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Uvod 

1. Evropski parlament je 15. septembra 2004 ustanovil Začasni odbor o političnih izzivih in 
proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013. S to odločitvijo se Parlament drži 
uspešne prakse prejšnjih začasnih odborov o okviru priprave finančne perspektive (paketa 
Delors I in Delors II).   

2. Parlament je za odboru dodelil jasen in zahteven mandat: določiti politične prioritete 
Parlamenta za bodočo finančno perspektivo tako z zakonodajnega kot s proračunskega 
vidika. Drugače povedano, cilj tega odbora naj bi bila ugotovitev političnega dnevnega 
reda in izzivov Evropske unije za naslednje obdobje.  

3. Poleg tega bo iz splošnega in medinstitucionalnega vidika ta odbor imel možnost: 

- povečati vidnost Evropskega parlamenta v vlogi akterja, ki je pri razvoju bodočega 
finančnega okvira na isti ravni kot Svet; 

- pokazati, da Evropski parlament lahko izdela politične rešitve z resnično evropsko dodano 
vrednostjo;  

- pripraviti okvir, ki bo samemu Parlamentu pomagal popolnoma izkoristiti svoje možnosti. 

 

Ozadje1 

Vsebina finančne perspektive 

4. Od leta 1988 služi večletni finančni okvir, t. i. „finančna perspektiva“, kot referenca za 
letni proračun Evropske unije. 

5. Trenutni finančni okvir obsega obdobje od leta 2000 do 2006. Formalno je bil določen v 
medinstitucionalnem sporazumu (IIA) z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo2. Ta sporazum je osnovan na skupnem stališču Sveta, tako kot je 
povzeto v zaključkih Evropskega sveta v Berlinu 24. in 25. marca 1999, in na pogajanjih s 
Parlamentom, ki je dosegel zvišanje zgornjih mej postavk 3 (za notranje politike) in 5 (za 
pokojnine) za 2 milijardi EUR, kakor tudi na oblikovanju instrumenta prilagodljivosti in 
na vključitvi ostalih sprememb. Sedanja finančna perspektiva je bila prilagojena in 
popravljena leta 2003, da bi upoštevala učinek širitve na proračun. Finančna perspektiva 
je prikazana v obliki tabele (glej prilogo 1) in predstavlja večleten okvir za izdatke, za 
katerega sta značilna dva glavna elementa: 

 razčlenitev in letne zgornje meje za vsako postavko (kmetijstvo, strukturni skladi itd.). 
Finančna perspektiva določa zgornje vrednosti za obveznosti po postavkah in po letu. 

 skupna zgornja meja odhodkov sestavljata dva kazalnika: zgornja meja za obveznosti 
(vsota odobrenih pravic za prevzem obveznosti iz različnih postavk) in zgornja meja za 

                                                 
1 Poročevalec je na sestanku Odbora za proračun dne 13. oktobra 2004 predstavil del tega delovnega dokumenta. 
2 UL C 172, 18.6.1999, str. 1 
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odobrena plačila, vezana na obveznosti in izražena v odstotkih bruto nacionalnega 
dohodka (BND) Skupnosti, ki temelji na napovedih. Zgornje meje pomenijo najvišjo 
dovoljeno raven odhodkov za obveznosti in plačila, ki so dovoljeni za letne proračune. 
Nacionalni prispevki se izračunajo letno na podlagi odobritev plačil vključenih v 
proračun. 

6. Zgornja meja lastnih sredstev, ki je tudi navedena v zgoraj omenjeni tabeli, določa zgornjo 
mejo prihodkov proračuna EU. Odreja jo poseben sklep Sveta. Ta določa zgornjo mejo za 
nacionalne prispevke in temelji na BND Skupnosti. V skladu z veljavno odločbo1 je 
zgornja meja 1,24 % skupnega BND Skupnosti. 

Značilnosti in omejitve finančne perspektive 

7. Trenutno finančne perspektive ne predvidevata niti Pogodba niti zakonodaja Skupnosti. 
Formalno je določena z medinstitucionalnim sporazumom sui generis med Parlamentom, 
Svetom in Komisijo, kar odraža konsenz med njimi in daje mehanizmu ustrezno 
legitimnost (nezavezujoči akti). Dokončna odločitev je odvisna od sporazuma med EP in 
Svetom, ki v medinstitucionalnem sporazumu izrazita skupno voljo za proračunsko 
disciplino. 

8. Finančna perspektiva je večletni okvir za letne proračune, o katerih odloča proračunski 
organ v skladu s pravili Pogodbe in postopki, določenimi v IIA. 

9. Po sklenitvi sporazuma je treba zgornje meje spoštovati, čeprav IIA predvideva, da se 
lahko v nekaterih okoliščinah tudi spremenijo: revizija, fleksibilnost zaradi širitve, 
ustanovitev Solidarnostnega sklada itd. 

10. Ustava za Evropo vsebuje večletni finančni okvir, ki bo postal evropski zakon. O tem bo 
odločal Svet po pridobitvi soglasja in po uskladitvi z Evropskim parlamentom (člen I-
54;člen II-308). 

11. Naslednja finančna perspektiva (2007-2013) bo sprejeta po sedanjem postopku. 

12. Prvi dve finančni perspektivi je spremljalo povečanje zgornje meje za lastna sredstva. Pri 
tretji (trenutni) ni več tako. 

1988–1992 z 1,15 % na 1,20 % BNP 
1993-1999 z 1,24% na 1,27% BNP 
2000–2006 1,27 % BNP (ali 1,24 % BND) 

13. S finančno perspektivo je Evropski parlament tudi odstopil nekaj svojih pristojnosti v 
zameno za bolj trajnostno strukturo proračuna in za povečanje sredstev za nove politike, 
ki bodo spodbujale evropsko integracijo (večletni program).  Definicija novih ciljev in 
organov je povzročila vse več pritiska na trenutno finančno perspektivo zaradi 
nezadostnih sredstev in neprožnosti. 

 
Kaj se zgodi, če ne pride do sporazuma? 

                                                 
1 Sklep sveta št. 597/2000/ES 
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14. Člen 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 vsebuje te določbe: 

26. Če se veji proračunskega organa ne strinjata o finančni perspektivi in če ena od strank tega 
sporazuma izrecno ne zavrne obstoječe finančne perspektive, se zgornje meje za prejšnje 
leto, ki jih pokrivajo obstoječo finančno perspektivo, prilagodijo v skladu z odstavkom 15 
tako, da se tem zneskom doda povprečna stopnja rasti iz predhodnega obdobja, z 
izključitvijo prilagoditev, narejenih zaradi širitve Unije. Ta stopnja rasti pa ne sme preseči 
rasti BNP-ja Skupnosti za zadevno leto.  

 

15. Poročevalec poudarja, da bi morala biti finančna perspektiva usklajena, preden začne 
Komisija pripravljati predlog osnutka proračuna za leto 2007. 

16. Pogodba ima prednost pred IIA, kar pomeni, da v odsotnosti večletnega okvira veljajo 
določbe za letni proračun, po katerih mora EP upoštevati le največjo stopnjo rasti (MRI; 
člen 272, odst. 9). 

Okoliščine 

17. Leta 2007 bo Evropska unija praznovala tri pomembne obletnice, kar bo primeren 
trenutek za začetek novih pobud za okrepitev njenih izkušenj in zrelosti na poti k novim 
izzivom: 50 let Rimske pogodbe, 20 let finančnih perspektiv in 5 let enotne valute. 

18. Obenem pa bo pripravljanje naslednje finančne perspektive potekalo v obdobju velikih 
političnih napetosti: težavne ekonomske in socialne okoliščine, ki jih posameznim 
državnim blagajnam nalagajo proračunske omejitve, ratifikacija Ustave, morebitni novi 
pristopi in volilne kampanje v več državah članicah. 

19. Finančne perspektive so vedno odražale strateške usmeritve in glavne politične izbire: 

- 1988-1992: konec proračunske krize, konec prevlade kmetijstva v proračunu, začetek 
strukturnih politik, 

- 1993-1999: občutno povečanje strukturnih skladov (+ 41 %), ki so postali prednostni 
instrument za gospodarsko in socialno kohezijo kot osnovo za enotno valuto, 

- 2000-2006: stabilizacija proračuna Skupnosti, nobenega povečanja lastnih sredstev, 
prihranki za financiranje širitve. 

20. Poročevalec je trenutno prepričan, da bo naslednja finančna perspektiva odražala stopnjo 
politične volje za zagotavljanje ustreznih sredstev za Evropsko unijo v zvezi z njenimi 
željami in pričakovanji pri proračunski disciplini in na osnovi ocene dodane vrednosti 
Skupnosti. 

21. Finančni okvir, ki ga je Komisija predlagala februarja leta 2004, ni samostojen predlog, 
ampak ga spremlja prenova precejšnjega dela zakonodaje. 

22. Poročevalec meni, da je za ustvarjanje položaja Evropskega parlamenta glede finančnega 
okvira nujno postaviti politične prednosti z zakonodajnega vidika v smislu nujnosti za 
evropske predpise in relativno raven financiranja. 
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Stanje 

V Komisiji 

23. V skladu s členom 26 v IIA z dne 6. maja 1999 

bo Komisija pred 1. julijem 2005 predstavila predloge za srednjeročno finančno perspektivo. 

24. Februarja leta 2004 je Komisija sprejela sporočilo o naslednji finančni perspektivi za 
obdobje od leta 2007 do 2013.1 To sporočilo je zasnovano na zaključkih notranje delovne 
skupine šestih komisarjev, ki jim je bila zaupana naloga, da določijo politični okvir in 
potrebe.  

25. Pozneje, julija leta 2004, je Komisija sprejela glavni del t. i. „Prodijevega paketa“, 
sestavljenega iz nadaljnjih treh sporočil2 in 24 zakonodajnih predlogov. Druga zbirka 
zakonodajnih predlogov je bila sprejeta 29. septembra. 

26. Poročevalec poudarja, da se prvič v zgodovini Unije skoraj vsi programi končujejo hkrati 
(2006). To je bil glavni razlog, zaradi katerega je Komisije je pričakovala vnaprejšnjo 
predstavitev finančne perspektive in z njo povezanih zakonodajnih predlogov, da bi 
zagotovila kontinuiteto. 

V Svetu 

27. Posebna skupina za finančne perspektive, ki je bila ustanovljena pod irskim predsedstvom 
in jo sestavljajo predstavniki Sveta za splošne zadeve, pripravlja delo za COREPER in 
koordinira pregled posebnih vidikov za specializirane svete. Prva zbirka sklepov je bila 
Evropskemu svetu oddana decembra.  

28. Pod nizozemskim predsedstvom je ista skupina nadaljevala s pregledovanjem različnih 
predlogov prek poglobljene analize različnih postavk; želela je prikazati splošen obseg 
položajev držav članic v strukturi.  

29. Evropski svet bi lahko sprejel usmeritve decembra 2004, končnih odločitev pa ne 
pričakujemo pred Evropskim svetom junija 2005.  

V Parlamentu 

30. Pred koncem 5. parlamentarnega obdobja je Evropski parlament sprejel poročilo3 s 
splošnimi usmeritvami glede prvega sporočila Komisije (KOM(2004) 101) z jasno 
izraženim mnenjem, da ne vplivajo na poglede naslednjega Parlamenta: 

                                                 
1 KOM(2004) 101 „Gradnja skupne prihodnosti. Izzivi politike in proračunska sredstva razširjene Unije 2007–
2013“ 
2 KOM(2004) 487 „Finančne perspektive 2007–2013“, KOM(2004) 498 „Predlog za obnovo 
medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka“, KOM(2004) 
505 „Tehnična priloga – Financiranje Evropske unije: poročilo Komisije o delovanju sistema lastnih sredstev“ 
3 A5-0268/2004, „Poročilo o gradnji skupne prihodnosti – izzivi politike in proračunska sredstva razširjene Unije 
2007-2013“ (Poročevalec: Terence Wynn) 
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6. Je odločen, da zaradi demokratičnih razlogov v tem parlamentarnem obdobju ne bo sprejel 
odločitve, ki bi lahko omejila odločanje Parlamenta, izvoljenega junija 2004; vendar zaradi 
institucionalne kontinuitete vabi naslednji Parlament, naslednjo Komisijo in razširjeni Svet, da 
upoštevajo usmeritve v tem poročilu kot osnovo za prihodnja pogajanja; 

31. Poročevalec meni, da se je zaradi ponovne ocene in ovrednotenja za prihodnje razgovore 
treba spomniti na glavne usmeritve, ki jih je glede zgoraj omenjenih poročil podal prejšnji 
Parlament. 

• Trenutna Pogodba ne vsebuje obveznosti za finančno perspektivo. Tako, če EP in Svet ne 
bosta soglašala glede finančnega paketa, finančne perspektive ne bo(odst. 5). 

• Potreba, da se obravnava dodano vrednost porabe Skupnosti v primerjavi z nacionalnimi 
proračuni (odst. 7). 

• Nujnost, da naslednja finančna perspektiva dovoli financiranje ključnih in strateških 
ciljev, omenjenih v Ustavi. 

• Časovni okvir bi moral biti bolj prilagojen mandatom Parlamenta in Komisije, t. j. 5 let 
(odst. 13). Ta zahteva je v skladu z Ustavo, ki zagotavlja večletni časovni okvir „vsaj 5 
let“ (člen III-308). 

• Evropskega parlamenta ne zavezuje odločba, ki jo je sprejel Evropski svet oktobra 2002, o 
kmetijski porabi do leta 2013 (odst. 14 in 26). 

• Razmerje med obveznostmi in plačili, ki jih predvideva Komisija v svojem predlogu, je 
vprašljivo (odst. 15 in 19). 

• V obdobju od leta 1999 do 2002 se je proračun Skupnosti povečal za 8,2 % v primerjavi s 
povprečno rastjo 22,9 % v nacionalnih proračunih (odst. 18). 

• Zgradba trenutne finančne perspektive se je pokazala kot učinkovita. Omejeno število 
postavk ne bi smelo ustvariti večje togosti (odst. 22). 

• Evropskemu razvojnemu skladu je treba določiti proračun v skladu z načelom enotnosti in 
da se tako zagotovi demokratični nadzor nad pomembnim delom razvojne politike EU 
(odst. 29). 

• Odprtost za ocenjevanje predlogov za splošni popravljalni mehanizem, zasnovan na 
načelu solidarnosti Skupnosti (odst. 30). 

32. Da bi odprl razpravo v okviru 6. parlamentarnega obdobja, želi poročevalec zastaviti 
nekaj splošnih vprašanj: 

- Ali je časovni okvir sedmih let sprejemljiv? 

- Ali je predlog Komisije v skladu s srednjeročnimi političnimi nalogami in izzivi 
Evropske unije za naslednje desetletje? 

- Ali predlog Komisije dovolj jasno določa prednostne naloge za Evropsko unijo s 25 ali 
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več državami članicami?  

- Glede na bodoče izzive in na proračunske omejitve držav članic, ali bi morala Evropska 
unija spremeniti/prekiniti nekatere izmed svojih trenutnih dejavnosti? 

- Ali naj Evropski parlament preudari, ali bo treba nekatere obstoječe politike v naslednji 
finančni perspektivi prekiniti? 

- Ali bi bilo treba proučiti alternativne finančne instrumente? 

- Ali bi morali nove naloge vključiti med dejavnosti Unije? 

- Ali sta mehanizma fleksibilnosti in revizije primerna za financiranje nepredvidenih 
dejavnosti vključno z bodočimi širitvami? 

- Ali je tematski pristop nove strukture finančne perspektive primeren? 

- Ali zagotavlja boljši vpogled državljanov v delovanje EU? 

- Ali ne bo sistem postal še bolj tog zaradi razdelitve obstoječe postavke 3 (notranje 
politike) na tri različne postavke (1a), 1b) in 3)? 

- Ali je nova postavka 3 upravičena glede na obseg odobrenih sredstev? 

- Ali je sprejemljivo, da se upravne izdatke Komisije izključi iz postavke 5, ali bi morali 
ostati vidni v ločeni postavki, da bi se zagotovila boljša razporeditev med izdatki za 
poslovanje in upravnimi izdatki? 

- Ali bi bilo treba določiti posebno podpoglavje za decentralizirane agencije? 
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PRILOGA I 

 
Primerjava med sedanjo finančno perspektivo in novo strukturo, predlagano za 

finančno perspektivo za obdobje 2007-2013 * 
 
NOVE ODHODKOVNE POSTAVKE ** Proračun 2004 

Struktura ABB 
Postavke 

sedanje FP**
1. TRAJNOSTNA RAST (1) (3) 
 1.a. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje   
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE (razen kulture) 15 (Izobraževanje in kultura) 3 
RAZISKAVE (vključno raziskave iz ENTR, TREN in FISH) 08  (Raziskave) & 10 

(Neposredne raziskave) 
raziskave iz 02 (Podjetja), 06 
(Energija in promet) in 11 
(Ribištvo) 

3 

INFORMACIJSKA DRUŽBA (razen eTENs) 09 (Informacijska družba) 3 
PODJETJA (razen raziskav) 02 (Podjetja) razen raziskav 3 
NOTRANJI TRG 12 (Notranji trg) 3 
KONKURENČNOST 03 (Konkurenčnost) 3 
GOSPODARSKE IN FINANČNE ZADEVE (razen rezerve za financiranje 
jamstvenega sklada in makrofinančna pomoč) 

01 (Gospodarske in finančne 
zadeve) 

3 

OBDAVČEVANJE IN CARINSKA UNIJA 14 (Obdavčevanje in carinska 
unija) 

3 

STATISTIKE 29 (Statistike) 3 
 ENERGETIKA IN PROMET (razen raziskave) 06  (energetika in promet) razen 

raziskave 
3 

NFORMACIJSKA DRUŽBA (razen raziskave) 09 (Informacijska družba) 3 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE (izdatek znotraj sedanje 
postavke 3 'notranje politike') 

04 (Zaposlovanje in socialne 
zadeve) 

3 

Drugo (a) 20 (Trgovina), 24 (Boj proti 
goljufijam) & 25 (Usklajevanje 
politike Komisije in pravno 
svetovanje) 

3 

 1. b. Kohezija za rast in zaposlovanje   
REGIONALNA POLITIKA - FEDER, interreg 13 (Regionalna politika) 2 
REGIONALNA POLITIKA - Kohezijski sklad 13 04  (Kohezijski sklad) 2 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE 04 (Zaposlovanje in socialne 

zadeve) 
2 

KMETIJSTVO (del pobude LEADER) 05 04 (Razvoj podeželja) 2 
   
 2. VAROVANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV   
OKOLJE (razen zunanja razsežnost) 07 (Okolje) 3 
KMETIJSTVO- vključno z ukrepi pod postavko 3 in z razvojem podeželja 05  (Kmetijstvo)  
od česar (samo izdatki za poslovanje):                                           'tržni ukrepi' 05 1a 
razvoj podeželja' 05 1b 
razvoj podeželja'+ del pobude LEADER 05 2 
gozdarstvo' in 'nadzori in inšpekcije' 05 3 
VARSTVO POTROŠNIKOV IN ZDRAVJA (zdravje živali, dobro počutje 
živali ter zdravstveno varstvo rastlin) 

17 04 (Varnost hrane, zdravje 
živali, dobro počutje živali ter 
zdravstveno varstvo rastlin) 

1a 

RIBIŠTVO (razen raziskav) 11 (Ribištvo) razen raziskav  
od česar (samo izdatki za poslovanje):                                           'tržni ukrepi' 11 1a 
strukturne intervencijes' 11 2 
upravljanje' in 'nadzori in inšpekcije'' 11 3 
 mednarodno ribištvo' 11 4 

NOVE ODHODKOVNE POSTAVKE ** Proračun 2004 
Struktura ABB 

Postavke 
sedanje FP**

 3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVOSO  3 
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KULTURA 15 (Izobraževanje in kultura) 3 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE - boj proti diskriminaciji in 
enakost spolov 

04 04 (Spodbujanje socialne 
vključenosti) 

3 

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE 18 (Področje  svobode, varnosti 
in pravičnosti) 

3 

VARSTVO POTROŠNIKOV IN ZDRAVJA (razen zdravja živali, dobrega 
počutja živali ter zdravstvenega varstva rastlin) 

17 (Varstvo potrošnikov in 
zdravja) (razen 17 04 (Varnost 
hrane, zdravje živali, dobro 
počutje živali ter zdravstveno 
varstvo rastlin)) 

3 

TISK IN KOMUNOKACIJE 16 (Tisk in komunikacije) 3 
ŠIRITEV -Prehodni vir (razvoj institucij) 22 03 Prehodni vir za ukrepe za 

razvoj institucij po pristopu 
3 

SOLIDARNOSTNI SKLAD (p.m.)   
4. EU KOT SVETOVNI PARTNER   
ZUNANJI ODNOSI  19 (Zunanji odnosi)  
od česar (samo izdatki za poslovanje):                                           'zunanji 
odnosi' 

19 4 

 'pomoč za žrtve kršenja človekovih pravic' 19 3 
KMETIJSTVO (SAPARD) 05 4 
REGIONALNA POLITIKA (ISPA) 13 7 
TRGOVINA 20 4 
RAZVOJ IN SODELOVANJE Z DRŽAVAMI AKP 21 4 
ŠIRITEV (razen prehodnega vira) 22 razen 22 03 7 
HUMANITARNA POMOČ 23 4 
EUROPSKI RAZVOJNI SKALD (Izven proračuna EU leta 2004) [21]  
ECFIN- Rezerva za financiranje jamstvenega sklada 01 04 01 13 6 
ECFIN - Makrofinančna pomoč 01 4 
REZERVA-Rezerva za nujno pomoč 31 6 
Drugo (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. UPRAVNA SLUŽBA **   
ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE - druge institucije  5 
Pokojnine 30 5 
Evropske šole 26 01 50 5 
SKUPAJ (vklj. kompenzacija) enaintrideset področij 

politike 
 

SKUPAJ KOMISIJA   
   
Kompenzacija  8 
 
* Nova struktura v tej tabeli se ujema s tisto, ki jo je predlagala Komisija v svojem sporočilu z dne 10. februarja 
2004, KOM(2004)101 končno. 
* *Odhodki za poslovanje Komisije, skupaj s tistimi za druge institucije, so v sedanji strukturi FP vključeni v 
ločeno postavko 5. Kot predlagano v KOM(2004) 101 končno, odhodke za poslovanje Komisije bi bilo treba 
vključiti v ustrezno področje politike. V tej tabeli so odhodki za poslovanje Komisije pod sedanjo postavko 5 
(EUR 2 846 469 262) porazdeljeni po področjih politike v skladu s predlaganim novim pristopom. Odhodki za 
poslovanje, ki se nanašajo na upravne "horizontalne" storitve Komisije (revizijo, upravljanje, proračun, 
usklajevanje politike) so bili porazdeljeni kot "splošni stroški" sorazmerno z odhodki za poslovanje, ki 
neposredno ustrezajo vsaki izmed ostalih področij politike, na osnovi PPP 2004. Izjema je področje politike 
POKOJNINE, ki (skupaj z odhodki za Evropske šole) ostaja pod na novo oblikovano postavko "Upravna 
služba". 
 
(a) Vključuje posebne ukrepe za boj proti goljufijam, trgovino, postopke za oddajo javnih naročil in Prince 
(obveščanje o prihodnosti Evrope). 
(b) Vključuje zunanjo razsežnost notranjih politik (izobraževanje, okolje, obdavčevanje in carinsko unijo, 
energetiko in promet, pravosodje in notranje zadeve). 
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Priloga II 
Finančna perspektiva 2000-2006 (EU-25) prilagojena širitvi po cenah za leto 

2004 
(v milijonih EUR) 

Sedanje 
Odobritve za prevzem obveznosti 

2000  2001  2002  2003  

1. KMETIJSTVO 41 738 44 530  46 587 47 378 
1(a) Skupna kmetijska politika 37 352 40 035  41 992 42 680 
1(b) Razvoj podeželja 4 386 4 495 4 595 4 698 

2. STRUKTURNIMI UKREPI 32 678 32 720 33 638 33 968 
Strukturni skladi 30 019 30 005  30 849 31 129 
Kohezijski sklad 2 659 2 715 2 789 2 839 

3. NOTRANJE POLITIKE 6 031 6 272  6 558 6 796 
4. ZUNANJI UKREPI 4 627 4 735  4 873 4 972 

5. UPRAVNA SLUŽBA (1)  4 638 4 776  5 012 5 211 
6. REZERVE 906  916   676  434  
Denarna rezerva 500 500  250 0 
Rezerva za nujno pomoč 203 208  213 217 
Jamstvena rezerva 203 208 213 217 

7. PREDPRISTOPNA POMOČ 3 174 3 240   3 328 3 386 

Kmetijstvo 529 540 555 564 

Predpristopni strukturni instrument 1 058 1 080  1 109 1 129 

Phare (države prosilke) 1 587 1 620 1 664 1 693

8. KOMPENZACIJA  
SKUPAJ ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA OBVEZNOSTI 93 792 97 189  100 672 102 145 

SKUPAJ ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA PLAČILA 91 322 94 730  100 078 102 767 

Zgornja meja, odobrena proračunska sredstva v odstotkih BND (ESA 
95) 1,07 % 1,08 % 1,11 % 1,09 % 

Stopnja za nepredvidene izdatke 0,17 % 0,16 %  0,13 % 0,15 % 

Zgornja meja lastnih sredstev 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 % 
(1) Odhodki za pokojnine v zgornjo mejo te postavke se izračunajo, ne da bi se upoštevali prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje do 
zgornje meje 1100 milijonov EUR po cenah za leto 1999 za obdobje od leta 2000 do leta 2006. 
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