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Lizbonska pogodba je priznala pomen finančnega okvira kot temelja proračunske ureditve 
Evropske unije ter prakso večletnega finančnega okvira in določbe o medinstitucionalnem 
sodelovanju in proračunski disciplini končno umestila v sistem zakonodaje Evropske unije .

Predlog uredbe o večletnem finančnem okviru je pravni okvir, ki določa letne zgornje meje 
glede odobrenih proračunskih sredstev za prevzem obveznosti po vrstah odhodkov za obdobje 
2014–2020 in vsebuje določbe, ki poenostavljajo letni proračunski postopek. Predlog, ki ga 
spremlja predlog novega medinstitucionalnega sporazuma, pomeni pravno uresničitev 
sporočila Komisije „Proračun za strategijo Evropa 2020“, ki določa usmeritve za novo 
proračunsko ureditev in prednostne naloge EU. 

Priloga k predlogu večletnega finančnega okvira določa obveznosti, ki ne smejo preseči 
1,05 % BND EU, plačila pa ne smejo preseči 1 % BND EU. V praksi so bile zgornje meje 
ohranjene na ravni vrednosti za leto 2013 (po cenah iz leta 2011). Vendar pa je določena 
prilagodljivost zagotovljena z instrumenti prilagodljivosti, kot je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji, ki se lahko uporabi nad zgornjimi mejami. Letne zgornje meje se 
lahko prav tako presežejo v postopku uveljavljanja jamstev iz proračuna EU za posojila, 
odobrena v okviru evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo. Poleg tega predlog 
večletnega finančnega okvira vsebuje določbe za prilagoditve finančnega okvira, kohezijske 
politike, prilagoditve, povezane s čezmernim javnofinančnim primanjkljajem in izvrševanjem 
proračuna, ter prilagoditve v primeru širitve ali spremembe Pogodbe. 

Postopkovni vidiki

V skladu s členom 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) Svet uredbo o določitvi 
večletnega finančnega okvira sprejme po posebnem zakonodajnem postopku.

To pomeni, da Svet odloča soglasno po pridobitvi odobritve Evropskega parlamenta, ki jo ta 
sprejme z absolutno večino.

V postopku odobritve, ki ga ureja člen 81 poslovnika, se Parlament odloči na podlagi 
priporočila pristojnega odbora, v tem primeru Odbora za proračun, za sprejetje ali zavrnitev 
akta. Sklep se sprejme z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov 
sprememb. Sklep odbora je lahko priporočilo za plenarno zasedanje v obliki zakonodajne 
resolucije, ki akt zavrne ali sprejme.

Pogajanja v imenu Evropskega parlamenta vodi pogajalska skupina EP; ta deluje na podlagi 
mandata, ki ji ga podeli kontaktna skupina1.

Trenutni pogajalski mandat EP temelji na resoluciji EP z dne 8. junija 2011 on vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo2. 
                                               
1 Tej predseduje predsednik EP, sestavljajo pa jo predsedstvo in koordinatorji Odbora za proračun. Pogajalsko 
skupino sestavljajo g. Lamassoure, g. Boge in g. Kalfin, poročevalci o večletnem finančnem okviru in 
medinstitucionalnem sporazumu, ter g. Dehaene in ga. Jensen, poročevalca o svežnju lastnih virov.
2 P7_TA(2011)0266 na podlagi poročila Posebnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva za 
trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 (SURE). Odbor je bil med drugim ustanovljen za opredelitev političnih 
prednostnih nalog Parlamenta za večletni finančni okvir po letu 2013 glede zakonodaje in proračuna.
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Vendar pa lahko Odbor za proračun predvidi sprejetje vmesnega poročila (po členu 81(3)), da 
se priporočila posodobijo v skladu s trenutnimi pogajanji s Svetom. Za zdaj še ni jasno, ali bo 
Odbor za proračun pripravil vmesno poročilo. 

Svet o večletnem finančnem okviru razpravlja v sestavi Sveta za splošne zadeve. Dansko 
predsedstvo je predvidelo vrsto tehničnih in političnih sestankov za opredelitev pogajalskega 
okvira z dogovorjenimi načeli (brez zneskov), ki bo predložen Evropskemu svetu julija 2012. 

Prispevek strokovnih odborov

Strokovni odbori so odgovorni za pripravo poročil o posameznih finančnih instrumentih in 
opredelitev prednostnih nalog na posameznih področjih politik. V odborih naj bi o osnutkih 
poročil glasovali čim prej (po možnosti še pred poletjem). Vendar pa se bodo poročila na 
plenarnem zasedanju sprejemala šele, ko bodo opravljena pogajanja in bo doseženo soglasje o 
celotnem svežnju. Poleg tega je splošno priporočilo to, da se za zdaj o finančnih okvirih s 
Svetom ne pogajajo strokovni odbori, temveč bo dogovor o njih dosežen po dogovoru o 
večletnem finančnem okviru. 

Vseeno pa poročevalka meni, da bi moral Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zavzeti 
stališče glede zneskov pri programu za socialne spremembe in inovacije, za katerega je 
Komisija predlagala poseben finančni okvir, da bi se ohranila skladnost med sredstvi ter 
področjem delovanja in cilji instrumentov. Seveda bo to stališče zgolj okvirne narave in bo 
dogovor o finančnem okviru s Svetom dosežen šele po sprejetju večletnega finančnega okvira.

Za usklajenost med pogajalsko ekipo in strokovnimi odbori bo poskrbljeno v okviru rednih 
srečanj s poročevalci o večletnem finančnem okviru 2014–2020. Znotraj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve bo za usklajenost med različnimi pobudami in skupnim 
pristopom k večletnemu finančnemu okviru skrbela začasna delovna skupina o večletnem 
finančnem okviru in strukturnih skladih, ki so jo koordinatorji ustanovili februarja 2012.

Obravnavani zneski:

Komisija predlaga, da se v obdobju 2014–2020 za zaposlovanje in socialne zadeve pod 
postavko „Pametna in vključujoča rast“ dodelijo naslednji zneski: 

v okviru proračuna EU:

84 milijard EUR za Evropski socialni sklad

958,19 milijona EUR za program EU za socialne spremembe in inovacije  

zunaj proračuna EU (prenos z neporabljenih proračunskih postavk):

3 milijarde EUR za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (največ 2,7 milijarde za 
podporo kmetom) 

drugi programi v proračunu EU, ki zadevajo Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve:
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17 299 milijonov EUR za program „Erasmus za vse“ (pri čemer bo najmanj 17 % zneska 
namenjenega za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih)

439 milijonov EUR za program Pravice in državljanstvo

Agencije EU:

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Evropska fundacija za usposabljanje

Priporočila iz poročila odbora za politične izzive – trenutni pogajalski mandat

V skladu z resolucijo EP z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: nov večletni finančni 
okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1 bi morala biti strategija Evropa 2020 
osnovno politično izhodišče za prihodnji večletni finančni okvir. Zato bi njegova struktura 
morala povzemati razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi s pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo ter jim zagotoviti politično prepoznavnost. Iz resolucije izhaja priporočilo, 
naj se vse notranje politike združijo v enem razdelku z naslovom „Evropa 2020“. Komisija v 
predlogu večletnega finančnega okvira tega ni upoštevala.

Resolucija je poudarila, da bi se lahko dodana vrednost proračuna EU pokazala v boju s 
strukturnimi izzivi, s katerimi se mora soočiti večina držav članic, med katerimi so nižja 
produktivnost od optimalne, visoka stopnja javnega dolga, strukturna brezposelnost, majhna 
mobilnost delovne sile in nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem glede znanj na trgu 
dela ter obremenjenost sistemov socialnega varstva. V boju proti brezposelnosti bi se moral 
proračun EU usmeriti v podporo dobro delujočih trgov dela, izboljšanju socialnih razmer za 
večjo uspešnost zaposlitve, spodbujanju dostojnega dela, zagotavljanju pravic delavcev po 
Evropi ter izvajanju ukrepov za zmanjševanje revščine.

Kohezija za rast in zaposlovanje

Resolucija zaradi njene horizontalne narave priznava prevladujočo vlogo kohezijske politike, 
skupaj z Evropskim socialnim skladom, pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020. V 
zvezi s tem so pomembne prvine: usklajen politični pristop, boljša usklajenost za zmanjšanje 
nepotrebnega podvajanja, večje sinergije med različnimi skladi, usmeritev sredstev EU in 
državnih sredstev na manjše število prednostnih nalog in projektov resnično evropskega 
pomena. Zato je oblikovanje skupnega strateškega okvira, ki bo določal skupne prednostne 
naloge glede naložb za vse strukturne sklade, pomemben korak v tej smeri. 

Evropski socialni sklad mora ostati sestavni del kohezijske politike na vseh stopnjah 
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načrtovanja, izvajanja in upravljanja. Zaradi svoje temeljne vloge pri uresničevanju socialnih 
ciljev in ciljev na področju zaposlovanja bi moral imeti prednost in se skladno s tem tudi 
financirati. Resolucija se je zavzela za bolj strateško uporabo Evropskega socialnega sklada za 
spodbujanje enakosti spolov, dostopa do trga dela in ponovnega vključevanja nanj ter 
preprečevanje brezposelnosti, revščine, socialne izključenosti in vseh oblik diskriminacije. 
Poleg tega je poudarila, da se je treba izogibati podvajanju in izboljšati usklajenost med 
Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji in Evropskim socialnim skladom.

Evropski parlament je posvaril pred makroekonomskim pogojevanjem v povezavi s Paktom 
za stabilnost in rast na račun kohezijskih sredstev, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za katere si 
kohezijska politika prizadeva, tj. zmanjšanje regionalnih razlik. 

Znanja in veščine ter zaposljivost

Evropski parlament je priznal, da lahko neustrezno kratkoročno vlaganje v izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje pripomore h krizi in jo podaljša, saj državljani ne bodo imeli potrebnih 
znanj in veščin za delovna mesta v novem gospodarstvu znanja. Zato mora EU nujno podpreti 
javne naložbe na teh področjih ter okrepiti povezavo med izobraževanjem, raziskavami in 
razvojem ter zaposlovanjem. Izobraževanje, programi mobilnosti za mlade, programi 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja, ki zmanjšujejo nesorazmerje med ponudbo in 
povpraševanjem glede znanj, so pomembne prvine, ki jih je treba podpreti s sredstvi EU.

Mladinska politika

Eden od delov resolucije je posvečen mladim, saj so ti ena od pomembnih prednostnih nalog 
Unije in bi morali biti vključeni v vse politike in programe EU. Treba bi bilo zagotoviti 
ustrezno podporo za vodilno pobudo „Mladi in mobilnost“, saj je ta eden od temeljev 
strategije Evropa 2020, programi, povezani z mladimi, kot sta program vseživljenjskega 
učenja in program „Mladi v akciji“, bi morali ostati samostojni tudi v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru.

Instrumenti zunaj večletnega finančnega okvira

Iz resolucije izhaja, da je bistveno ohraniti posebne instrumente, med njimi Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji, ki jih je mogoče uporabiti po potrebi. Med uspehi Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji je vzbuditev evropske solidarnosti in podpora delavcem, 
ki so izgubili službo zaradi globalizacije ter svetovne finančne in gospodarske krize. 
Resolucija pa hkrati poudarja, da bi bilo treba postopke za uporabo sklada v prihodnje 
poenostaviti in skrajšati.

Zgornje meje

Evropski parlament je zastopal mnenje, da zamrznitev zgornjih mej za novi večletni finančni 
okvir na ravni za leto 2013 ni realna možnost, in predlagal petodstotno povišanje zneskov. 

V zvezi s tem je treba omeniti prihodke proračuna EU. Parlament je Komisijo pozval, naj 
predlaga temeljito reformo virov EU in znova uvede prava lastna sredstva, ki so jih zdaj 
nadomestili „nacionalni prispevki“, kar nesorazmerno poudarja neto razlike med prihodki in 
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odhodki držav članic in tako nasprotuje načelu solidarnosti EU ter slabi evropski skupni 
interes in v veliki meri zanemarja evropsko dodano vrednost. Poleg tega je Parlament izrazil 
trdno prepričanje, da bi se neporabljene rezerve ter zapadla in neporabljena sredstva iz 
proračuna za določeno leto morali prenesti v naslednje leto ter pomeniti skupno rezervo 
večletnega finančnega okvira ter se ne bi smeli vračati državam članicam.

Finančni instrumenti, ki jih predlaga Komisija 

Poročevalka meni, da bi moral biti proračun prihodnjega večletnega finančnega okvira 
naložbeni proračun, ki bi spodbujal rast in zaposlovanje, hkrati pa podpiral varčevalne ukrepe 
in prispeval k prihrankom v nacionalnih proračunih. Spodbujati bi moral posodabljanje naših 
gospodarstev in naložbe v človeški kapital ter nove generacije pripravljati na nova delovna 
mesta, da bi preprečili socialni in gospodarski razkorak. Novi večletni finančni okvir bi moral 
povrniti zaupanje evropskih državljanov v EU in teh omogočiti izpolnjevanje novih 
obveznosti po Lizbonski pogodbi.  

V luči resolucije EP bi bilo treba obravnavati glavne elemente novih finančnih instrumentov 
na področju dela Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Čeprav bo odbor lahko prosto 
odločal o prednostnih nalogah in izražal svoja stališča o podrobnostih predlogov v 
zakonodajnih poročilih, želi poročevalka opozoriti na glavne elemente predlogov in navesti 
teme, ki bi lahko bile ključnega pomena v splošnih pogajanjih o večletnem finančnem okviru.

Evropski socialni sklad (ESS)

Poudariti velja naslednje elemente predloga o ESS:

 štiri tematske cilje:  
spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delavcev; 
vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje; 
spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini; ter 
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

Znotraj vsakega tematskega cilja se lahko iz ESS podpre več naložbenih politik.

 najmanj 20 % sredstev ESS za „spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini“; 

 višje stopnje sofinanciranja za namenske prednostne osi ter posebna ureditev načrtovanja 
in spremljanja v podporo socialnim inovacijam in nadnacionalnemu sodelovanju;

 bolj prednostno razvrščanje financiranja: v bolj razvitih regijah naj bi se 80 % financiranja 
razporedilo med največ štiri prednostna področja naložb, ta delež pa naj bi se znižal na 70 
in 60 % za regije na prehodu in manj razvite regije. 

V zvezi z vplivom uredbe o skupnih določbah na ESS je treba poudariti naslednje:

 ESS bo deloval v treh novih kategorijah regij:
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 manj razvite regije z BDP manj kot 75 % povprečja Unije bodo še naprej 
prednostna usmeritev politike;

 regije na prehodu z BDP med 75 in 90 % povprečja EU-27, 
 bolj razvite regije, katerih BDP na prebivalca presega 90 % povprečja.

 Komisija predlaga najmanjše deleže ESS kot delež skupnih sredstev iz strukturnih skladov 
za tri opredeljene kategorije regij, tj. 25 % za manj razvite regije, 40 % za regije v 
prehodu in 52 % za bolj razvite regije – najmanjši skupni delež za ESS je 84 milijard EUR 
(25 % skupnega proračuna za kohezijsko politiko). To pa bi moralo vključevati proračun 
2,5 milijarde EUR za prihodnji predlog Komisije glede podpore v hrani za najbolj 
ogrožene osebe.

 5 % rezerve za dopolnitev najuspešnejših programov in prednostnih nalog v zadnjem 
proračunskem letu;

 makroekonosko pogojevanje – Komisija predlaga, da bi imela možnost, da državo članico, 
v kateri težave hromijo učinkovitost kohezijskih vlaganj, pozove, naj strategijo in 
programe spremeni. 

Program EU za socialne spremembe in inovacije

Za poenostavitev je Komisija predlagala združitev treh obstoječih instrumentov – programa 
Progress, EURES (Evropske službe za zaposlovanje) in evropskega mikrofinančnega 
instrumenta Progress – v novi program EU za socialne spremembe in inovacije s skupnim 
proračunom 958,19 milijona, ki ga bo neposredno upravljala Komisija. Skupaj z ESS in 
ESPG sestavlja tretji steber pobude EU za zaposlovanje in socialno vključevanje 2014–2020. 

Novi program bo podpiral usklajevanje politik, izmenjavo najboljše prakse in preizkušanje 
inovativnih politik, najboljše ukrepe pa naj bi nadgradil s podporo ESS. Program zajema 
naslednje dopolnjujoče se osi:

 os Progress, ki podpira razvoj, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje politik zaposlovanja 
in socialnega varstva EU ter zakonodaje o delovnih razmerah z analizo, medsebojnim 
učenjem in nepovratnimi sredstvi (60 % skupnega proračuna, od katerega bi bilo najmanj 
17 % namenjeno spodbujanju socialnega eksperimentiranja);

 os EURES, ki podpira dejavnosti omrežja EURES (15 % skupnega proračuna);

 os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo, ki omogoča lažji dostop do finančnih 
sredstev za podjetnike, predvsem tiste, ki so od trga dela najbolj oddaljeni, in socialna 
podjetja (20 % skupnega proračuna).

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

Komisija je sprejela strateško odločitev, da v obdobju 2014–2020 sklad nadaljuje zunaj 
proračuna EU. To pomeni, da bodo zanj porabljena sredstva iz neporabljenih proračunskih 
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postavk po vsakokratnem sklepu proračunskega organa.

Znesek, dodeljen v osnutku medinstitucionalnega sporazuma, je nekoliko manjši – 3 milijarde 
(429 milijonov letno v vrstici 40 02 43) v primerjavi s 3,5 milijarde (500 milijonov letno), ki 
je na voljo v obdobju 2007–2013. 

Predlog nove uredbe, ki ureja sklad med letoma 2014 in 2020, sledi logiki veljavne uredbe in 
predvideva prilagodljiv instrument politike zaposlovanja, ki se lahko odziva na množična 
odpuščanja na trgu dela zaradi škodljivih posledic globalizacije in nepričakovane krize. 
Namen sklada je podpreti prilagojen odziv držav članic (aktivne ukrepe na trgu dela) na 
množična odpuščanja.

Večja sprememba, ki jo predlaga Komisija, se nanaša na razširitev področja delovanja sklada 
na kmetijski sektor, ki bi bil deležen pomoči iz njega po negativnih posledicah trgovinskega 
sporazuma za ta sektor. Po ocenah Komisije bi lahko porabil do 2,7 milijarde razpoložljivih 
sredstev.

Odvisno od pogajanj s Parlamentom o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 
za kmete bi lahko sklad in razdeljevanje dodeljenih sredstev postala predmet svetovnih 
pogajanj.

Ne glede na notranje zadeve Parlamenta poročevalka opozarja na trenutno politično dogajanje 
v Svetu, ki se ni strinjal s podaljšanjem kriznega odstopanja za ESPG. Prihodnjega obstoja 
sklada ni mogoče zagotoviti vnaprej, saj skupina držav članic dvomi o njegovem bistvu in 
koristnosti. 

Program pomoči v hrani za najbolj ogrožene

Poročevalka opozarja, da se bo zdajšnji sistem pomoči v hrani za najbolj ogrožene v EU, ki se 
financira po SKP, po razsodbi Sodišča leta 2013 iztekel. Predlagano je bilo, da bi se tak 
program lahko vključil v ESS. Vendar pa Komisija še ni predstavila predloga, ki bi zagotovil 
nadaljevanje programa po letu 2013. 


