropski parlament tudi na najvišji politični ravni truditi, da bi se lahko „na način 
soodločanja“ vključil v pogajanja o vsakem členu uredbe o finančnem 
okviru/medinstitucionalnem sporazumu;
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14. opozarja, da je treba sklepe Evropskega sveta jemati kot pogajalske smernice za Svet in 
da v nobenem primeru ne predstavljajo strogo določenih navodil, o katerih se ni mogoče 
pogajati s Parlamentom; poziva, da se v sklepe Evropskega sveta uvede standardno 
besedilo, ki se bo sklicevalo na določbe iz člena 15(1) PDEU;

15. močno obžaluje dejstvo, da je enaka težava zaznamovala pogajanja o večletnih 
programih EU, zlasti v kmetijski in kohezijski politiki; ugotavlja, da se Svet večkrat ni 
hotel niti sklicevati na „vidike, povezane z večletnim finančnim okvirom“ teh pravnih 
podlag; poudarja, da je moral Evropski parlament vložiti veliko truda in časa, da so vse 
točke pravnih podlag, ki sta jih s soodločanjem določila Svet in Parlament, ostale na
pogajalski mizi; z zadovoljstvom ugotavlja, da so pogajalci Parlamenta nazadnje 
uspešno spodbijali nekatere dele dogovora Evropskega sveta;

16. ugotavlja, da Parlament nazadnje ni spodbijal zneskov večletnega finančnega okvira 
(skupne ravni in razporeditve po razdelkih), ki jih je določil Evropski svet, kar potrjuje 
posebno težke gospodarske in finančne razmere v času te odločitve; vendar poudarja, da 
tega v nobenem primeru ne bi smeli jemati za precedens, in ponovno poudarja svoje 
stališče, da se je treba za zneske večletnega finančnega okvira in vse druge dele 
zadevnega političnega dogovora Evropskega sveta pogajati z Evropskim parlamentom;

17. poudarja, da je treba močno izboljšati pogoje in načine vseh prihodnjih pogajanj o 
večletnem finančnem okviru, da bi se izognili zastojem ter prihranili dragoceni čas in 
sredstva med pogajanji; meni, da bi bilo treba te pogoje in načine formalizirati z 
dogovorom na najvišji politični ravni, ki bi moral upoštevati pomanjkljivosti nedavnih 
pogajanj ter v celoti zaščititi vlogo in pristojnosti Evropskega parlamenta, kot jih določa 
Pogodba EU; meni, da bi moral biti ta postopek nazadnje vključen v sam 
medinstitucionalni sporazum, kot je v primeru proračunskega postopka;

18. je prepričan, da pravilo o soglasju v Svetu pomeni, da dogovor predstavlja najmanjši 
skupni imenovalec, glede na to, da je treba preprečiti veto ene same države članice; 
poudarja, da prehod na glasovanje o uredbi o finančnem okviru s kvalificirano večino ne 
bi bil le v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, ki se uporablja za sprejetje tako 
rekoč vseh večletnih programov EU, temveč tudi z letnim postopkom za sprejetje 
proračuna EU; meni, da se to lahko doseže z uporabo „premostitvene“ klavzule na 
podlagi člena 312 in da bi bilo treba to vprašanje nadalje obravnavati ob morebitni 
prihodnji reviziji Pogodbe; 

Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020: pot naprej

19. izjavlja, da namerava zagotoviti, da se bodo vse nove določbe, ki so uspešno vključene 
v uredbo o finančnem okviru in medinstitucionalni sporazum, v celoti uporabljale v 
letnem proračunskem postopku; pričakuje, da Svet ne bo poskušal uveljavljati strožjih 
razlag teh določb, zlasti o značaju in področju uporabe vseh posebnih instrumentov;

20. posebej poudarja nova pravila o prilagodljivosti, ki bi morala omogočati največjo 
možno uporabo ustreznih zgornjih meja večletnega finančnega okvira za obveznosti in 
plačila; poudarja, da ni več mogoče podpirati prakse prejšnjih finančnih okvirov, po 
kateri je letni proračun EU ostal daleč pod zgornjimi mejami večletnega finančnega 
okvira, zlasti pri odobritvah plačil;
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21. opozarja, da je naslednja Komisija, ki bo zasedla svoj položaj po evropskih volitvah 
2014, dolžna do konca 2016 začeti obvezni pregled in revizijo večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020; poudarja dejstvo, da je bila ta klavzula o povolilnem 
pregledu/reviziji večletnega finančnega okvira ena ključnih zahtev Evropskega 
parlamenta v pogajanjih o večletnem finančnem okviru, temelji pa na tem, da je treba 
naslednji Komisiji in Parlamentu omogočiti ponovno oceno političnih prednostnih nalog 
EU, s čimer bi večletni finančni okvir pridobil prenovljeno demokratično legitimnost; 
poudarja, da mora naslednji Evropski parlament pravočasno ugotoviti, katere politične 
prednostne naloge bodo zahtevale več naložb v drugi polovici naslednjega večletnega 
finančnega okvira;

22. poudarja, da bi morali predlogi Komisije za revizijo večletnega finančnega okvira v 
celoti upoštevati najnovejše makroekonomske napovedi in vključevati temeljito oceno 
delovanja vseh posebnih instrumentov, zlasti skupnih razlik pri obveznostih in plačilih; 
opozarja, da ta proces ne bo povzročil znižanja predhodno dodeljenih sredstev za 
posamezne države; 

23. zato poziva naslednji Evropski parlament, naj za izvolitev predlaganega kandidata za 
predsednika Komisije velja pogoj, da se mora strogo in nedvoumno zavezati 
izpolnjevanju te klavzule o pregledu/reviziji ter se zavzemati za pristen in poglobljen 
politični dialog o njegovi/njeni vsebini; 

24. je trdno prepričan, da je skupina na visoki ravni za lastna sredstva edinstvena priložnost 
za odpravo zastoja, ki se je pojavil v zvezi z reformo sedanjega sistema virov lastnih 
sredstev; pričakuje, da bo pomembno prispevala k razumevanju pomanjkljivosti 
sedanjega sistema in koristi, ki jih lahko prineseta temeljita, celovita reforma ter uvedba 
novih in pravih virov lastnih sredstev, ki lahko močno zmanjšajo delež prispevkov BND 
v proračun EU;

25. opozarja, da ima skupina na visoki ravni mandat za preučitev vseh vidikov reforme 
sistema virov lastnih sredstev; je trdno odločen, da bo prek svojih treh predstavnikov 
tesno sodeloval na vseh stopnjah tega procesa in poskrbel za njegovo uspešno 
dokončanje; se zanaša, da se bo Svet v enaki meri „poistovetil“ s tem procesom in se 
mu zavezal; poudarja, da je treba povečati osveščenost o teh vprašanjih tudi med 
nacionalnimi parlamenti; poudarja, da bi morali biti ugotovitve in sklepi te skupine na 
visoki ravni pripravljeni pravočasno, da bi jih lahko obravnavali med 
pregledom/revizijo večletnega finančnega okvira leta 2016 ter tako utrli pot morebitnim 
reformam, ki bi naj začele veljati do naslednjega večletnega finančnega okvira;

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje 

Večletno finančno načrtovanje EU je bilo prvič uvedeno leta 1988 za premostitev proračunske 
krize EU v poznih 70. in v 80. letih prejšnjega stoletja. Te krize so se pogosto sprevrgle v 
nerešen spor med Svetom in Evropskim parlamentom, kar je povzročilo, da so se letni 
proračuni EU za leta 1980, 1985, 1986 in 1988 sprejeli, ko je proračunsko leto že teklo.

Večletni finančni okvir določa najvišje letne zneske („zgornje meje“) za vse odhodke EU (pri 
obveznostih in plačilih) in tudi zgornje meje porabe EU po političnih področjih („razdelki“), 
njegov glavni cilj pa je zagotoviti veliko stopnjo predvidljivosti in urejen razvoj odhodkov v 
skladu s političnimi prednostnimi nalogami EU ob hkratnem upoštevanju meja zgornje meje 
lastnih sredstev Unije. Zgornja meja lastnih sredstev je od leta 1992 (EU 12) določena na 1,23 
% BND EU (v plačilih) in od takrat ni bila popravljena.

Sprejeti letni proračuni EU so bili v preteklosti vedno nižji od skupnih zgornjih meja 
večletnega finančnega okvira.

Medtem ko so se Svet, Evropski parlament in Komisija do začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe dogovarjali o večletnem finančnem okviru prek sprejetja medinstitucionalnega 
dogovora, je Lizbonska pogodba formalizirala prakso večletnega finančnega načrtovanja in 
določa, da se večletni finančni okvir zdaj opredeli v uredbi Sveta za obdobje najmanj petih let 
(člen 312 PDEU). Za njeno sprejetje velja poseben zakonodajni postopek, po katerem jo Svet 
sprejme s soglasjem po odobritvi Evropskega parlamenta. Lizbonska pogodba predvideva 
možnost sprejetja medinstitucionalnega sporazuma, ki dopolnjuje uredbo o finančnem okviru.

Kratek povzetek najpomembnejših korakov pogajanj o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020:

16.06.2010: ustanovitev parlamentarnega odbora SURE

08.06.2011: Evropski parlament sprejme poročilo odbora SURE „Vlaganje v prihodnost: novi 
večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo“

29.06.2011: Komisija predlaga večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 in nov 
medinstitucionalni sporazum, čemur sledi več kot 60 zakonodajnih predlogov, ki zajemajo vse 
večletne programe porabe

06.07.2012: posodobitev predloga Komisije za nov večletni finančni okvir

24.05.2012: prvi pogajalski okvir Sveta

23.10.2012: vmesno poročilo Evropskega parlamenta (resolucija Parlamenta v interesu 
doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira 2014–2020)

23.11.2013: posebno zasedanje Evropskega sveta novembra 2012 se konča brez dogovora

08.02.2013: sklepi Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru

13.03.2013: resolucija Evropskega parlamenta o sklepih ES, čemur sledijo medinstitucionalna 
pogajanja
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27.06.2013: politični dogovor o večletnem finančnem okviru, čemur sledi resolucija 
Evropskega parlamenta z dne 3. julija, ki potrjuje politični dogovor o večletnem finančnem 
okviru

19.11.2013: Evropski parlament „uradno“ odobri večletni finančni okvir 

02.12.2013: uradno sprejetje uredbe o finančnem okviru in medinstitucionalnega sporazuma

Prvotni predlog/pogajalsko stališče Evropskega parlamenta

Stališče Evropskega parlamenta o stopnji in cilju večletnega finančnega okvira je bilo prvič 
opredeljeno v posebnem poročilu odbora SURE z dne 8. junija 2011 „Vlaganje v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo“, v skladu s 
katerim bi bilo treba – glede na ambiciozne cilje Unije za prihodnja leta – zvišati skupne 
zgornje meje večletnega finančnega okvira (obveznosti in plačila) za najmanj 5 % v 
primerjavi z zgornjimi mejami za leto 2013. Evropski parlament je vztrajal pri večjem 
osredotočenju sredstev na področja, ki spodbujajo rast in konkurenčnost, pri čemer bi sredstva 
kohezijske politike ostala vsaj enaka kot v obdobju 2007–2013. Za porabo v kmetijstvu bi bilo 
treba zneske, dodeljene leta 2013, vsaj ohraniti. Na podlagi političnega mandata iz poročila 
odbora SURE je Evropski parlament izpopolnil svoje pogajalsko stališče v vmesnem poročilu 
o večletnem finančnem okviru z dne 23. oktobra 2012. 

Evropski parlament je izjavil, da namerava izpeljati izčrpna pogajanja s Svetom o vsakem 
členu uredbe o finančnem okviru in zadevnega medinstitucionalnega sporazuma, in določil 4 
glavne točke za pogajanja: prilagodljivost, povolilna revizija, lastna sredstva in enotnost 
proračuna. Stališče Evropskega parlamenta pa je zajelo še veliko drugih pomembnih zadev.

I. Ob upoštevanju splošnih javnofinančnih razmer v državah članicah je Evropski 
parlament nazadnje sklenil, da ne bo spodbijal skupnih zneskov (zgornje meje skupnih 
obveznosti in plačil za celotno obdobje), o katerih so se soglasno dogovorili voditelji držav in 
vlad. Prav tako ni spodbijal zneskov po razdelkih, ki so omogočili rahlo preusmeritev v rast, 
delovna mesta in v prihodnost usmerjene naložbe (naslov 1). Vendar je za to sprejetje med 
drugim obveljal pogoj, da bi se dogovorjene zgornje meje večletnega finančnega okvira za 
odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil pri določanju letnih proračunov lahko 
uporabile v celoti. Zato je Evropski parlament predlagal nov pristop k prilagodljivosti. 
Menil je, da predlagani večletni finančni okvir ne bi bil obvladljiv brez „največje možne 
prilagodljivosti“, koncepta, ki je bil v sklepih Evropskega sveta sicer omenjen, vendar ne tudi 
nadalje razvit.

Ugotovljena potreba, da bi se neporabljene rezerve lahko prenašale med razdelki in med leti, 
se je udejanjila v inovativnih predlogih Evropskega parlamenta za uvedbo skupnih razlik pri 
plačilih in obveznostih. Drugi mehanizmi prilagodljivosti, za katere se je zavzemal Evropski 
parlament, so vključevali področje uporabe in natančno uvedbo posebnih instrumentov, 
varnostne rezerve, prilagoditev v zvezi z izvajanjem itn. Našteti so spodaj v preglednici in na 
kratko opisani.

Ker predlagane zgornje meje večletnega finančnega okvira 2014–2020 še vedno presegajo 
zneske v zvezi z izvrševanjem iz obdobja 2007–2013 (samo) za odobritve plačil, je še vedno 
mogoče, da bodo izvedeni proračuni v obdobju 2014–20 ob ustreznem izvajanju nazadnje 
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dogovorjenih mehanizmov prilagodljivosti višji od tistih v obdobju 2007–2013.

II. Odobritev zneskov Evropskega sveta je treba obravnavati tudi v povezavi z zahtevo 
Evropskega parlamenta po močni klavzuli o povolilni reviziji, kar ni enako „pregledu“ v 
trenutnem obdobju, saj je Evropski parlament menil, da ne more na slepo odobriti 
varčevalnega proračuna za obdobje sedmih let, ki bi zavezoval naslednji Evropski parlament 
in Komisijo in tudi njune naslednike. Zato je Evropski parlament, za boljšo uskladitev 
volilnega in proračunskega časovnega razporeda ter da bi se lahko odzval na nova 
gospodarska gibanja, predlagal posebne pogoje in načine za operacionalizacijo klavzule o 
reviziji (področje uporabe, čas, uporaba premostitvene klavzule za glasovanje s kvalificirano 
večino itn.).

III. Kar zadeva lastna sredstva, je Evropski parlament podprl ambiciozne zakonodajne 
predloge Komisije in zahteval jasen načrt za vrnitev k sistemu dejanskih, jasnih, preprostih in 
pravičnih virov lastnih sredstev, ki bo zagotavljal jamstva za sprejemanje odločitev in 
demokratični nadzor v vseh javnih proračunih. Med predlaganimi mejniki so bili znižanje 
stopnje prispevkov na podlagi BND na 40 % proračuna EU, prenos prihodkov iz davka na 
finančne transakcije na podlagi okrepljenega sodelovanja v celoti ali delno v proračun EU, 
reforma lastnih sredstev iz naslova DDV, znižanje stroškov zbiranja tradicionalnih lastnih 
sredstev na 10 % zneskov, ki jih zberejo države članice, ter postopna odprava obstoječih 
rabatov in drugih popravnih mehanizmov.

IV. V zvezi z enotnostjo proračuna in preglednostjo je Evropski parlament vztrajal pri 
načelu, da bi bilo treba vse odhodke in prihodke na podlagi odločitev, ki jih sprejmejo 
institucije EU ali ki se sprejmejo v njihovem imenu, vključiti v proračun EU skupaj s 
celovitim pregledom finančnih posledic vseh ukrepov in instrumentov EU, vključno z ukrepi 
EU, ki jih sprejmejo države članice v okviru okrepljenega sodelovanja ali posebne pogodbe.

Poleg tega je Evropski parlament zaradi zneskov, ki jih je določil Evropski svet, kot 
predpogoj za začetek pogajanj zahteval, da Komisija pripravi predlog spremembe proračuna 
do zgornje meje za plačila za leto 2013, da bi še pred začetkom novega obdobja pokrili toliko 
zahtevkov za plačila iz leta 2013, kot je le mogoče, in preprečili, da bi se moral iz ravni plačil, 
določene za obdobje 2014–2020, kriti tudi nesorazmeren delež zahtevkov za plačilo iz 
predhodnega obdobja. Kot neposredni rezultat nedavne krize s plačili iz proračuna EU je 
Evropski parlament predlagal številne določbe, predstavljene v spodnji tabeli, katerih namen 
je obravnavati vprašanje plačil, kot je možnost ponovne uporabe presežka.

Še eno pomembno vprašanje je bilo, kako preprečiti vnaprejšnje onemogočenje pristojnosti 
soodločanja Evropskega parlamenta, saj so sklepi Evropskega sveta z dne 8. februarja 2013 
daleč prekoračili demarkacijsko črto med ključnimi vprašanji večletnega finančnega okvira in 
elementi, ki se nanašajo na programe, sprejete s soodločanjem. To je bila prva izkušnja z 
izvajanjem določb Lizbonske pogodbe o večletnem finančnem okviru.

Na zahtevo Evropskega parlamenta so se med pogajanji obravnavale še številne druge teme v 
zvezi z večletnim finančnim okvirom ali letnim proračunskim postopkom ali tudi bolj 
specifične, ki so jih izpostavili strokovni odbori (PECH, CONT, AFET, FEMM itn.). 
Predstavljene so v spodnji tabeli.

Podrobno stališče Evropskega parlamenta o teh elementih je bilo predstavljeno v raznih 
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poročilih, ki jih je Evropski parlament sprejel pred sprejetjem sklepov Evropskega sveta z dne 
8. februarja. Ob upoštevanju pogajanj so bili operacionalizirani z delovnim dokumentom 
poročevalcev1, v katerem so bile predstavljene konkretne spremembe besedil predlogov 
Komisije. Opisane so v nadaljevanju.

                                               
1 „MFF–IIA working paper presented by EP Negotiating Team“ (delovni dokument o večletnem finančnem 
okviru-medinstitucionalnem sporazumu, ki ga je predstavila parlamentarna pogajalska skupina) (INSERT LINK)
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Zahteva EP Opis/cilj

4 glavna vprašanja

Prilagodljivost:

Splošni cilj: proračunskemu organu je treba med letnim postopkom zagotoviti 

prilagodljivost, večletni finančni okvir mora biti obvladljiv in omogočati popoln 

izkoristek dogovorjenih zgornjih meja.

– skupna razlika 
(odobritve plačil)

Samodejni, neomejeni prenos nerazporejenih/neporabljenih odobritev plačil pod 

zgornjo mejo med posameznimi leti. Omogočiti dohitevanje odobritev plačil v 

primeru zamud z izvajanjem.

– skupna razlika 
(odobritve 
obveznosti)

Enak mehanizem za obveznosti, da bi olajšali financiranje novih prednostnih nalog 

in potreb ter v celotnem obsegu izkoristili skupne zgornje meje večletnega 

finančnega okvira.

– posebni instrumenti

Več prilagodljivosti za njihovo uporabo in koriščenje (letni znesek, pripadajoča 

plačila, neomejen prenos neporabljenih zneskov), da bi imeli dovolj sredstev in 

prožnosti za obvladovanje vseh nepredvidenih dogodkov. 

– varnostna rezerva
Kot dopolnilo drugim instrumentom prilagodljivosti, če slednji ne bi zadoščali za 

obvladovanje novih potreb (brez izravnave).

– uporaba presežka

Zlasti za plačila, da se ne bi pojavile potrebe po dodatnih plačilih, hkrati pa bi 

dodatna sredstva EU na strani prihodkov dejansko vrnili državam članicam prek 

znižanja njihovih prispevkov na podlagi BND.

– prilagoditve plačil, 
povezane z 
izvrševanjem

Za obvladovanje vseh sprememb v vzorcih izvrševanja in dejanskih profilov izplačil 

v okviru letnega proračunskega postopka.

– zakonodajna 
prožnost

Možnost odstopanja od programsko dogovorjenih dodeljenih finančnih sredstev za 

10%.

– nova tipologija za 
večjo 
prilagodljivost/posoda
bljanje/prilagajanje/re
vizijo

Racionalizacija in razjasnitev različnih načinov spreminjanja/odstopanja od 

večletnega finančnega okvira, glede na to, ali to vpliva na skupne zgornje meje, 

skupaj z ustreznimi ureditvami za odločanje.

Povolilni pregled

Določitev „klavzule o pregledu“, da bi imela novoizvoljeni Evropski parlament in 
nova Komisija možnost izraziti svoje mnenje o zgornjih mejah večletnega 
finančnega okvira, ki veljajo pod njunimi pogoji, ob upoštevanju novih gospodarskih 
razmer.

Enotnost in 
preglednost

Preprečevanje morebitnega izvenproračunskega financiranja in zagotovitev jasnega 

pregleda nad vsemi sredstvi, ki jih mobilizira EU ali drugi v njenem imenu. 

Lastna sredstva Opredelitev načina vrnitve k sistemu pravih virov lastnih sredstev.

Druge točke

Veliki projekti: 
Galileo, ITER, 
Copernicus

Niso vključeni v skupno zgornjo mejo večletnega finančnega okvira, temveč so nad 

to mejo, s čimer je dodelitev zanje namensko vezana v primeru prekoračitve 

stroškov.

Plačila in Splošni cilj je bil ta, da se proračunskemu organu zagotovijo orodja za izhod iz 
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neporavnane 
obveznosti (RAL):

nedavne krize s plačili iz proračuna.

– utemeljitev 
razhajanj z izračuni 
Komisije

Da bi preprečili splošna in/ali samovoljna krčenja, ki niso povezana z realnostjo 

izvrševanja proračuna in napovedmi izdatkov, ki jih zagotovijo organi držav članic 

(na podlagi deljenega upravljanja).

– potrjevanje 
napovedi plačil

Da bi odpravili razhajanje med ocenami zahtevkov za plačilo na podlagi deljenega 

upravljanja, ki jih pripravijo nacionalni organi, in dodelitvami proračunskih sredstev 

EU, ki jih predlaga Svet, da se tako slednje spoštujejo.

– obravnavanje 
prispevkov držav 
članic v nacionalnih 
proračunih

Boljša ocena nacionalnih prispevkov v nacionalnih proračunih v skladu s standardi 

javnega računovodstva, da se prepreči, da bi bila raven proračuna EU pri plačilih 

spremenljivka za prilagajanje za načrtovani nacionalni primanjkljaj in dolg.

– redna srečanja in 
informacije

Za spodbujanje razprave in osveščanja o potrebnih sredstvih za plačila in 

vzpostavitev skupne podlage za Evropski parlament in Svet, da izpopolnita svoji 

stališči o proračunu EU.

– akcijski načrt o 
neporavnanih 
obveznostih (RAL)

Da bi zamejili stalno naraščanje neporavnanih (neplačanih) obveznosti.

SZVP¸¸¸¸
Več nadzora (več poročanja, brez izjem) in preglednosti (podrobnejša nomenklatura) 

za Evropski parlament.

Upravni odhodki Vprašanje cilja -5 % v povezavi z vzporednimi pogajanji o kadrovskih predpisih.

Dobro finančno 
poslovodenje:

Izboljšanje proračunskega nadzora, poročanja in odgovornosti za proračun EU.

– izjave o upravljanju 
na nacionalni ravni 

Nova spodbuda za izdajanje izjav o upravljanju sredstev EU na nacionalni ravni.

– mednarodne 
organizacije 

Zagotovitev prenosa vseh zadevnih informacij in dokumentacije v zvezi s sredstvi 

EU, porabljenimi prek mednarodnih organizacij.

– ocena 
Finančno poročilo iz člena 318 PDEU naj se za svojo notranjo razsežnost osredotoči 

na strategijo Evropa 2020.

Izjava o sinergijah, 
boljši porabi

Neodvisna ocena za opredelitev možnih sinergij, združevanja virov in prihrankov 

stroškov na vsaki ravni upravljanja (EU, nacionalni in regionalni).

Trajanje

Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 naj se obravnava kot prehodna rešitev 

v smeri petletnega obdobja ali obdobja 5+5 let za uskladitev trajanja večletnega 

finančnega okvira z mandati institucij, kar povečuje demokratično odgovornost.

Agencije
Postopek za boljšo uskladitev zakonodajnih in proračunskih sklepov v zvezi z 

agencijami (ustanovitev, razširitev nalog), tudi med zakonodajnimi pogajanji.

ERS Vključitev v proračun EU.

Enakost spolov

Vključitev, kjer je primerno, elementov, ki bodo upoštevali enakost spolov in kako 

splošni finančni okvir Unije prispeva k večji enakosti spolov (in zagotavlja 

vključevanje načela enakosti spolov).

Sporazumi o ribištvu

Okrepljeno sodelovanje predstavnikov EP na pogajanjih o mednarodnih sporazumih 

o ribištvu ob upoštevanju pooblastil Evropskega parlamenta na področju 

sporazumov o ribištvu.
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Druga vprašanja v 
prilogi 
medinstitucionalnega 
sporazuma 

Namen je olajšati letni proračunski postopek (vključno s prožnim pragmatičnim 

časovnim razporedom, da bi letni postopek potekal gladko).

Pogajanja in način dela

Da bi zagotovili skupni razvoj stališč in strategije EP, poistovetenje z njimi in obveščanje o 
njih, so bili v EP sprejeti naslednji ukrepi:

- zgodnja ustanovitev začasnega odbora SURE, ki so ga sestavljali člani BUDG in 
specializiranih odborov. Za zagotovitev največjega možnega vpliva je EP sprejel svoje 
stališče o večletnem finančnem okviru pred objavo predloga Komisije o večletnem finančnem 
okviru in ne kot odziv nanj;

- redna zasedanja kontaktne skupine za večletni finančni okvir, ki ji je predsedoval 
predsednik Evropskega parlamenta, na katerih so bili zastopani pogajalska skupina BUDG, 
politične skupine in po potrebi predsedniki drugih odborov, kar je omogočilo plodne 
izmenjave informacij in skupno oblikovanje stališč Evropskega parlamenta;

- skupni poročevalci o večletnem finančnem okviru in za pogajanja o virih lastnih sredstev, 
ob vključevanju številnih političnih skupin, kar je spet olajšalo razvoj široko podprtega 
pristopa v Evropskem parlamentu;

- pogajalska skupina za večletni finančni okvir, ki je vključevala predsednika odbora BUDG 
ter poročevalce o večletnem finančnem okviru in virih lastnih sredstev, se je redno sestajala in 
vabila predstavnike drugih političnih skupin;

- poročevalci o večletnem finančnem okviru so obiskovali specializirane odbore in vabili 
poročevalce o večletnem finančnem okviru specializiranih odborov na mesečna srečanja, da 
bi si izmenjali informacije in poglede, pri čemer so v največji možni meri upoštevali različne 
odbore v Evropskem parlamentu.

Ta srečanja so spremljala srečanja na vseh pomembnih upravnih ravneh z namenom podpreti 
politični proces odločanja.

Pred sklepi Evropskega sveta dne 8. februarja 2013 ter začetkom uradnih in neuradnih srečanj 
med pogajanji (trialogi, politični dialogi itn.) so bili v zvezi z interakcijo med Evropskim 
parlamentom in drugimi institucijami sprejeti naslednji ukrepi:

- srečanja med predstavniki predsedujoče trojke Sveta (Poljska, Danska in Ciper) in 
Evropskim parlamentom neposredno pred vsakim zasedanjem Sveta za splošne zadeve za 
večletni finančni okvir, po tem pa zagotovitev ustreznih dokumentov in poročanje 
predsednika Sveta v skladu s pismom, ki ga je predsednik vlade Orban v imenu madžarskega, 
poljskega, danskega in ciprskega predsedstva dne 6. junija 2011 naslovil na predsednika 
Buzeka;

- dansko in ciprsko predsedstvo sta povabila parlamentarno pogajalsko skupino, da bi 
sodelovala na neuradnih srečanjih Sveta za splošne zadeve;

- predsednik Evropskega parlamenta je predstavil stališče Evropskega parlamenta med 
govori Evropskemu svetu in zasedanji o členu 324 PDEU med predsedniki EP, Sveta in 
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Komisije, na katere je bil pogosto povabljen predsednik Evropskega sveta;

- številni dvostranski stiki med predsednikom Evropskega parlamenta in člani pogajalske 
skupine o večletnem finančnem okviru ter nasprotnimi strankami v nacionalnih parlamentih.

Poleg zgoraj navedenega je Evropski parlament svoje stališče izrazil z več zakonodajnimi in 
nezakonodajnimi ukrepi (glej zgoraj). Na podlagi mandata iz poročila odbora SURE in 
njegovega vmesnega poročila iz oktobra 2012 je bil večkrat v stiku med pogajanji za dosego 
dogovora Evropskega sveta.

Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 13. marca 2013 zavrnil dogovor Evropskega 
sveta o večletnem finančnem okviru z dne 8. februarja 2013 v njegovi sedanji obliki, ker je 
menil, da ne odraža prednostnih nalog in pomislekov, ki jih je izrazil Evropski parlament, ter 
ne upošteva vloge in pristojnosti Evropskega parlamenta. Poudaril je, da tega dogovora ni 
mogoče sprejeti brez izpolnitve nekaterih nujnih pogojev, ter opredelil svoje pogajalsko 
stališče za obsežna pogajanja med Svetom in Parlamentom o vsakem členu uredbe o 
finančnem okviru in ustreznega medinstitucionalnega sporazuma.

Po intenzivnih pogajanjih od marca do junija 2013, 5 trialogih na ministrski ravni, 6 
tristranskih srečanjih na ravni veleposlanikov in več srečanjih predsednikov vseh treh 
institucij sta Evropski parlament in Svet konec junija 2013 dosegla politični sporazum. 
Evropski parlament je dogovor potrdil v svoji resoluciji dne 3. julija 2013, v kateri je določil 
več pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da bi lahko Evropski parlament uradno odobril uredbo 
o finančnem okviru: sprejetje spremembe proračuna, potrebne za zagotovitev dodatnih 
odobritev plačil za proračunsko leto 2013 v skupnem znesku 11,2 mrd EUR, politični 
sporazum o ustreznih pravnih podlagah večletnih programov EU, zlasti v zvezi s točkami, ki 
so razvidne tudi iz uredbe o finančnem okviru, in ustanovitev skupine na visoki ravni za vire 
lastnih sredstev.

Ti trije pogoji so bili pravočasno izpolnjeni, da je Evropski parlament novembra na plenarnem 
zasedanju lahko odobril osnutek uredbe Sveta o finančnem okviru, po katerem je Svet 2. 
decembra 2013 sprejel uredbo o finančnem okviru za obdobje 2014–2020.

Rezultati

Skupna zgornja meja za odobritve za prevzem obveznosti na podlagi večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020 je določene na 960 milijard EUR, za odobritve plačil pa na 908 
milijard EUR. Poleg tega so zagotovljeni posebni instrumenti (instrument prilagodljivosti, 
rezerva za nujno pomoč, Solidarnostni sklad Evropske unije, Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji), ki se ob uporabi uveljavljajo nad zgornjimi mejami večletnega finančnega 
okvira.

Ti zneski predstavljajo 1,00 % BND EU oziroma 0,95 % BND EU na podlagi napovedi BND 
EU spomladi 2012. Toda v skladu z najnovejšimi ocenami Komisije o gibanju BND EU 
(napovedi jeseni 2013) se bodo ti zneski zvišali na 1,04 oziroma 0,99 % BND EU, kot je 
Komisija predstavila v svojih tehničnih prilagoditvah večletnega finančnega okvira v začetku 
leta 2014 (COM(2013)928).

Dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 vključuje več prožnosti za 
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plačila in obveznosti po razdelkih in letih, da bi omogočili poln izkoristek skupnih zgornjih 
meja za obveznosti in plačila, ki so predvidene za obdobje od 2014 do 2020. V zvezi s tem so 
uvedeni novi instrumenti, na primer skupna razlika za plačila, vendar z nekaj omejitvami, ki 
jih nalaga Svet v smislu zneskov, ter skupna razlika za obveznosti za rast in zaposlovanje, 
zlasti za zaposlovanje mladih in raziskave. Povečana prožnost je zagotovljena tudi v zvezi z 
uporabo in financiranjem posebnih instrumentov.

Poleg tega je bila v zadnjem krogu pogajanj uvedena posebna prožnost za povečanje 
zaposlovanja mladih in okrepitev raziskav, ki zagotavlja možnost predhodnih odhodkov 
(predhodnega financiranja) v letih 2014/2015 na področjih, kot so zaposlovanje mladih, 
raziskave, Erasmus in MSP. Ta določba pa ne pomeni povečanja sredstev, namenjenih za te 
politike v obdobju 2014–2020, ampak spremembo finančnega programa, ki ga je prvotno 
predlagala Evropska komisija.

Predvideva tudi:

- pregled/revizijo večletnega finančnega okvira, ki naj bi ga Komisija začela izvajati do 
konca leta 2016, da bosta lahko prihodnja Komisija in Parlament znova ocenila prednostne 
politične naloge EU, večletni finančni okvir prilagodila novim izzivom in v celoti upoštevala 
najnovejše makroekonomske napovedi,

- jasno razumevanje (skupna izjava vseh treh institucij) o izvedljivem načinu in časovnem 
razporedu vzpostavitve pravega sistema virov lastnih sredstev za Evropsko unijo,

- in nekatere določbe o proračunski enotnosti in preglednosti, ki zagotavljajo popolno 
osveščanje za državljane o vseh odhodkih in prihodkih. Dogovorjene so bile tudi številne 
izboljšave določb v zvezi z medinstitucionalnim sodelovanjem v proračunskih zadevah, zlasti 
med proračunskim postopkom (plačila, agencije, SZVP, sporazumi o ribištvu itn.).

Nazadnje je Evropski parlament v zadnjem krogu pogajanj dosegel, da se za program 
„pomoči najbolj ogroženim“ za obdobje 2014–2020 prostovoljno dodeli dodatna milijarda.

Glavna sklicevanja na odstavke sprejete uredbe o finančnem okviru in medinstitucionalnega 
sporazuma, ki ustrezajo zahtevam in dosežkom Evropskega parlamenta, so navedena v 
spodnji preglednici.

Zahteva EP
Sklicevanje na večletni finančni okvir – medinstitucionalni 

sporazum

4 glavna vprašanja

Prilagodljivost:

– skupna razlika (odobritve plačil) člen 5 večletnega finančnega okvira

– skupna razlika (odobritve 
obveznosti)

člen 14 večletnega finančnega okvira

– posebna prožnost člen 15 večletnega finančnega okvira + skupna izjava 

– posebni instrumenti
členi 3(2), 4(1), 9 do 12 večletnega finančnega okvira, odstavki 10 do 13 
medinstitucionalnega sporazuma
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– varnostna rezerva
člen 13 večletnega finančnega okvira, odstavek 14 medinstitucionalnega 
sporazuma

– uporaba presežka Ni vključeno v končni dogovor.

– prilagoditve plačil, povezane z 
izvrševanjem

člen 18 večletnega finančnega okvira

– zakonodajna prožnost odstavek 17 medinstitucionalnega sporazuma

– nova tipologija za večjo 
prilagodljivost/posodabljanje/prilag
ajanje/revizijo

Ni vključeno v končni dogovor.

Povolilni pregled
člen 2 večletnega finančnega okvira, izjava Evropske komisije o 
pregledu/reviziji

Enotnost in preglednost
člen 24 večletnega finančnega okvira, odstavka 7 in 16 
medinstitucionalnega sporazuma

Lastna sredstva Skupna izjava o virih lastnih sredstev

Druge točke

Veliki projekti: Galileo, ITER, 
Copernicus

uvodna izjava 13, člen 16 večletnega finančnega okvira

Plačila in neporavnane obveznosti 
(RAL):

– utemeljitev razhajanj z izračuni 
Komisije

člen 36 priloge medinstitucionalnega sporazuma

– potrjevanje napovedi plačil Ni vključeno v končni dogovor.

– obravnavanje prispevkov držav 
članic v nacionalnih proračunih

Ni vključeno v končni dogovor.

– redna srečanja in informacije člen 36 priloge medinstitucionalnega sporazuma

– presežek Ni vključeno v končni dogovor.

– akcijski načrt o neporavnanih 
obveznostih (RAL)

Ni vključeno v končni dogovor.

SZVP odstavki 23 do 25 medinstitucionalnega sporazuma

Upravni odhodki odstavek 27 medinstitucionalnega sporazuma

Dobro finančno poslovodenje:

– izjave o upravljanju na 
nacionalni ravni

izjava Evropske komisije o izjavah o upravljanju na nacionalni ravni

– mednarodne organizacije odstavek 28 medinstitucionalnega sporazuma

– ocena odstavek 29 medinstitucionalnega sporazuma

Izjava o sinergijah, boljši porabi
skupna izjava o izboljšanju učinkovitosti javne porabe v zadevah, ki 
zahtevajo ukrepe EU

Trajanje uvodna izjava 3 – večletni finančni okvir

Agencije odstavka 31 in 32 medinstitucionalnega sporazuma

ERS odstavek 26 medinstitucionalnega sporazuma

Pragmatičen časovni razpored priloga medinstitucionalnega sporazuma 
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Enakost spolov skupna izjava

Sporazumi o ribištvu odstavki 19 do 21 medinstitucionalnega sporazuma

Druga vprašanja v prilogi 
medinstitucionalnega sporazuma 

med drugim odstavka 8, 15 priloge medinstitucionalnega sporazuma


