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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 1. marca 2021 

Revizorji EU opozarjajo na tveganja v 
zvezi z rezervo za prilagoditev na brexit 
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je v danes objavljenem mnenju izrazilo nekaj pomislekov 
glede nedavnega predloga o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit. Ta sklad s sredstvi v 
višini 5 milijard EUR je solidarnostno orodje, namenjeno podpori tistih držav članic, regij in 
sektorjev, ki jih je izstop Združenega kraljestva iz EU najbolj prizadel. Medtem ko se po mnenju 
revizorjev s predlogom zagotavlja fleksibilnost za države članice, pa je z zasnovo rezerve 
povezana vrsta negotovosti in tveganj.  

Če bo uredba o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit sprejeta, bo v skladu s predlogom 
Evropske komisije 80 % sklada (4 milijarde EUR) državam članicam dodeljenih v obliki 
predhodnega financiranja. Državam članicam bi se njihov delež predhodnega financiranja dodelil 
na podlagi ocenjenega učinka na njihova gospodarstva, pri čemer bi se upoštevala dva dejavnika: 
trgovina z Združenim kraljestvom in količina rib, ulovljenih v izključni ekonomski coni Združenega 
kraljestva. Z uporabo te metode dodeljevanja bi bila glavna upravičenka do predfinanciranja s 
skoraj četrtino sredstev (991 milijonov EUR) Irska, sledile pa bi ji Nizozemska (714 milijonov EUR), 
Nemčija (429 milijonov EUR), Francija (396 milijonov EUR) in Belgija (305 milijonov EUR). 

„Uredba o vzpostavitvi rezerve za prilagoditev na brexit je pomembna pobuda za financiranje, 
katere cilj je ublažiti negativne učinke brexita na gospodarstva držav članic EU,“ je povedal član 
Sodišča Tony Murphy, pristojen za mnenje. „Sodišče meni, da fleksibilnost, zagotovljena z uredbo, 
za države članice ne bi smela povzročiti negotovosti.“ 

Revizorji EU zlasti opozarjajo na strukturo uredbe, v skladu s katero bi države članice prejele 
nenavadno visoko predhodno financiranje, ne da bi morale Evropski komisiji vnaprej predložiti 
podrobnosti o ukrepih, ki jih bodo financirale. To bi sicer omogočilo hiter odziv na izredne 
razmere, vendar Komisija upravičenosti in primernosti teh ukrepov ne bi ocenila pred koncem 
leta 2023. Revizorji opozarjajo, da bi se zaradi predlagane strukture in časovnega okvira povečalo 
tveganje, da bi bili izbrani neoptimalni in neupravičeni ukrepi.  
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Poleg tega naj bi v skladu s predlogom obdobje upravičenosti za izvajanje ukrepov trajalo od 
julija 2020 do decembra 2022. Vendar revizorji opozarjajo, da Komisija ni navedla utemeljitve za 
izbiro tega obdobja upravičenosti ali preučila njegove primernosti. 

Informacije o ozadju  

Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije. Po koncu prehodnega obdobja 
1. januarja 2021 sta EU in Združeno kraljestvo oblikovala dva ločena trga ter dve ločeni regulativni 
in pravni območji. Pri tem so nastale ovire za trgovino z blagom in storitvami ter čezmejno 
mobilnost, ki imajo posledice za javno upravo, podjetja, državljane in deležnike na obeh straneh. V 
tem kontekstu je Evropski svet na posebnem zasedanju 17. do 21. julija 2020 napovedal 
vzpostavitev nove posebne rezerve za prilagoditev na brexit, ki naj bi ji bilo skupno dodeljenih 
5 milijard EUR v cenah iz leta 2018. 

V skladu s predlogom, ki ga je Evropska komisija predložila 25. decembra 2020, naj bi bila rezerva 
za prilagoditev na brexit aktivirana v dveh krogih dodelitev: najprej leta 2021 v obliki znatnega 
predhodnega financiranja v višini 4 milijard EUR, preostala milijarda eurov pa bi bila izplačana v 
glavnem leta 2024 za kritje vseh upravičenih odhodkov, ki bi presegali znesek, plačan v okviru 
predfinanciranja. Ker je zaradi pravne podlage predloga Komisije potrebno posvetovanje s 
Sodiščem, sta ga Evropski parlament in Svet zaprosila za mnenje.  

Mnenje Sodišča št. 1/2021 o predlogu uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
rezerve za prilagoditev na brexit v angleščini je sedaj na voljo na spletišču Sodišča eca.europa.eu, 
prevodi v ostale jezike pa bodo dodani kmalu. 

Sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Mnenja so neodvisna ocena 
zakonodajnih predlogov, ki jo pripravi zunanji revizor EU.  
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