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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 

Priloženi osnutek Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju 
proračunskega postopka je zasnovan kot delovni dokument za pogajanja med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo. 

Namen tega Medinstitucionalnega sporazuma je zagotoviti skupek dogovorjenih pravil o 
upravljanju večletnega finančnega okvira in sosledje projektov v zvezi z letnim proračunskim 
postopkom. 

Smernice za nov sporazum o proračunski disciplini 

Ohranjanje temeljnih elementov 

Agenda 2000 je dosegla svoj glavni namen glede finančne discipline, pravilnega razvoja 
odhodkov ter medinstitucionalnega sodelovanja med proračunskim postopkom. Proračun 
Evropske unije je bil vsako leto pravočasno sprejet, obe veji proračunskega organa sta skupaj 
prilagodili Agendo 2000 in se odzvali na dodatne finančne zahteve v zvezi s pristopom 
desetih novih članic. 

Ta medinstitucionalni sporazum zato predlaga, da se temeljne značilnosti finančnega okvira 
ne spreminjajo: 

– odhodki so razčlenjeni na širše kategorije odhodkov, imenovane postavke; in sicer 
za vsako leto obdobja 2007-2013; 

– maksimalne vrednosti, imenovane zgornje meje, se v finančnem okviru določijo 
za obdobje 2007-2013 (glej Prilogo I) v smislu odobrenih sredstev za prevzem 
obveznosti, in sicer za vsako posamezno postavko; 

– tako za odobrena sredstva za prevzem obveznosti kot za odobrena sredstva za 
prevzem plačil se določi skupen letni znesek; 

– letna zgornja meja odobrenih plačil mora upoštevati zgornjo mejo lastnih sredstev, 
ki trenutno znaša 1,24 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU. 

Poenostavitev, priprava prečiščenih besedil 

Ta medinstitucionalni sporazum prenavlja Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999, 
in sicer na podlagi izkušenj, pridobljenih z izvajanjem predhodnega sporazuma, poleg tega pa 
zagotavlja tudi pripravo prečiščenih besedil vseh skupnih izjav ter medinstitucionalnih 
sporazumov o proračunskih zadevah, sprejetih od leta 1982. 

Namen tega sporazuma je vključiti Medinstitucionalni sporazum z dne 7. novembra 2002 o 
vzpostavitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (EUSF), o katerem so se sporazumeli v 
sedanjem obdobju finančne perspektive. Predlagano je, naj se sklad razvije v instrument za 
evropsko solidarnost in hitro ukrepanje.  

Ta medinstitucionalni sporazum v luči bodočega institucionalnega razvoja predlaga, da se 
izraz 'finančna perspektiva' zamenja z 'večletnim finančnim okvirjem', imenovanim tudi 
'finančni okvir'. 
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Prožnost in transparentnost: ocenjevanje izkušenj iz Agende 2000  

Prožnost znotraj dogovorjenega večletnega finančnega okvirja je pomembna posledica 
finančne discipline. Če je finančni okvir pravilno zasnovan, je razporejanje virov 
učinkovitejše, obenem pa to omogoča tudi odzivanje na nepredvidene potrebe ali nove 
prioritete. Na stopnjo prožnosti finančnega okvirja vplivajo številni dejavniki: dolžina 
obdobja, ki ga finančna perspektiva zajema; število odhodkovnih postavk; razpon znotraj 
zgornjih meja odhodkov; razpon pod določeno zgornjo mejo lastnih sredstev; delež porabe 
EU, ki je z 'referenčno vsoto' predhodno določen v zakonodaji, sprejeti s postopkom 
soodločanja; predhodno razporejeni večletni programi; splošen odnos do uporabe revizijskega 
postopka. 

Stopnja prožnosti se je s časom razvijala zaradi spreminjajočih se kombinacij teh parametrov. 
Agenda 2000 je do sedaj uspešno odgovarjala na nepredvidene dogodke, ki so vplivali na 
proračun EU, vendar na račun večje zapletenosti in manjše preglednosti, ne pa tudi 
učinkovitejšega prerazporejanja virov. Da bi na podlagi ugotovljenih potreb lahko ukrepali, 
sta bila izven finančnega okvirja vzpostavljena obstoječi instrument za prožnost ter 
Solidarnostni sklad Evropske unije. Dejanska uporaba instrumenta za prožnost se razlikuje od 
njegovih prvotnih namenov, ki bi lahko škodili verodostojnosti sistema in ogrozili 
medinstitucionalno sodelovanje na področju proračunskih zadev. Komisija meni, da lahko 
preglednejši instrumenti, ki so v celoti vključeni v finančni okvir, okrepijo finančno 
disciplino. Komisija zato v primeru prihodnjih izzivov predlaga naslednje ukrepe, ki bi 
omogočili primerno ravnotežje med proračunsko disciplino in učinkovitim razporejanjem 
virov. 

(1) Prvič, postopek za revizijo zgornjih meja odhodkov naj postane glavno orodje za 
prilagajanje finančnega okvira, kadar se politične prioritete bistveno in trajno 
spremenijo. V skladu s predvideno vlogo revizijskega postopka Komisija predlaga 
reden pregled potreb, npr. v obliki trialoga med Parlamentom, Svetom in Komisijo, 
pred predstavitvijo vsakega predhodnega predloga proračuna. 

(2) Drugič, sprejem instrumenta prožnosti je bil glede na njegovo intenzivno uporabo v 
okviru Agende 2000 očitno upravičen. Vendar pa instrument ne služi več prvotnim 
namenom in se je pogosto posredno uporabljal kot sredstvo za zviševanje zgornjih 
meja zunanjih ukrepov. Takšno odstopanje od prvotne vloge lahko škoduje 
verodostojnosti sistema in ogrozi medinstitucionalno sodelovanje na področju 
proračunskih zadev. Komisija zato namesto sedanjega 'instrumenta prožnosti' predlaga 
novo prožnost prerazporejanja, s pomočjo katere bi lahko proračunski organ na 
predlog Komisije prerazporedil odobrena proračunska sredstva med posameznimi 
odhodkovnimi postavkami z določenimi omejitvami in znotraj zgornjih meja. 

(3) Tretjič, predlaga se vzpostavitev sklada za prilagajanje rasti za prilagajanje 
finančnega okvira ekonomskemu okolju. V okviru sklada za prilagajanje rasti se lahko 
sprosti do 1 milijarda evrov sredstev znotraj odhodkovne postavke ‘konkurenčnost za 
rast in zaposlovanje’ (1a). Če situacija to dopušča, se lahko ta vsota v skladu s 
pravilom N+2 poveča za največ 1 milijardo evrov letno, in sicer iz neporabljenih 
odobrenih proračunskih sredstev iz strukturnih instrumentov.  

(4) Četrtič, z izogibanjem nepotrebni namenski vezavi sredstev predlagana nova 
klasifikacija odhodkov obenem spodbuja prožnost in učinkovito razporejanje virov. 
Struktura odhodkov v Agendi 2000 je v veliki meri ostanek prvega in naslednjih 
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finančnih okvirov. Razdeljena je na 8 odhodkovnih postavk oz. 11 postavk, če štejemo 
tudi podpostavke. Zaradi namenske vezave sredstev v številnih postavkah in 
podpostavkah je sistem preveč tog in lahko onemogoča prilagajanje in učinkovito 
porabo sredstev za doseganje zastavljenih ciljev Unije ter tako ovira osnovni cilj, da 
naj bi bila proračunska sredstva na razpolago za namene in potrebe različnih politik. 
Omejeno število proračunskih postavk ne odraža zgolj širših ciljev politik, pač pa nudi 
tudi več manevrskega prostora za dogodke in potrebe, ki jih ni mogoče natančno 
predvideti več let vnaprej. Za finančni okvir 2007-2013 Komisija predlaga pet glavnih 
odhodkovnih postavk, ki so določene v tabeli s finančnim okvirom (glej Prilogo I). 

(5) Končno, instrument za evropsko solidarnost in hitro ukrepanje naj se zaradi večje 
finančne discipline in transparentnosti vključi v finančni okvir. Ustanovitev njegovega 
predhodnika, Solidarnostnega sklada Evropske unije, izven finančnega okvira, je 
pokazala, da ga je ob odsotnosti zadostne prožnosti finančnega predvidevanja mogoče 
obiti, kadar je to potrebno. Komisija meni, da je ta instrument še vedno potreben, 
vendar predlaga, da se ga popolnoma vključi v večletni finančni okvir. 

Posledice za Uredbo o proračunski disciplini 

Izkušnje s finančnim načrtom 2000-2006 so pokazale, da kmetijske smernice, predvidene v 
Uredbi Sveta št. 2040/2000 o proračunski disciplini, niso več potrebne. Kmetijski odhodki so 
namreč že omejeni z zgornjimi mejami, dogovorjenimi za obdobje do leta 2013. Ostale 
določbe glede proračunske discipline v zvezi s kmetijstvom bo povzela in okrepila predlagana 
nova Uredba (čl. 18-20) o financiranju skupne kmetijske politike. S prehodom od tržne 
intervencije k neposrednim plačilom kmetom in ukrepom za razvoj podeželja so kmetijski 
odhodki postali tudi bolj predvidljivi. 

Denarne rezerve so ukinjene, priložen predlog za obnovo Medinstitucionalnega sporazuma ne 
predvideva več obveznih začasnih določb glede rezerv za zunanje ukrepe in nujno pomoč. 

Komisija predlaga, da se Uredbo Sveta št. 2040/2000 prekliče. Komisija bo skladno s tem 
pravočasno predlagala ustrezen pravni predpis. 

Smernice za medinstitucionalno sodelovanje v proračunskem postopku 

Namen določb iz Dela II je izboljšati letni proračunski postopek. Večina teh določb izhaja iz 
proračunske prakse ali predhodnih sporazumov in izjav in so posodobljene v skladu z novo 
finančno uredbo1. Priloge I do IV so sestavni del predlaganega sporazuma. 

Struktura in klasifikacija odhodkov 

Priloga III posodablja klasifikacijo odhodkov in delitev na obvezne in neobvezne odhodke ter 
vpeljuje novo strukturo. Obe veji proračunskega organa v letnem spravnem postopku določita 
nove proračunske postavke. 

Finančne določbe v zakonodajnih instrumentih  

Nespremenjeno ostaja načelo iz Skupne izjave z dne 6. marca 1995, ki je vključeno v točko 
33 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999, po katerem se institucije zavezujejo, 

                                                 
1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.  
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da bodo spoštovale referenčne vsote, sprejete v zakonodajnem proračunskem postopku. 
Vendar pa je bil postopek soodločanja redno vsako leto razširjen in stroge določbe glede 
referenčnih vsot za proračunsko politiko predstavljajo vse večjo oviro. Komisija zato 
predlaga, da se proračunskemu organu in Komisiji ob pripravljanju predhodnega predloga 
proračuna dopusti odstopanje od teh vrednosti v mejah 5 %.  

Zaključek 

Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka 
se je izkazal za učinkovito orodje, s katerim lahko letno proračunsko prakso postavimo v 
večletni finančni okvir. Njegova prenova predstavlja priložnost za posodobitev in 
poenostavitev raznih obstoječih sporazumov in skupnih izjav v zvezi s proračunskimi 
zadevami. Sporazum naj bi izboljšal orodja za prožnost in transparentnost, kar bi pripomoglo 
k ravnotežju med proračunsko disciplino in učinkovitim razporejanjem virov. 
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Osnutek 

EVROPSKI PARLAMENT 
SVET 

KOMISIJA 
MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUM 

z dne […] 

med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o parlamentarni disciplini in izboljšanju proračunskega postopka  

Opomba: glede na verjetni začetek veljavnosti Ustave v obdobju naslednje finančne perspektive se definicija 'večletnega 
finančnega okvira' v naslednjem osnutku nadomesti s 'finančnim okvirom'. 
Pripombe se nanašajo na spremembe v zvezi z besedilom Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999.  

Besedilo Medinstitucionalnega sporazuma  Pripombe 
1. Namen tega sporazuma, sklenjenega med Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo (v nadaljevanju 'institucije') je izvajanje proračunske discipline in izboljšanje 
letnega proračunskega postopka ter sodelovanja med institucijami v proračunskih 
zadevah. 

 

2. Proračunska disciplina po tem sporazumu zajema vse odhodke. Sporazum je 
zavezujoč za vse institucije, vključene v izvedbo proračunske discipline. 

 

3. Sporazum ne spreminja proračunskih pooblastil posamezne institucije, kakor jih 
določajo Pogodbe. Ob sklicevanju na to točko v pričujočem besedilu Svet odloča s 
kvalificirano večino, Evropski parlament pa z večino svojih članov ter s tremi petinami 
oddanih glasov, v skladu s pravili glasovanja iz petega pododstavka člena 272(9) 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju 'Pogodbe ES'). 

 

4. Vsaka sprememba sporazuma zahteva soglasje vseh institucij, ki so pogodbenice 
sporazuma. Spremembe večletnega finančnega okvira je treba sprejeti po postopkih, 
določenih v sporazumu. 
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Besedilo Medinstitucionalnega sporazuma  Pripombe 
5. Sporazum ima dva dela: 
– Del I vsebuje opredelitev in določbe za izvedbo večletnega finančnega okvira2 2007 
do 2013 in velja za obdobje tega finančnega okvira, 
– Del II se nanaša na izboljšanje medinstitucionalnega sodelovanja v proračunskem 
postopku. 

Sprememba: trajanje večletnega 
finančnega okvira 

6. Komisija predloži poročilo o izvajanju sporazuma, po potrebi skupaj s predlogi 
sprememb, kadar je to potrebno, in v vsakem primeru hkrati s predlogom novega 
finančnega okvira, ki ga predloži v skladu z odstavkom 29.  

 

7. Sporazum začne veljati 1. januarja 2007. Istega dne se nadomestijo: 
– Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka3, 
– Medinstitucionalni sporazum z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje 
Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju 
proračunskega postopka4. 

Spremembe: 
Posodobitev in poenostavitev. 

                                                 
2 Večletni finančni okvir je v tem sporazumu imenovan tudi 'finančni okvir'. 
3 UL C 172, 18.6.1999, str. 1. ta Medinstitucionalni sporazum je že nadomestil in razveljavil naslednje instrumente:  

- Skupna deklaracija Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 30. junija 1982 o ukrepih za izboljšanje proračunskega postopka, UL C 194, 28.7.1982, 
str. 1.  
- Medinstitucionalni sporazum z dne 29. oktobra 1993 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in ukrepih za izboljšanje 
proračunskega postopka, UL C 331, 7.12.1993, str. 1.  
- Deklaracija Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 6. marca 1995 o vključitvi finančnih določb v zakonodajne akte, UL C 102, 4.4.1996, str. 4. 
- Skupna deklaracija z dne 12. decembra 1996 o izboljšanju obveščanja proračunskega organa o sporazumih o ribolovu, UL C 20, 20.1.1997, str. 109.  
- Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 16. julija 1997 o določbah glede financiranja skupne zunanje in 
varnostne politike, UL C 286, 22.9.1997, str. 80.  
- Medinstitucionalni sporazum z dne 13. oktobra 1998 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o pravni podlagi in izvrševanju proračuna, UL C 344, 
12.11.1998, str. 1. 

4 UL C 283, 20.11.2002, str. 1. 
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DEL I – FINANČNI OKVIR ZA OBDOBJE OD 2007 DO 2013: OPREDELITEV IN 
IZVEDBENE DOLOČBE 

A. Vsebina in obseg finančnega okvira 

8. Finančni okvir za obdobje od 2007 do 2013 iz Priloge I je sestavni del sporazuma. 
Tvori referenčni okvir za medinstitucionalno proračunsko disciplino. Njegova vsebina je 
v skladu s sklepi […] Evropskega Sveta […]. 

 

9. Namen finančnega okvira je zagotoviti, da se odhodki Evropske unije, razčlenjeni na 
širše kategorije, srednjeročno razvijajo v okviru častnih sredstev. 

 

10. Finančni okvir za obdobje 2007–2013 za vsako leto ter za vsako postavko ali 
podpostavko določa vsoto odhodkov v smislu odobrenih sredstev za prevzem 
obveznosti. Skupni letni zneski odhodkov so prikazani tako v smislu odobrenih 
sredstev za prevzem obveznosti kot tudi za prevzem plačil.  
Vsi zneski so izraženi po stalnih cenah iz leta 2004. 
Finančni okvir ne upošteva proračunskih postavk, ki se financirajo z namenskimi 
prejemki v smislu člena 18 Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti5, v nadaljevanju 'Finančna uredba'. 

Spremembe: 
- Splošna posodobitev 
- §4 se črta (postane nična): predlagana 
ni nobena posebna postavka za 
predpristopne odhodke.  
- §5 se črta: ta odstavek ne velja več 
zaradi predloga Komisije, da se 
Evropski razvojni sklad vključi v finančni 
okvir. 
- §6: Črta se omemba kmetijske 
smernice (glej obrazložitveni 
memorandum zgoraj). 
- Za prilagoditve posameznih postavk 
glej točko 15 spodaj. 

11. Institucije potrjujejo, da vsak absolutni znesek, prikazan v finančnem okviru za 
obdobje 2007–2013, predstavlja letno zgornjo mejo odhodkov v breme splošnega 
proračuna Evropskih skupnosti. Brez vpliva na spremembe zgornjih mej v skladu z 
določbami tega sporazuma se zavezujejo uporabiti svoja pooblastila na način, da se v 
vsakem proračunskem postopku in pri izvajanju proračuna za navedeno leto 
upoštevajo vse zgornje meje odhodkov. 

§2 se črta (postane ničen): za finančni 
okvir 2007-2013 ni predlagana nobena 
postavka za predpristopne odhodke. 
 

                                                 
5 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 



 

SL 9   SL

12. Obe veji proračunskega organa se sporazumeta, da za finančni okvir 2007–2013 
sprejmeta najvišje stopnje povečanja neobveznih odhodkov, ki izhajajo iz proračunov, 
določenih v okviru zgornjih mej iz finančnega okvira.  
Zaradi dobrega finančnega poslovodenja institucije v čim večji meri zagotovijo, da v 
proračunskem postopku in ob sprejemanju proračuna za različne postavke ostane na 
voljo zadostna razlika do zgornje meje. 
13. Noben akt, ki ga Evropski parlament in Svet sprejmeta v postopku soodločanja, ali 
ki ga sprejme Svet in ki presega odobritve v proračunu ali dodeljena sredstva iz 
finančnega okvira v skladu z odstavkom 11, se ne sme izvajati v finančnem smislu, 
dokler proračun ni spremenjen in, če je to potrebno, finančni okvir popravljen v skladu 
z ustreznimi postopki, predvidenimi za vsakega od teh dveh primerov. 

Spremembe: 
- § 2: posebna narava Postavke 2 v 
Agendi 2000, ki je zajemala zgolj 
predhodno razporejene odhodke, ne 
obstaja več. Odobritve za strukturne 
operacije praviloma spadajo pod 
Postavko 1b, ki zajema tudi ne-
predhodno razporejene odhodke. 
- § 3 se črta: ustrezna določba se vstavi 
v Del II, člen 39. 

14. Za vsako leto, ki ga pokriva finančni okvir, skupna vsota odobrenih proračunskih 
sredstev za prevzem plačil (po letni prilagoditvi in ob upoštevanju vseh drugih 
prilagoditev in revizij) ne sme doseči obrestne mere za nevezane vloge za lastna 
sredstva, ki presegajo zgornjo mejo, določeno za ta sredstva. 
Po potrebi se obe veji proračunskega organa v skladu s točko 3 tega sporazuma 
odločita znižati zgornje meje finančnega okvira, da bi bili v skladu z zgornjimi mejami 
lastnih sredstev. 

 

B. Letne prilagoditve finančnega okvira  
Tehnične prilagoditve 
15. Komisija vsako leto pred začetkom proračunskega postopka za leto n+1 sprejme 
naslednje tehnične prilagoditve finančnega okvira v skladu z gibanji bruto nacionalnega 
prihodka (BND) in cen: 
(a) revalorizacija zgornjih mej in skupnih zneskov odobritev za prevzem obveznosti in 
odobritev plačil po cenah iz leta n+1; 
(b) izračun razpoložljivega zamika do zgornje meje lastnih sredstev. 
Komisija opravi tehnične prilagoditve na podlagi zadnjih gospodarskih podatkov in 
predvidevanj, ki so ji na voljo. Vendar pa tehnična prilagoditev za skupno kmetijsko 
politiko (Evropski kmetijski jamstveni sklad in Evropski sklad za razvoj podeželja), 
strukturne sklade iz postavke 1b, Kohezijski sklad in evropski ribiški sklad temeljijo na 
deflatorju 2 % letno. 

Pripombe in spremembe: 
- §2: posodobitev postopka tehnične 
prilagoditve v skladu z novimi imeni 
kmetijskih in strukturnih programov.  
- §2: 2-odstotni deflator se še naprej 
ohrani.  
- §3 se črta. Opusti se možnost 
pregledovanja indeksne osnove.  
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Rezultate takšnih prilagoditev ter gospodarske projekcije, ki so podlaga zanje, se 
sporoči obema vejama proračunskega organa. 
Dodatne tehnične prilagoditve za leto, bodisi med letom ali kot naknadni popravki v 
naslednjih letih, niso mogoči. 

Prilagoditve v zvezi z izvajanjem 
16. Komisija hkrati z obvestilom o tehničnih prilagoditvah finančnega načrta predloži 
obema vejama proračunskega organa predloge za prilagoditve skupnih odobritev 
plačil, za katere meni, da so potrebna z vidika izvajanja, da bi zagotovila urejeno 
povečevanje glede na odobritve za prevzem obveznosti. 

 

Posodabljanje napovedi za odobritve plačil po letu 2013  
17. Leta 2010 bo Komisija posodobila napovedi glede odobritev plačil po letu 2013. Ta 
posodobitev bo upoštevala dejansko izvajanje proračunskih odobritev za prevzem 
obveznosti in proračunskih odobritev plačil, kot tudi napovedi glede izvajanja 
proračuna. Prav tako bo obravnavala pravila, s katerimi naj bi zagotovili, da se 
odobritve plačil urejeno povečujejo v primerjavi z odobritvami za prevzem obveznosti 
ter napovedmi glede rasti BND Evropske unije. 

Spremembe: 
- Točka 17 se črta. Določba v zvezi s 
tem ni potrebna, če bodo finančni okvir 
in ustrezni temeljni akti sprejeti leta 
2005, kot predvideno. Namesto tega se 
predlaga izjava (priložena na koncu 
tega dokumenta). 

Prilagoditve, povezane s čezmernim javnofinančnim primanjkljajem  

18. Če postopek za čezmerni javnofinančni primanjkljaj pripelje do ukinitve 
proračunskih odobritev za prevzem obveznosti iz Kohezijskega sklada, lahko Svet ob 
preklicu te ukinitve odobri transfer ukinjenih obveznosti na naslednja leta. Ukinjene 
obveznosti za leto n ni mogoče ponovno vključiti v proračun po letu n+1. Svet odloča o 
predlogu Komisije v skladu z ustreznimi določbami temeljnih uredb. 

Nova točka 18 se navezuje na predlog 
nove uredbe o Kohezijskem skladu in 
na postopek v primeru čezmernega 
javnofinančnega primanjkljaja, in sicer 
gre za sankcije v zvezi s proračunskimi 
odobritvami za prevzem obveznosti iz 
Kohezijskega sklada. 

19. Evropski parlament in Svet sprejmeta odločitve o teh predlogih do 1. maja leta n v 
skladu s točko 3 tega sporazuma. 

 

C. Revizija finančnega okvira 

20. Poleg rednih tehničnih prilagoditev in prilagoditev v skladu s pogoji izvajanja se 
lahko finančni okvir ob nepredvidenih okoliščinah na predlog Komisije spremeni v 
skladu z zgornjimi mejami lastnih sredstev.  
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21. Praviloma je treba vsak tak predlog za spremembo predložiti in sprejeti pred 
začetkom proračunskega postopka za leto ali za prvo od teh let. 
Spremembo finančnega okvira do 0,03 % BND Skupnosti v okviru razmika za 
nepredvidene odhodke skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa v skladu s 
točko 3. 
Vsako spremembo finančnega načrta nad 0,03 % BND Skupnosti v okviru razmika za 
nepredvidene odhodke skupaj sprejmeta obe veji proračunskega organa, pri čemer jo 
mora Svet sprejeti soglasno. 

Posodobitev: bruto nacionalni proizvod 
(BNP) se s pričetkom veljavnosti 
novega sklepa o sistemu lastnih 
sredstev zamenja z bruto nacionalnim 
dohodkom (BND) (UL L 253/42 z dne 
7.10.2000). 
 

22. Institucije brez poseganja v točko 39 pregledajo področje delovanja za 
prerazporeditev odhodkov med posameznimi programi iz postavk, na katere se nanaša 
revizija, zlasti kadar se predvideva, da odobrena sredstva ne bodo popolnoma 
izrabljena. Bistveni del vsote naj se giblje pod zgornjo mejo za posamezno poglavje, v 
absolutnem smislu in kot delež načrtovanih novih odhodkov.  
Institucije pregledajo, kakšne so možnosti, da se zvišanje zgornje meje ene postavke 
nadomesti z znižanjem zgornje meje druge postavke. 
Vsaka revizija obveznih odhodkov v finančnem okviru ne pomeni zmanjšanja vsote, ki 
je na razpolago za nepredvidene odhodke. 
Vsaka revizija mora ohraniti ustrezno razmerje med obveznostmi in plačili. 

Posodobitev: 
§3 se črta (postane nična): za finančni 
okvir 2007-2013 ni predlagana nobena 
postavka za predpristopne odhodke. 

D. Posledice, kadar ni skupne odločitve o prilagoditvi ali spremembi finančnega 
načrta 

23. Kadar ni skupne odločitve Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi ali 
spremembi finančnega načrta, ki jo predlaga Komisija, se kot zgornje meje odhodkov 
za leto še naprej upoštevajo pred tem določeni zneski po letnem tehničnem popravku. 

 

E. Rezerva za nepričakovane dogodke  

24. Rezerva za nepričakovane dogodke se vključi v postavko 4 (EU kot globalni 
partner) finančnega okvira. Ta rezerva je kot določba vključena v splošni proračun 
Evropskih skupnosti. Rezerva za nepričakovane dogodke omogoča hitro ukrepanje, 
kadar države nečlanice potrebujejo posebno pomoč zaradi nepredvidenih dogodkov, 

Spremembe in poenostavitve: 
- § 1(a): nična. Denarna rezerva je bila 
predvidena le do leta 2002. 
- § 1(b): sklicevanje na rezervo v zvezi z 
zagotovitvijo posojil nečlanicam se črta. 
Komisija bo predlagala novo ureditev, 

                                                 
6 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
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zlasti in predvsem za humanitarne operacije, pa tudi v primeru splošnih kriznih situacij 
in zaščite, kadar okoliščine to narekujejo. Letni znesek v stalnih cenah znaša 221 
milijonov evrov za obdobje trajanja finančnega okvira. 
Kadar Komisija meni, da je uporaba sredstev iz rezerve potrebna, obema vejama 
proračunskega organa predlaga prenos sredstev iz te rezerve v ustrezne proračunske 
postavke. 
Pred vsakim predlogom Komisije o črpanju sredstev iz rezerve za nepričakovane 
dogodke je potrebno pregledati možnosti za prerazporejanje . 
Komisija hkrati s predlogom o črpanju iz rezerve sproži postopek trialoga, po potrebi v 
poenostavljeni obliki, da bi zagotovila soglasje obeh vej proračunskega organa glede 
potrebe po uporabi rezerve ter glede zahtevane vsote. Prenos se opravi v skladu s 
členom 26 Finančne uredbe6. 

pri čemer se v proračun vključijo 
odobrena sredstva za potrebe 
jamstvenega sklada, brez začasne 
določbe glede zbiranja sredstev.  
- §1: rezerva za nepričakovane 
dogodke ostaja edina rezerva, na 
katero se sklicuje, in je vključena v 
postavko 4. Njeno področje se razširi, 
tako da pokriva tudi ukrepanje v primeru 
upravljanja državljanskih kriz, znesek 
rezerve se prilagodi glede na cene iz 
leta 2004 (vsi zneski predlaganega 
finančnega okvira so izraženi kot stalne 
cene iz leta 2004).  
- § 2-5: postopek za črpanje rezerve se 
posodobi tako, da upošteva novo 
finančno uredbo. 
Po potrebi se dodatna sredstva 
prenesejo bodisi iz drugih proračunskih 
postavk, ali pa se spremeni proračun in 
se uporabijo razpoložljiva sredstva iz 
dovoljenih odstopanj.  

F. Instrument za evropsko solidarnost in hitro ukrepanje  

25. Instrument za evropsko solidarnost in hitro ukrepanje, v nadaljevanju 'solidarnostni 
instrument', je vključen v postavko 3, 'Državljanstvo, svoboda, varnost in pravice' in naj 
bi omogočal hitro finančno pomoč v primeru večjih katastrof na ozemlju katere izmed 
držav članic ali držav kandidatk, kot so opredeljene v ustreznem temeljnem aktu. 
Zgornja meja letnega zneska, namenjene solidarnostnemu instrumentu, znaša 1 
milijardo evrov. Vsako leto mora 1. oktobra ostati na razpolago vsaj ena četrtina 
skupnega letnega zneska, za kritje potreb, ki se utegnejo pojaviti do konca leta. 
Komisija predlaga uporabo solidarnostnega instrumenta, če so izpolnjeni pogoji, 
določeni v ustreznem temeljnem aktu. Končno odločitev o uporabi instrumenta v 
skladu s točko 3 sprejmeta obe veji proračunskega organa skupaj. 

Nova točka: 
Točka 25 se navezuje na 
Medinstitucionalni sporazum z dne 7. 
novembra 2002 o Solidarnostnem 
skladu Evropske unije in vključuje 
predlog Komisije, da naj se 
Solidarnostni sklad oblikuje v instrument 
za solidarnost in hitro ukrepanje.  
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Ko Komisija predlaga uporabo instrumenta, obenem sproži postopek trialoga, po 
potrebi v poenostavljeni obliki, da zagotovi soglasje obeh vej proračunskega organa 
glede potrebe po uporabi instrumenta in glede predvidene vsote.  

G. Prožnost prerazporejanja sredstev 
26. Vsako leto je 200 milijonov evrov predvidenih za financiranje jasno opredeljenih 
odhodkov, ki jih ni mogoče financirati z omejenimi sredstvi, ki so na voljo za eno ali več 
drugih postavk.  
Ta sredstva omogočajo omejeno prerazporejanje sredstev med posameznimi 
postavkami, in sicer znotraj skupnih letnih zgornjih meja in brez poseganja v točko 39. 
Komisija predlaga prerazporejanje po pregledu vseh možnosti za prerazporeditev 
sredstev znotraj tiste obravnavane postavke, ki potrebuje dodatne odhodke. 
Predlog za katero koli finančno leto je mogoče podati med proračunskim postopkom. 
Predlog Komisije se v skladu s finančno uredbo vključi v predhodni predlog proračuna 
ali pa v ustrezen proračunski instrument. 
O prožnem prerazporejanju sredstev v skladu s točko 3 odločata obe veji 
proračunskega organa skupaj. Soglasje se doseže s pomočjo spravnega postopka, 
predvidenega v Delu II, oddelek A in v Prilogi II k temu sporazumu. 

Sprememba: 
Nova prožnost prerazporejanja sredstev 
nadomesti obstoječi instrument za 
prožnost, kot je predlagano v Sporočilu 
Komisije z dne 10.2.2004 Gradimo 
skupno prihodnost [COM(2004) 101 
konč.]. 
Omogoča omejeno prerazporejanje 
sredstev znotraj skupnih zgornjih meja. 
Predhodno razporejeni odhodki niso 
vključeni v ta instrument. 

H. Sklad za prilagajanje rasti 

27. Podpostavka 1a konkurenčnost za rast in zaposlovanje vključuje odobrena 
proračunska sredstva za sklad za prilagajanje rasti, ki letno znaša 1 milijardo evrov. Ta 
znesek se lahko poveča za največ 1 milijardo evrov letno, in sicer z določenimi 
neporabljenimi odobrenimi proračunskimi sredstvi iz dveh kohezijskih instrumentov 
(Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada), ob 
upoštevanju pravila 'N+2'7. 
Sklad za prilagajanje rasti naj bi olajšal prilagajanje odhodkov spremenjenim 
okoliščinam, saj omogoča odzivanje na nepredvidene dogodke, ki bistveno vplivajo na 
rast in zaposlenost in tako pripomore k zastavljenim ciljem v zvezi z rastjo in kohezijo. 
Poleg tega bo Uniji omogočil odzivanje na morebitne krizne situacije, ki so posledica 

Nova točka: 
- Sklad za prilagajanje rasti je namenjen 
povečanju odobrenih proračunskih 
sredstev znotraj obstoječih 
instrumentov in dejavnosti iz postavke 
1, kadar so izpolnjeni pogoji iz 
navedenih uredb. 
- Sedaj je vključen v postavko 1 in naj bi 
se uporabljal za programe, povezane z 
lizbonsko strategijo, katere odobrena 
proračunska sredstva so vključena 
predvsem v postavko 1a. 

                                                 
7 UL L 161/1 z dne 26.6.1999, člen 31(2). 
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mednarodnih ekonomskih in trgovinskih razmer. Glede na letno oceno napredka pri 
izpolnjevanju načrta v spomladanskem zasedanju Sveta se sklad v primeru 
zaostankov pri izpolnjevanju načrta uporablja tudi za dodatno financiranje različnih 
programov iz podpostavk za konkurenčnost in kohezijskih podpostavk, ter za 
spodbujanje investicij in javne podpore ključnim projektom. 
Komisija predlaga črpanje odobrenih sredstev iz sklada za prilagajanje rasti, kadar so 
za to izpolnjeni pogoji. O uporabi sklada za prilagajanje rasti v skladu s točko 3 
odločata obe veji proračunskega organa skupaj. 
Ko Komisija predlaga prenos sredstev ali sprejem sklepa o uporabi sklada, obenem 
sproži postopek trialoga, po potrebi v poenostavljeni obliki, da zagotovi soglasje obeh 
vej proračunskega organa glede potrebe po uporabi instrumenta in glede predvidene 
vsote.  

I. Prilagoditve finančnega okvira potrebam širitve 

28. Če v obdobju, za katerega velja finančni okvir, pride do širitve Unije in sprejema 
novih članic, Evropski parlament in Svet na predlog Komisije in v skladu s točko 3 
skupaj prilagodita finančni okvir, da se vključijo tudi odhodki, povezani z izidom 
pristopnih pogajanj. 

§ 2 se črta (postane nična): finančni 
okvir za 2007-2013 ne vsebuje tabele z 
dodatnimi finančnimi potrebami v zvezi 
s širitvijo.  

 

J. Trajanje finančnega okvira in posledice neobstoja finančnega okvira 

29. Komisija predloži predloge za novi srednjeročni finančni okvir do 1. julija 2011. 
Če se obe veji proračunskega organa ne moreta dogovoriti o novem finančnem okviru 
in razen če ena od pogodbenic tega sporazuma izrecno zaključi obstoječi finančni 
načrt, se zgornje meje za zadnje leto iz obstoječega finančnega okvira prilagodijo v 
skladu z odstavkom 15, tako da se ob stalnih cenah ohranijo najvišji določeni zneski za 
leto 2013. Če do širitve pride po letu 2013, in če je potrebno, se podaljšani finančni 
okvir prilagodi tako, da upošteva izide pristopnih pogajanj. 

Sprememba: 

Ta določba je namenjena odpravljanju 
sedanjih dvoumnosti v zvezi s 
skladnostjo finančnega okvira in 
pristopnih pogodb, ki temeljijo na 
izkušnjah zadnje širitve. Kadar finančni 
okvir ni sprejet, se za potrebe širitve 
omogoči prilagoditev zgornjih meja. 
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DEL II – IZBOLJŠANJE MEDINSTITUCIONALNEGA SODELOVANJA V 
PRORAČUNSKEM POSTOPKU 

A. Postopek medinstitucionalnega sodelovanja 

30. Institucije se strinjajo, da se vzpostavi postopek medinstitucionalnega sodelovanja 
v proračunskih zadevah. Podrobnosti tega sodelovanja so prikazane v Prilogi II, ki je 
sestavni del tega sporazuma. 

 

B. Določitev proračuna 

31. Komisija vsako leto predloži predhodni predlog proračuna, ki prikazuje dejanske 
potrebe Skupnosti po financiranju. 
Pri tem upošteva: 
- natančne napovedi, ki jih v zvezi s strukturnimi skladi pripravijo države članice, 

- sposobnost za porabo proračunskih sredstev, pri čemer si prizadeva ohraniti 
natančno razmerje med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil; 

- možnosti za začetek novih politik prek poskusnih projektov in/ali novih pripravljalnih 
dejavnosti ali za nadaljevanje večletnih dejavnosti, ki se zaključujejo, ko oceni, ali bo 
mogoče zagotoviti temeljni akt v smislu člena 49 finančne uredbe, 
– potrebo po zagotovitvi, da je vsakršna sprememba odhodkov glede na predhodno 
leto v skladu z omejitvami v okviru proračunske discipline. 
Predhodni predlog proračuna vsebuje tudi poročila o dejavnostih, vključno s podatki, ki 
so zahtevani v členih 27(3) in 33(2)(d) finančne uredbe (podatki o ciljih, indikatorjih in 
ovrednotenju). 

Dodatki: 
- §1: nova alinea, ki opozarja na pomen 
točnih napovedi o razvoju odobrenih 
sredstev za prevzem plačil iz strukturnih 
skladov. Za te napovedi so zadolžene 
države članice. 
- Nov odstavek 2, ki upošteva poročila o 
dejavnostih, vključno s podatki, 
zahtevanimi v finančni uredbi. 

32. Institucije se skušajo čim bolj izogibati, da bi v proračun vključevale postavke, pri 
katerih so zneski odhodkov za ukrepe nepomembni. 
Obe veji proračunskega organa se tudi zavezujeta upoštevati oceno možnosti za 
izvajanje proračuna, ki jo pripravi Komisija v svojih predlogih in v zvezi z izvajanjem 
tekočega proračuna. 

Dodatki: 
- Nova § 2 naj bi formalizirala že 
uveljavljeno prakso.  
- Nova § 3 se navezuje na predhodno in 
poudarja povezavo med dobrim 
finančnim poslovodenjem in 
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Pred drugo obravnavo v Svetu Komisija predsedniku proračunskega odbora 
Evropskega parlamenta pošlje pismo s pripombami glede možnosti izvajanja 
sprememb predloga proračuna, ki ga Evropski parlament sprejme ob prvi obravnavi. 
Druga veja proračunskega organa prejme kopijo tega pisma. Obe veji proračunskega 
organa upoštevata pripombe v zvezi s spravnim postopkom iz Priloge II. 
V skladu z dobrim finančnim poslovodenjem in zaradi učinka večjih sprememb na 
proračunsko nomenklaturo v tistih naslovih in poglavjih, ki službam Komisije nalagajo 
obvezno poročanje o poslovodenju, se obe veji proračunskega organa obvežeta, da se 
bosta o vseh večjih spremembah v spravnem postopku posvetovali s Komisijo. 

zagotavljanjem stabilnosti v proračunski 
nomenklaturi. 

C. Klasifikacija odhodkov 

33. Institucije menijo, da so obvezni odhodki tisti, ki jih proračunski organ mora vključiti 
v proračun zaradi pravne obveze, izhajajoče iz pogodb ali aktov, sprejetih na podlagi 
teh pogodb. 

 

34. Predhodni predlog proračuna mora vsebovati predlog za klasifikacijo vsake nove 
proračunske postavke in vsake postavke, katere pravna podlaga je spremenjena. 
Če Evropski parlament in Svet ne sprejmeta klasifikacije, predlagane v predhodnem 
predlogu proračuna, preučita klasifikacijo te proračunske postavke na podlagi Priloge 
III, ki je sestavni del sporazuma. Sporazum se skuša doseči v postopku usklajevanja iz 
Priloge II. 

 

D. Najvišja stopnja povečanja neobveznih odhodkov, kadar finančni okvir ni 
sprejet 

35. Brez poseganja v prvi odstavek točke 12 so se institucije dogovorile o naslednjih 
določbah: 
(a) Evropskemu parlamentu se dovoli določeno odstopanje in manevriranje za potrebe 
četrtega pododstavka člena 272(9) Pogodbe ES – znaša naj polovico najvišje stopnje 
– ki začne veljati s predlogom proračuna, ki ga svet sprejme ob prvi obravnavi, 
vključno z morebitnimi spremembami. 
Najvišja stopnja se upošteva za letni proračun, vključno z vsemi dopolnilnimi in/ali 
spremenjenimi proračuni. Vsak neporabljen del najvišje stopnje, ki ne vpliva na 
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določitev nove stopnje, ostane na razpolago in se lahko uporablja, kadar se obravnava 
osnutke dopolnilnih in/ali spremenjenih proračunov. 
(b) če se v proračunskem postopku izkaže, da je za zaključek postopka potreben 
sporazum o določitvi nove stopnje povečanja neobveznih odhodkov za odobritve plačil 
in/ali nove stopnje za odobritve prevzemanja obveznosti (stopnja za obveznosti je 
lahko drugačna od stopnje za plačila), si institucije prizadevajo doseči soglasje med 
obema vejama proračunskega organa v postopku usklajevanja iz Priloge II brez 
poseganja v točko (a) 

E. Vključitev finančnih določb v zakonodajne akte 

36. Zakonodajni akti glede o večletnih programih, sprejeti v postopku soodločanja, 
vsebujejo določbo, v kateri zakonodajni organ določi načrt programa. 
Ta znesek za proračunski organ med letnim proračunskim postopkom predstavlja 
prednostni referenčni okvir. 
Proračunski organ in Komisija se zavezujeta, da se pri pripravi svojega predloga 
proračuna ne bosta oddaljevala od tega zneska za več; kot 5 %, razen če nastanejo 
nove, objektivne dolgoročne okoliščine, za katere so podani izrecni in natančni razlogi, 
pri čemer se upoštevajo rezultati izvajanja programa, zlasti na podlagi ocen. 
Ta točka ne velja za odobrena proračunska kohezijska sredstva, sprejeta v postopku 
soodločanja, ki jih države članice predhodno razporedijo in ki vsebujejo finančni okvir 
za celotno trajanje programa. 

Dodatek: 
- Dodatek v § 3 bistveno vpliva na 
prožnost letnega proračuna v primerjavi 
s priporočljivimi vsotami, določenimi v 
postopku soodločanja. Vendar pa je ta 
prožnost omejena, odstopanje naj ne bo 
večje od 5%.  

37. Zakonodajni instrumenti o večletnih programih, za katere ne velja postopek 
soodločanja, ne vsebujejo "predvidenega potrebnega zneska". 

 

Če Svet želi vključiti finančni okvir, se ta upošteva kot izraz želje zakonodajnega 
organa, opredeljene v Pogodbi, in ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa. Ta 
določba se omeni v vseh instrumentih, ki vključujejo tak finančni okvir. 

Če je za znesek potreben dogovor po postopku usklajevanja, predvidenega v Skupni 
izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 4. marca 1975, se upošteva kot 
referenčni znesek v smislu odstavka 36 tega sporazuma. 

 

38. Finančni izkaz iz člena 28 Finančne uredbe v finančnem pomenu odraža cilje 
predlaganega programa in vključuje časovni okvir za celotno trajanje programa. Po 
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potrebi se revidira ob pripravi predloga proračuna, pri čemer se upošteva obseg 
izvedbe programa. 
39. V mejah najvišjih stopenj rasti neobveznih odhodkov, ki so navedeni v prvem 
pododstavku točke 12, se obe veji proračunskega organa obvežeta, da bosta 
upoštevali razporeditev odobritev za prevzem obveznosti, kot je določena v ustreznih 
uredbah o strukturnih operacijah, razvoju podeželja in Evropskega ribiškega sklada. 

Spremembe: 

Preneseno iz točke 12 

F. Odhodki v zvezi s sporazumi o ribolovu 

40. Institucije so se dogovorile o financiranju odhodkov za sporazume o ribolovu v 
skladu z ureditvijo iz Priloge IV, ki je sestavni del sporazuma. 

 

G. Financiranje skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) 

41. V zvezi z odhodki za SZVP, ki v skladu s členom 28 Pogodbe o Evropski uniji 
bremenijo splošni proračun Evropskih skupnosti, si institucije prizadevajo v postopku 
usklajevanja iz Priloge II in na podlagi predloga proračuna, ki ga določi Komisija, vsako 
leto doseči soglasje o znesku operativnih stroškov v breme proračuna Skupnosti in o 
razdelitvi tega zneska med postavke proračunskega poglavja za SZVP, predlagane v 
četrtem pododstavku tega odstavka. Če takega soglasja ni, se razume, da Evropski 
parlament in Svet vključita v proračun znesek iz predhodnega proračuna ali znesek iz 
predhodnega predloga proračuna, kateri koli je nižji. 
Skupni znesek stroškov poslovanja SZVP se v celoti vključi v eno proračunsko 
poglavje (SZVP) in se razdeli na člene tega poglavja, kakor so predlagani v četrtem 
pododstavku tega odstavka. Ta znesek naj bi pokrival realne predvidljive potrebe in 
predstavljal razumen razmik za nepredvidene ukrepe. Ta sredstva se ne morejo 
vključiti kot rezerva. Vsaka postavka pokriva skupne ukrepe in sklepe sveta o izvajanju 
že sprejetih ukrepov, ukrepov, ki so predvideni, a še niso bili sprejeti, in vseh 
prihodnjih, tj. nepredvidenih ukrepov, ki naj bi jih sprejel Svet v zadevnem 
proračunskem letu. 
Ker je Komisija v skladu s Finančno uredbo pristojna, da v okviru ukrepov SZVP 
samostojno prerazporeja proračunska sredstva med postavkami enega proračunskega 
poglavja, tj. dodeljena sredstva za SZVP, je tako zagotovljena prožnost, potrebna za 
hitro izvedbo ukrepov SZVP. V primeru, da znesek proračuna za SZVP v 
proračunskem letu ne zadostuje za pokrivanje potrebnih stroškov, Evropski parlament 

Posodobitev. 
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in Svet na predlog Komisije, ki upošteva točko 24, skušata najti rešitev, kar se 
obravnava kot prednostna zadeva. 
V okviru proračunskega poglavja SZVP so lahko ukrepi SZVP vključijo v naslednje 
postavke: 
– nadzor in preverjanje konfliktov in mirovnih procesov,  
– neširjenje orožja in razoroževanje,  
– policijske misije,  
– nujni ukrepi, 
– pripravljalni in nadaljnji ukrepi, 
– posebni predstavniki Evropske unije, 
– reševanje konfliktov in drugi stabilizacijski ukrepi. 

Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da znesek za ukrepe v postavki iz 
četrte alinee ne sme presegati 20 % celotnega zneska proračunskega poglavja za 
SZVP. 

42. Enkrat letno se predsedstvo Sveta posvetuje z Evropskim parlamentom o 
dokumentu Sveta, ki določa glavne vidike in osnovne usmeritve SZVP, vključno s 
finančnimi posledicami za splošni proračun Evropskih skupnosti. Poleg tega v skladu s 
sporazumom, ki je bil dosežen na usklajevalnem sestanku 24. novembra 2003, 
predsedstvo Sveta in obe prihajajoči predsedstvi Parlament vsaj petkrat letno 
obveščali preko skupnih posvetovanj v Svetu, pri čemer se morajo sporazumeti 
najkasneje na usklajevalnem sestanku pred drugo obravnavo. Komisija sodeluje pri teh 
srečanjih. 
Kadar Svet sprejme odločitev na področju SZVP, ki ima za posledico odhodke, mora 
Evropskemu parlamentu nemudoma poslati oceno predvidenih stroškov ('izkaz 
stanja'), zlasti v zvezi s časovnim okvirom, zaposlenim osebjem, uporabo prostorov in 
drugo infrastrukturo, s transportnimi sredstvi, z usposabljanjem in z varnostjo. Vsako 
četrtletje Komisija poroča proračunskemu organu o izvajanju ukrepov SZVP in 
finančnih napovedih za drugi del leta. 

Sprememba § 1 je v skladu s 
soglasjem, doseženim na 
usklajevalnem sestanku 24. novembra 
2003. 
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PRILOGA I 

FINANČNI OKVIR 2007–2013 

2006 (a) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

46.621 58.735 61.875 64.895 67.350 69.795 72.865 75.950

8.791 12.105 14.390 16.680 18.965 21.250 23.540 25.825

37.830 46.630 47.485 48.215 48.385 48.545 49.325 50.125

56.015 57.180 57.900 58.115 57.980 57.850 57.825    57.805

Od tega : Kmetijstvo – s trgom povezani odhodki in neposredna plačila 43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506    42.293

2.342 2.570 2.935 3.235 3.530 3.835 4.145      4.455

11.232 11.280 12.115 12.885 13.720 14.495 15.115    15.740

5. Uprava  (d) 3.436 3.675 3.815 3.950 4.090 4.225 4.365      4.500

Nadomestila  (e) 1.041 120 60 60

Skupaj sredstva za prevzem obveznosti 120.688 133.560 138.700 143.140 146.670 150.200 154.315 158.450

Skupaj sredstva za plačila (c) 114.740 124.600 136.500 127.700 126.000 132.400 138.400 143.100 Průměr

1,09% 1,15% 1,23% 1,12% 1,08% 1,11% 1,14% 1,15% 1,14%

0,15% 0,09% 0,01% 0,12% 0,16% 0,13% 0,10% 0,09% 0,10%

1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

   1b. Kohezija za rast in zaposlovanje

2. Ohranjanje in upravljanje z naravnimi viri

SREDSTVA ZA PREVZEM OBVEZNOSTI

1. Trajnostna rast

   1a. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

Milijoni EUR po cenah iz leta 2004 

(e) Zneski, predvideni v skupnem stališču EU glede pristopne konference z Bolgarijo (CONF – BG 27/04).

(b) Vključuje odhodke za solidarnostni instrument (1 milijarda evrov po cenah iz leta 2004) po letu 2006, vendar so ustrezna plačila izračunana zgolj od leta 2007 dalje.

(c)  Evropski razvojni sklad naj bi bil vključen v proračun EU leta 2008. Obveznosti za leti 2006 in 2007 so vključene zgolj za primerjavo. Plačila obveznosti pred 2008 se ne upoštevajo pri zneskih 
plačil.

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica (b)

(d) Odhodki za upravno poslovodenje institucij, razen Komisije, pokojnine in Evropske šole. Odhodki za upravno poslovodenje Komisije so vključeni v prve štiri postavke.

4. EU kot globalni partner  (c)

Sredstva za plačila kot odstotek BND

Zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND

Dovoljeno odstopanje

a) Odhodki v tej finančni perspektivi so razčlenjeni v skladu s predlagano novo nomenklaturo, s čimer se omogoči sklicevanje in olajša primerjava (odhodki v postavkah 3 in 4 vključujejo zneske, ki 
ustrezajo solidarnostnemu instrumentu (961 evrov po cenah iz leta 2004) ter Evropskemu razvojnemu skladu (ocenjenem na 3 milijarde evrov).
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PRILOGA II 

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE NA PRORAČUNSKEM PODROČJU 

 Pripombe 
A. Po tehnični prilagoditvi finančnega okvira za prihodnje 
finančno leto, ob upoštevanju letne politične strategije, ki jo 
predstavi Komisija, ter pred odločanjem o predhodnem 
predlogu proračuna, se skliče tristransko srečanje glede 
možnih proračunskih prioritet za tisto leto. Pri tem se 
upošteva pristojnosti institucij, kot tudi predvidene potrebe 
za prihajajoče finančno leto in za naslednja leta, zajeta v 
finančnem okviru. Ustrezno se upošteva tudi nove 
dejavnike, ki se pojavijo po začetnem finančnem okviru in 
imajo lahko pomemben in trajen finančni vpliv na proračun 
Evropske unije. Če institucije soglasno sklenejo, da je 
potrebna revizija finančnega načrta, Komisija v zvezi s tem 
poda predlog. 
B. Komisija v zvezi z obveznimi odhodki ob svojem 
predhodnem predlogu proračuna opredeli naslednje: 
(a) odobrena proračunska sredstva, povezana z novo ali 
načrtovano zakonodajo; 
(b) odobrena proračunska sredstva, ki izhajajo iz izvajanja 
zakonodaje, veljavne v času sprejetja prejšnjega proračuna. 
Komisija previdno ovrednoti finančne posledice obveznosti 
Skupnosti, ki temeljijo na teh pravnih predpisih. Po potrebi 
med proračunskim postopkom posodobi svoje ocene. 
Proračunskemu organu predloži vse zahtevane razloge in 
dejstva, na katerih temeljijo njene ocene. 
Če meni, da je to potrebno, Komisija obema vejama 
proračunskega organa predstavi začasno pismo o 
spremembah, s posodobljenimi zneski v zvezi z odhodki za 
kmetijstvo v predhodnem predlogu proračuna in/ali s 
popravki zneskov in razčlenitve odobrenih proračunskih 
sredstev, vključenih v postavke, povezane z delovanjem 
mednarodnih sporazumov o ribolovu, ter v rezerve. 
Omenjeni popravki temeljijo na najnovejših informacijah 
glede sporazumov o ribolovu, ki so v veljavi 1. januarja 
obravnavanega finančnega leta.  
To začasno pismo se pošlje proračunskemu organu pred 
koncem oktobra. 
Če je Svet s pismom seznanjen manj kot en mesec pred 
prvo obravnavo v Evropskem parlamentu, potem ga 
praviloma prouči ob drugi obravnavi predloga proračuna. 

Spremembe in posodobitve: 
- § A: sklic na poročilo o letni 
politični strategiji (LPS) kot 
del strateškega načrtovanja 
in programiranja. 
- §A: da bi revizijskemu 
postopku vrnili prvotno vlogo 
in olajšali njegovo uporabo, 
naj se nove proračunske 
potrebe, ki bi lahko imele 
trajne finančne učinke, 
ponovno pregledajo. Ta 
pregled poteka med 
proračunskim trialogom, 
sledi pa mu lahko predlog za 
revizijo finančnega okvira. 
- § B:preurejanje točk. 
- § B.5: glede na izkušnje 
včasih ni potrebno, da se 
institucije zberejo pred prvim 
branjem v EP. 
- § D (nova) nadomesti 37 in 
38 Medinstitucionalnega 
sporazuma. 
Novi zneski za poskusne 
projekte in pripravljalne 
ukrepe se izračunajo na 
osnovi sedanjih zneskov iz 
Medinstitucionalnega 
sporazuma, ki so prilagojeni 
cenam iz leta 2004 ter 
zaradi širitve Skupnosti 
zvišani za 10%. Skupen 
znesek pripravljalnih ukrepe 
je izračunan na osnovi 2,5-
kratnika zneska za nove 
pripravljalne ukrepe. 
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Obe veji proračunskega organa si zato pred drugo 
obravnavo v Svetu prizadevata izpolniti potrebne pogoje, da 
vse zadevne institucije pismo sprejmejo z enim branjem.  
C. 1. Za vse odhodke se vpelje spravni postopek.  

2. Namen spravnega postopka je: 
(a) nadaljevanje razprave o splošnih trendih v zvezi z 
odhodki ter, v tem okviru in v luči predhodnega predloga 
proračuna, ki ga poda Komisija, o širši zasnovi poračuna za 
prihajajoče leto; 
(b) zagotoviti soglasje obeh vej proračunskega organa 
glede: 
– odobrenih proračunskih sredstev, navedenih v točki 2(a) 
in (b), vključno s tistimi, predlaganimi v začasnem pismu, 
obravnavanem v točki 2, 
– vključitve v proračun zneskov za neobvezne odhodke, v 
skladu s točko 39 tega sporazuma, 
– in predvsem, glede zadev, v zvezi s katerimi se ta 
sporazum sklicuje na spravni postopek. 
3. Postopek se začne s trialogom, sklicanim pravočasno, da 
lahko institucije najkasneje do datuma, ki ga Svet določi za 
odobritev predloga proračuna, dosežejo soglasje.  
Delegaciji Sveta in Evropskega parlamenta se uskladita 
glede zaključkov postopka trialoga, pri čemer sodeluje tudi 
Komisija.  
Če v postopku trialoga ni določeno drugače, se vse 
vpletene strani zberejo na usklajevalnem sestanku na dan, 
ki ga Svet določi za oblikovanje predloga proračuna. 
4. Če je potrebno, se na pisno prošnjo Komisije, 
predsednika Odbora Evropskega parlamenta za proračun 
ali predsednika Sveta (proračun) ponovno skliče srečanje 
trialoga, in sicer pred prvo obravnavo v Evropskem 
parlamentu. Odločitev, ali je ta trialog potreben, sprejmejo 
institucije po sprejetju osnutka proračuna Sveta in pred 
glasovanjem o spremembah na prvi obravnavi Odbora 
Evropskega parlamenta za proračun. 
5. Institucije po prvem branju proračuna nadaljujejo z 
usklajevanjem med obema vejama proračunskega organa, 
da se zagotovi soglasje glede obveznih in neobveznih 
odhodkov, predvsem pa zaradi obravnave pisma iz točke 2. 
Srečanje trialoga se v ta namen skliče po prvem branju v 
Evropskem parlamentu. 
Izidi srečanja se obravnavajo v drugem spravnem postopku 
ob drugi obravnavi v Svetu. 
Institucije po potrebi nadaljujejo z razpravo o neobveznih 
odhodkih tudi po drugem branju v Svetu. 



 

SL 23   SL 

6. Na teh srečanjih trialoga delegacije institucij vodijo 
predsednik Sveta (proračuna), predsednik evropskega 
parlamentarnega odbora za proračun in član Komisije, 
zadolžen za proračun.  
7. Vsaka veja proračunskega organa ukrene vse potrebno, 
da se izide spravnih postopkov spoštuje skozi celoten 
proračunski postopek.  
D. Da bi lahko Komisija pravočasno ocenila, ali so 
spremembe, ki jih proračunski organ predvidi v zvezi z 
novimi pripravljalnimi dejavnostmi/poskusnimi projekti ali s 
podaljšanjem obstoječih, izvedljive, obe veji proračunskega 
organa Komisijo do sredine junija obvestita o svojih 
namerah na tem področju, tako da v prvi obravnavi v Svetu 
že lahko steče prva razprava. Uporabljajo se tudi vsi 
naslednji koraki spravnega postopka, predvideni v tej prilogi, 
kot tudi določbe glede možnosti izvajanja, omenjene v točki 
35 tega sporazuma.  
Nadalje, tri institucije soglašajo z omejitvijo skupne vsote 
odobrenih proračunskih sredstev za poskusne sheme na 38 
milijonov evrov v kateremkoli proračunskem letu. Prav tako 
soglašajo z omejitvijo skupne vsote odobrenih proračunskih 
sredstev za nove pripravljalne dejavnosti na 36 milijonov 
evrov v kateremkoli proračunskem letu ter skupne vsote 
odobrenih proračunskih sredstev, ki so dejansko določena 
za pripravljalne dejavnosti, na 90 milijonov evrov.  
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PRILOGA III 

KLASIFIKACIJA ODHODKOV  

POSTAVKA  1* Trajnostna rast
1A Konkurenčnost za rast in zaposlovanje Neobvezni odhodki
1B Kohezija za rast in zaposlovanje Neobvezni odhodki

POSTAVKA  2* Ohranjanje in upravljanje z naravnimi viri Neobvezni odhodki

Razen:
Odhodki za skupno kmetijsko politiko, povezani s tržnimi 
ukrepi in neposredno pomočjo, vključno s tržnimi ukrepi za 
ribištvo in sporazume o ribolovu

Obvezni odhodki

POSTAVKA  3* Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica Neobvezni odhodki

POSTAVKA  4* EU kot globalni partner Neobvezni odhodki

Razen:
Odhodki, ki so posledica mednarodnih sporazumov EU s 
tretjimi državami

Obvezni odhodki

Prispevki za mednarodne organizacije ali institucije Obvezni odhodki

Prispevki za financiranje jamstvenega sklada za posojila Obvezni odhodki

POSTAVKA  5 Uprava Neobvezni odhodki

Razen pokojnin in odpravnin Obvezni odhodki

*Obvezni odhodki Komisije:
- stroški postopka
- denarne odškodnine
- nadomestila in raznovrstni prispevki ob prenehanju zaposlitve.
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PRILOGA IV 

FINANCIRANJE ODHODKOV, KI IZVIRAJO IZ SPORAZUMOV O RIBOLOVU 

A. Odhodki, povezani z sporazumi o ribolovu, se financirajo iz dveh 
postavk, ki spadajo na področje 'ribiške' politike (sklicevanje na 
proračunsko nomenklaturo, ki temelji na dejavnostih): 

(a) mednarodni sporazumi o ribolovu (11 03 01); 
(b) prispevki za mednarodne organizacije (11 03 02). 

Vsi zneski, povezani s sporazumi in protokoli, ki so 1. januarja 
obravnavanega leta v veljavi, se vključijo v postavko 11 03 01. 
Zneski, povezani z vsemi novimi ali obnovljenimi sporazumi, ki 
bodo začeli veljati 1. januarja obravnavanega leta, se vključijo v 
postavko 31 02 04 02 – Rezerve/diferencirana proračunska 
sredstva (obvezni odhodki). 

Posodobitev 

B. V spravnem postopku, določenem v Prilogi III, se skušata 
Evropski parlament in Svet na podlagi predloga Komisije 
sporazumeti glede zneska, vključenega v proračunske postavke in 
v rezervo. 

 

C. Komisija se obveže, da bo Evropski parlament redno obveščala 
o pripravah in poteku pogajanj, vključno z implikacijami za 
proračun. 

V zakonodajnem postopku v zvezi s sporazumi o ribolovu se 
institucije obvežejo, da si bodo v največji možni meri prizadevale 
zagotoviti, da se vsi postopki izvedejo čim prej. 

Če proračunska sredstva, povezana z sporazumi o ribolovu 
(vključno z rezervo) ne zadostujejo, Komisija proračunskemu 
organu predloži vse potrebne informacije za izmenjavo mnenj v 
obliki trialoga, po možnosti poenostavljenega, o vzrokih za nastalo 
situacijo in o ukrepih, ki naj se sprejmejo z ustaljenimi postopki. 
Komisija po potrebi predlaga ustrezne ukrepe. 

Komisija vsako četrtletje proračunskemu organu predstavi 
podrobne informacije o izvajanju veljavnih sporazumov in o 
finančnih napovedih za preostanek leta. 
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IZJAVE 

Izjave o prilagoditvi strukturnih skladov, Sklada za razvoj podeželja in Evropskega 
ribiškega sklada glede na okoliščine njihovega izvajanja 

Institucije se lahko na predlog Komisije odločijo, da se v primeru sprejetja novih pravil, ki 
urejajo strukturne sklade, Sklad za razvoj podeželja in Evropski ribiški sklad, odobrena 
proračunska sredstva, ki niso porabljena v predvidenem finančnem okviru, po 1. 
januarju 2007 prenesejo na naslednja leta. 


