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Predsednikov predgovor

Na naslednjih straneh so povzete glavne pripombe, ki jih je Evropsko računsko sodišče
poslalo zakonodajalcema EU, tj. Evropskemu parlamentu in Svetu, v razmislek pri
razpravi in odločanju o zakonodajnih predlogih Komisije za večletni finančni okvir za
obdobje 2021–2027.
Dokument predstavlja jedrnat pregled prispevkov, ki se nanašajo na več področij
proračuna. Temelji predvsem na mnenjih o predlogih Komisije, ki jih je Sodišče izdalo v
letu 2018, pa tudi na njegovih informativnih dokumentih in drugih poročilih, ki
obravnavajo finance EU, ter na zbranih izkušnjah. Pripombe Sodišča so osredotočene
zlasti na predlagani proces določanja prioritet pri porabi EU, fleksibilnost proračuna
EU, usmerjenost v smotrnost poslovanja in upravno poenostavitev ter na ureditve
odgovornosti in revidiranja.
Poudariti je treba, da je parlamentarni nadzor lahko uspešen le, če je zasnovan na
trdnih ureditvah odgovornosti. Evropsko računsko sodišče je zato predlagalo, naj bi
bilo praviloma imenovano za zunanjega revizorja vseh organov, ki jih je ustanovila
Evropska unija.
Sodišče na splošno odobrava prizadevanja Komisije za posodobitev proračuna EU za
obdobje po letu 2020. Hkrati pa v svojih mnenjih o zakonodajnih predlogih Komisije in
poročilih poudarja več potencialnih tveganj, opredeljuje številne slabosti in predlaga
konkretne izboljšave. Za nekatere od teh izboljšav bodo potrebne spremembe samih
osnovnih zakonodajnih aktov, mnoge druge pa bi lahko Komisija obravnavala pri
sprejemanju delegiranih in izvedbenih aktov, s katerimi se zakonodaja prenese v
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prakso. Komisija se je doslej le redko posvetovala z Evropskim računskim sodiščem o
nezakonodajnih aktih, čeprav ti običajno vsebujejo ključne določbe, ki vplivajo na
pravilnost in uspešnost porabe EU.
Komisija si zdaj prizadeva, da bi bil zakonodajni sveženj za večletni finančni okvir
sprejet do konca leta 2019, kar je že precej pozneje, kot je bilo prvotno predvideno.
Časovni okvir je zato tesen. Izkušnje iz obdobja 2014–2020 kažejo, da je težko
nadoknaditi zamude, nastale pri sprejemanju zakonodajnega okvira. Sodišče zato
spodbuja Evropski parlament in Svet, naj čim prej dosežeta politični dogovor, tako da
se lahko izvajanje začne takoj na začetku programskega obdobja v letu 2021.

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik
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Pripombe Sodišča o predlogu Komisije
za večletni finančni okvir za obdobje
2021–2027
Splošna vprašanja – kaj je Sodišče navedlo?
V prvem delu so povzete pripombe o glavnih predlogih Komisije za večletni finančni
okvir za obdobje 2021–2027 v zvezi s štirimi specifičnimi vidiki:
—

postopkom določanja prioritet pri porabi na podlagi strateških razmislekov,

—

fleksibilnostjo proračuna EU in predlagane dodelitve sredstev,

—

poenostavitvijo programov porabe in njihovo usmerjenostjo v smotrnost
poslovanja,

—

ureditvami odgovornosti.

Vseskozi se je treba zavedati, da vloga Sodišča ni ocenjevati predlagane politične
prioritete ali dodeljevanje sredstev v novem večletnem finančnem okviru.
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Ali prioritete pri porabi temeljijo na strateških razmislekih?
Sodišče odobrava predlog Komisije, da naj bi bila struktura proračuna in dodeljevanje
sredstev močno usklajena s političnimi prioritetami, poraba pa osredotočena na
ukrepe, ki dokazano prinašajo dodano vrednost EU.
Vendar pa ugotavlja, da je Komisija začela pogajanja o finančnem načrtovanju za
obdobje 2021–2027, čeprav z in med državami članicami ni bil dosežen politični
dogovor o strateških ciljih EU za prihodnja leta. Sedanja strategija, imenovana Evropa
2020, se bo končala pred začetkom novega obdobja. Predlog Komisije je zato sredstvo
za oblikovanje političnih ciljev EU po letu 2020 in ne odziv na te cilje. Sodišče meni, da
je pomembno, da zakonodajalca EU v celotnem obdobju večletnega finančnega okvira
zagotavljata, da se pri finančnem načrtovanju EU ustrezno upoštevajo vse morebitne
spremembe ciljev.
Poleg tega Sodišče opaža, da Komisija še ni predlagala trdnega koncepta dodane
vrednosti EU, ki bi lahko bil podlaga za celovito oceno stroškov in koristi članstva v EU.

Katere so predlagane spremembe za izboljšanje proračunske fleksibilnosti in
dodelitve finančnih sredstev?
Komisija je pripravila več predlogov, ki bi povečali splošno fleksibilnost proračuna (kot
so zvišanje zgornje meje lastnih sredstev, odprava omejitev pri razliki med zgornjo
mejo večletnega finančnega okvira za letne odobritve plačil in plačili, izvršenimi v
danem letu, ter vzpostavitev rezerve za neporabljena sredstva za prevzete obveznosti
in sprostitve sredstev).
Z vidika dobrega finančnega poslovodenja se Sodišče strinja, da bi te spremembe lahko
olajšale hitro in uspešno odzivanje na nepredvidene potrebe. Poleg tega opaža, da bi
se s predlogom za upoštevanje posebnih instrumentov, kot so Evropski sklad za
prilagoditev globalizaciji, Solidarnostni sklad Evropske unije, rezerva za nujno pomoč in
instrument prilagodljivosti, poleg letnih zgornjih mej za odobritve plačil stanje
pojasnilo.
Kar zadeva razvoj porabe za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, je treba pri
kakršnih koli primerjavah z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020
upoštevati več dejavnikov (kot sta inflacija in posledice izstopa Združenega kraljestva iz
EU na proračun) (glej tudi Prilogo II). Sodišče tudi opaža, da predlogi Komisije za
spremembe v zvezi s prioritetami pri porabi ne temeljijo na oceni dodane vrednosti EU
za posamezna področja. Poleg tega bi morala Komisija v celovitem finančnem načrtu
pojasniti ključne predpostavke v zvezi s predlogom večletnega finančnega okvira.
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Glede na izstop Združenega kraljestva iz EU bi bilo morda treba ponovno preučiti
prioritete pri porabi in dodelitev finančnih sredstev v večletnem finančnem okviru na
splošno, saj bi to lahko zmanjšalo razpoložljiva finančna sredstva.
Komisija bi morala v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 omogočiti
tudi prednostno zagotavljanje zadostnih odobritev plačil za izpolnitev neporavnanih
obveznosti iz sedanjega večletnega finančnega okvira in vseh novih obveznosti, ki
zapadejo pred koncem leta 2027.

Kako prepričljiv je poudarek na poenostavitvi in smotrnosti poslovanja?
Komisija predlaga zmanjšanje števila programov porabe in uporabo poenostavljenih
pravil. S tem bi se zmanjšalo upravno breme za upravičence in nacionalne ali
regionalne organe, ki upravljajo sredstva EU. Tudi na strani prihodkov Komisija
predlaga ukinitev korekcijskega mehanizma, ki se uporablja za prispevke držav članic v
proračun.
Sodišče odobrava splošno zasnovo teh predlogov, vendar meni, da je prezgodaj za
oceno, ali se bo s tovrstnimi ukrepi povečala učinkovitost ukrepov EU. S
poenostavitvijo bi bilo treba zlasti odpraviti nepotrebna pravila ali postopke in ne zgolj
konsolidirati obstoječih pravilnikov. Poleg tega bo morala Komisija zlasti pri deljenem
upravljanju zagotoviti, da se pri pravilih držav članic doseže pravo ravnovesje med
enostavnostjo izvajanja in zagotavljanjem, da se sredstva EU porabijo pravilno.
Komisija namerava tudi v vseh programih porabe okrepiti osredotočenost na
smotrnost poslovanja. To bi se deloma doseglo z določitvijo jasnejših ciljev in manjšega
števila kazalnikov smotrnosti poslovanja, ki pa bi bili kakovostnejši.
Kljub temu se Sodišče strinja s tem, da je bistveno, da se za vse programe določi en
sam trden okvir smotrnosti poslovanja, ki ga je mogoče dosledno uporabljati in tako
spremljati uspešnost porabe EU.

Kako bi se izboljšala odgovornost?
Komisija za svoje programe porabe predlaga skladnejši in preglednejši okvir. Manjše
število instrumentov bi se financiralo zunaj proračuna EU. Sodišče meni, da bi oba
ukrepa na splošno verjetno okrepila odgovornost.
Bistveno je, da so programi EU za porabo v skladu z najvišjimi standardi javne
odgovornosti in preglednosti. V zvezi s tem Sodišče zagovarja oblikovanje krovnega
sklopa načel odgovornosti, ki bi lahko bil vključen v medinstitucionalni sporazum,
priložen predlogu za večletni finančni okvir.
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Za podrobnosti glej
—

informativni dokument o predlogu Komisije za večletni finančni okvir za
obdobje 2021–2027, ki ga je Sodišče objavilo 10. julija 2018,

—

mnenje št. 5/2018 o lastnih virih, ki ga je Sodišče objavilo 11. oktobra 2018.

Prihodki – kaj je Sodišče navedlo?
V tem delu so povzete pripombe Sodišča o zakonodajnih predlogih Komisije v zvezi z
lastnimi sredstvi, ki so bili objavljeni 2. maja 2018 v okviru svežnja za večletni finančni
okvir.

Komisija za naslednji večletni finančni okvir predlaga ohranitev carin kot enega od virov
lastnih sredstev EU, vendar po nižji stopnji zbiranja za države članice. Predlaga tudi
ohranitev sredstev iz naslova BND kot pomembnega vira prihodkov in poenostavitev
izračuna prispevkov na podlagi deleža DDV. S temi tremi kategorijami lastnih sredstev
bi se zbralo 87 % prihodkov EU. Poleg tega bi bile uvedene tudi tri nove kategorije
lastnih sredstev, ki bi temeljile na novi shemi obdavčitve podjetij v EU, sistemu EU za
trgovanje z emisijami in davku za nereciklirano plastično embalažo.
Sodišče na splošno ugotavlja, da predlagani sistem financiranja EU ostaja zapleten.
Opaža tudi več vprašanj, ki lahko ogrozijo uspešnost predlaganih novih virov lastnih
sredstev. Komisija na primer predlaga, da bi se sredstva, ki temeljijo na sistemu EU za
trgovanje z emisijami, izračunala kot odstotek prihodkov od dražb pravic do emisije,
katerih skupni obseg je določen. To bi sicer zagotovo ustvarjalo prihodek, ne pa tudi
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dodatne spodbude za države članice k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Skupna
konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb se ne bi postopno uvajala
vse do več let po začetku novega večletnega finančnega okvira. Poleg tega bi morale
države članice uskladiti način zbiranja in izračunavanja podatkov o recikliranju plastike,
ki bi ga nato morala preveriti Komisija.
Prav tako Sodišče meni, da bi morala Komisija ponovno preučiti svoj predlog za
poenostavitev sredstev iz naslova DDV, saj predpostavke, ki jih uporablja za izračun
novih prispevkov, ne ustrezajo fazam, navedenih v obrazložitvi poenostavitve.
Da bi se izravnala učinek izstopa Združenega kraljestva iz EU in vključitev Evropskega
razvojnega sklada (ERS) v proračun EU, Komisija predlaga povečanje zgornjih mej
lastnih sredstev. Predlaga tudi postopno odpravo popravnih mehanizmov, ki se
trenutno uporabljajo za nekatere države članice. To bi privedlo do preglednejšega in
manj zapletenega sistema. Vendar pa Komisija ne predlaga, da bi se postopek dokončal
do leta 2026.
Za podrobnosti glej
—

mnenje št. 5/2018 o lastnih virih, ki ga je Sodišče objavilo 11. oktobra 2018.

Poraba – kaj je Sodišče navedlo?
V tem delu so povzete pripombe o predlogih Komisije za naslednja glavna področja
odhodkov:
—

raziskave in inovacije,

—

kohezija,

—

kmetijstvo in naravni viri,

—

sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje,

—

InvestEU.
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Raziskave in inovacije
Komisija je 7. junija 2018 sprejela predlog za program za raziskave in inovacije Obzorje
Evropa v višini 100 milijard EUR, ki bo nadomestil program Obzorje 2020.

Sodišče ni bilo zaprošeno za mnenje o tem predlogu. Vendar pa je v nedavno
objavljenem informativnem dokumentu navedlo več predlogov za poenostavitev
sodelovanja v programu Obzorje 2020.
Predlagalo je na primer, naj Komisija še naprej razširja uporabo poenostavljenih
možnosti obračunavanja stroškov, da bi se povečalo število malih in srednjih podjetij
(MSP) ter podjetij, ki prvič vstopajo na trg, ki bi sodelovala v raziskovalnih programih
EU. Pri tem bi morala Komisija pozornost nameniti temu, da se zmanjša vsakršno
tveganje, povezano s poenostavljenimi možnostmi obračunavanja stroškov (glej del o
koheziji, str. 12).
Sodišče je tudi predlagalo, da bi se predlogi v zvezi z raziskavami, ki jih je Komisija že
ocenila kot visokokakovostne, toda za katere niso na voljo sredstva EU za raziskave,
lahko financirali v okviru drugih evropskih ali nacionalnih programov, ne da bi bil za to
potreben nov izbirni postopek. To bi lahko pripomoglo k zmanjšanju upravnega
bremena za udeležence.
Za podrobnosti glej
—

informativni dokument Prispevek k poenostavitvi raziskovalnega programa EU
po izteku programa Obzorje 2020, ki ga je Sodišče objavilo 21. marca 2018.
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Kohezija
Komisija je 29. maja 2018 objavila predlog uredbe o skupnih določbah za sedem
skladov EU v okviru deljenega upravljanja: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski
socialni sklad plus, Kohezijski sklad, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Sklad za
azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume.
Vsi ti skladi skupaj zajemajo približno 360 milijard EUR, kar je približno 30 % celotnega
proračuna za obdobje 2021–2027.

Pogoji financiranja in usmerjenost v smotrnost poslovanja
Sodišče meni, da prizadevanja Komisije za okrepitev povezave med porabo sredstev EU
in evropskim semestrom ter prehod s predhodnih pogojev na enostavnejše
omogočitvene pogoje pomenijo napredek. Toda brez vseevropske strategije ali sklopa
ciljev, ki bi zagotovili jasno vizijo o tem, kaj želi EU s svojimi politikami doseči, bodo
morale države članice same opredeliti strateške cilje za zadevne sklade. Pri tem bo
treba posebno pozornost nameniti zagotovitvi, da bodo ti nacionalni/regionalni cilji
dovolj ambiciozni.
Fleksibilnost
Sodišče na splošno odobrava različne ukrepe za povečanje fleksibilnosti proračuna EU,
navedene v predlogu uredbe o skupnih določbah. Vendar bi se lahko zaradi nekaterih
povečalo upravno breme za nacionalne ali regionalne organe (npr. načrtovanje
dodelitev sredstev v dveh fazah) ali bi bila potrebna dodatna pojasnila.
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Poenostavitev
Predlog jasno odraža željo Komisije po poenostavitvi, ki jo Sodišče v celoti podpira,
vendar meni, da morebitne koristi poenostavitve v nekaterih primerih ne odtehtajo
tveganj glede skladnosti in dobrega finančnega poslovodenja, zlasti ker:
—

poenostavitev lahko posledično pomeni manjšo jasnost za upravičence in
nacionalne ali regionalne uprave,

—

bi širok razpon predlaganih ukrepov (npr. možnosti poenostavljenega
obračunavanja stroškov, financiranje, ki ni povezano s stroški) lahko privedel do
povračil, ki bi bila nesorazmerna z nastalimi stroški, kar bi pomenilo tveganje
slabše stroškovne učinkovitosti,

—

z odpravo nekaterih elementov, kot so predhodne ocene programov, ocenjevanje
velikih projektov, strateško poročanje in rezerva za dobro smotrnost poslovanja,
bi se oslabili vzpostavljeni mehanizmi za doseganje rezultatov.

Letno financiranje na tem področju se dodeli posameznemu programu na začetku
programskega obdobja. Vsak del letnega financiranja, za katerega država članica ne
zaprosi v vnaprej določenem obdobju, se samodejno odšteje od dodelitve sredstev
zanjo in vrne v proračun EU. Komisija predlaga skrajšanje obdobja izkoriščanja sredstev
s treh na dve leti, kar Sodišče odobrava kot korak v pravo smer.
Odgovornost
S predlogom bi se odgovornost za izvajanje prenesla na države članice, razširila bi se
ureditev enotne revizije in zmanjšala vloga Komisije. Če bi se te spremembe pravilno
uporabljale, bi se s tem zagotovo lahko zmanjšali upravni stroški in povečala
učinkovitost. Vendar pa bi se tudi odpravil nadzor, kar bi pomenilo tveganje večjih
stopenj nepravilnosti pri porabi, kar bi na koncu lahko ogrozilo zadnjih 20 let napredka
na področju notranje kontrole.
Za podrobnosti glej
—

informativni dokument o poenostavitvi izvajanja kohezijske politike po
letu 2020, ki ga je Sodišče objavilo 28. maja 2018,

—

mnenje št. 6/2018 o uredbi o skupnih določbah, ki ga je Sodišče objavilo
31. oktobra 2018.
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Kmetijstvo in naravni viri
Komisija je 1. junija 2018 objavila predlog za skupno kmetijsko politiko (SKP) za
obdobje po letu 2020 s sredstvi v višini približno 330 milijard EUR. Ključne spremembe
je v primerjavi s sedanjim programskim obdobjem mogoče povzeti takole:
—

en strateški načrt SKP na državo članico za vse odhodke SKP (neposredna plačila,
razvoj podeželja in tržni ukrepi),

—

prizadevanja za prehod na sistem, ki temelji na smotrnosti poslovanja,

—

nova opredelitev upravičene porabe (ki temelji na poročanih izložkih ter novem
konceptu zakonitosti in pravilnosti),

—

spremembe kontrolnih sistemov, zlasti za certifikacijske organe.

Pogoji financiranja in usmerjenost v smotrnost poslovanja
Sodišče se strinja z namenom Komisije, da se pri SKP preide na model, ki temelji na
smotrnosti poslovanja. Toda ker ni jasnih, specifičnih in količinsko opredeljenih ciljev
na ravni EU, tudi ni jasno, kako bi Komisija ocenila strateške načrte SKP držav članic.
Poleg tega Sodišče obžaluje, da predlagani okvir smotrnosti poslovanja zagotavlja le
šibke spodbude: tudi če cilji še zdaleč ne bi bili doseženi, to ne bi imelo velikega vpliva
na financiranje EU, dobra smotrnost poslovanja pa bi v najboljšem primeru zagotovila
majhen dodatek za doseženo smotrnost poslovanja.
Sodišče ima pomisleke glede mnenja Komisije, da bo predlog okrepil povezave SKP z
okoljskimi in podnebnimi cilji. Sprašuje se tudi, kako namerava Komisija oceniti ali
izmeriti okoljski vpliv predlaganih sprememb.
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Poleg tega opaža, da bi največji delež porabe SKP še naprej zajemala neposredna
plačila kmetom. Predlog ne vsebuje dovolj dokazov o tem, da kmetje resnično
potrebujejo to obliko dohodkovne podpore.
Poenostavitev
Komisija predlaga zmanjšanje zakonodajnega okvira s petih uredb na tri. Skupno
načrtovanje ukrepov, ki je zdaj razdeljeno med Evropskim kmetijskim jamstvenim
skladom (EKJS) in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru
enotnega nacionalnega strateškega načrta SKP, bi seveda lahko prispevalo k
zagotavljanju usklajenosti. Vendar ni jasno, ali bi se SKP na splošno poenostavila, saj bi
se z drugih vidikov zapletenost povečala (predlog na primer uvaja ekoshemo, ki ima
podobne cilje kot dva druga okoljska instrumenta).
Odgovornost
Ocena upravičenosti, ki bi jo izvedla Komisija, bi temeljila na izložkih in sistemu
operativnega upravljanja, vendar bi izključevala pravila v zvezi s posameznimi
upravičenci iz strateških načrtov SKP. „Izložki” v predlogu niso opredeljeni. Po mnenju
Sodišča pa so izložki pri nekaterih ukrepih odvisni od tega, ali upravičenci izpolnjujejo
obveznosti iz strateških načrtov. Zato ni jasno, kako bi se ocenjevala upravičenost
nekaterih odhodkov.
Poleg tega bi bila na podlagi predloga oslabljena nadzorna vloga držav članic in tudi
Komisije, saj:
—

bi bile plačilne agencije tako kot v preteklosti zadolžene za zagotavljanje
zakonitosti in pravilnosti operacij, ki se financirajo v okviru SKP, certifikacijski
organi pa bi preverjali delovanje sistemov upravljanja. Vendar pa ni jasno, ali bi
navedena preverjanja zajemala tudi opredelitve in morebitna posebna merila za
upravičenost v strateških načrtih. Poleg tega ne bi bilo več obvezno, da
certifikacijski organi potrjujejo zakonitost in pravilnost,

—

Komisija, ki je sicer končno odgovorna za izvrševanje proračuna, od plačilnih
agencij ne bi več prejemala statističnih podatkov o kontrolah, zato ne bi mogla
količinsko opredeliti neupravičenih odhodkov. Prenehala bi se tudi sedanja
praksa, da certifikacijski organi dajejo zagotovila glede plačil posameznim
kmetom.
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Za podrobnosti glej
—

informativni dokument o prihodnosti SKP, ki ga je Sodišče objavilo
19. marca 2018,

—

mnenje št. 7/2018 o SKP, ki ga je Sodišče objavilo 7. novembra 2018.

Sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje
Komisija je 14. junija 2018 predstavila predlog za instrument za sosedstvo ter razvojno
in mednarodno sodelovanje (NDICI), ki je bil oblikovan z združitvijo več obstoječih
instrumentov za zunanje delovanje. Za izvajanje instrumenta za sosedstvo ter razvojno
in mednarodno sodelovanje za obdobje 2021–2027 je predlaganih 89,2 milijarde EUR.

Poenostavitev in fleksibilnost
Predlog očitno ima potencial za poenostavitev delovanja na tem področju. Sodišče
zlasti odobrava to, da bi ERS z vključitvijo v instrument NDICI postal del proračuna EU.
To bi pomenilo večjo usklajenost med različnimi skladi EU, ki zagotavljajo finančno
podporo, in večji demokratični nadzor Evropskega parlamenta. Še vedno pa ni mogoče
predvideti, ali bi sama združitev skladov zadostovala za omogočanje fleksibilnejših
odzivov na nepredvidene izzive in krize.
Komisija predlaga tudi zvišanje mejnih vrednosti, nad katerimi je treba akcijske načrte
in ukrepe sprejeti z izvedbenimi akti. Predlagane mejne vrednosti so dvakrat višji kot za
ERS. To bi lahko oslabilo nadzorne ureditve.
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Smotrnost poslovanja
Sodišče meni, da bilo treba predlagani pristop, ki temelji na smotrnosti poslovanja,
uporabljati v vseh primerih in ne le za „sosednje” države. Podobno bi bilo treba
uporabo načrtovanja na podlagi rezultatov razširiti tudi na tematske programe.
Sodišče priporoča, naj Komisija pri svoji oceni instrumenta NDICI jasneje razlikuje med
samo uredbo in s tem povezanimi ukrepi. Poleg tega bi morali biti specifični cilji,
določeni v uredbi, tesneje povezani s ključnimi kazalniki smotrnosti poslovanja.
Glede na to, da bo ERS vključen v proračun EU, Sodišče meni, da bi morala biti pravila o
proračunski podpori iz finančne uredbe o ERS usklajena tudi s tistimi, ki se uporabljajo
za splošni proračun EU. Poleg tega še vedno ni pojasnjen obseg diskrecijske pravice
Komisije glede proračunske podpore za čezmorske države in ozemlja.
Za podrobnosti glej
—

mnenje št. 3/2018 o predlogu uredbe Sveta o finančni uredbi, ki se uporablja za
11. Evropski razvojni sklad, ki ga je Sodišče objavilo 1. oktobra 2018,

—

mnenje št. 10/2018 o instrumentu za sosedstvo ter razvojno in mednarodno
sodelovanje, ki ga je Sodišče objavilo 17. decembra 2018.

InvestEU
Komisija je 6. junija 2018 predlagala program „InvestEU” za podporo naložbam v EU.
Komisija ocenjuje, da bo novi sklad privabil dodatne naložbe v višini približno
650 milijard EUR. To se bo doseglo z zagotovitvijo jamstva v višini 38 milijard EUR iz
proračuna EU po zgledu Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki temelji na
povpraševanju in je bil vzpostavljen v obdobju 2014–2020.
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Sodišče ni bilo zaprošeno za mnenje o tem predlogu. Toda v nedavno objavljenih
poročilih in mnenju je podalo številne pripombe o dopolnjevanju EFSI z drugimi
finančnimi instrumenti in proračunskimi jamstvi, metodah, ki se uporabljajo za oceno
stopnje dodatnih privabljenih naložb in geografski porazdelitvi projektov ter splošneje
uporabo finančnih instrumentov za financiranje politik EU.
Poleg tega je v preteklosti že opozorilo na vrzeli v zvezi z odgovornostjo pri upravljanju
proračuna EU in poročanju o proračunski porabi. Združitev vseh finančnih
instrumentov, ki se upravljajo centralno, v en program je pozitiven korak k zmanjšanju
tega tveganja. Sodišče meni, da ta ocena velja tudi za predlog Komisije.
Poleg tega bo morala Komisija zelo previdno izvesti prenos pooblastil za prevzem
obveznosti za proračun EU na potencialno zelo različne partnerje. Sodišče tudi meni,
da bi morala Komisija zagotoviti celovito analizo skupne finančne izpostavljenosti
proračuna EU vsakokrat, ko predlaga zakonodajne akte, ki bi povzročili nastanek ali
dodajanje večjih pogojnih obveznosti.
Za podrobnosti glej
—

mnenje št. 2/2016 o EFSI, ki ga je Sodišče objavilo 7. novembra 2018,

—

mnenje št. 6/2018 o uredbi o skupnih določbah, ki ga je Sodišče objavilo
31. oktobra 2018.

19

Medsektorska vprašanja – kaj je Sodišče navedlo?
Četrti del vsebuje pregled pripomb Sodišča glede horizontalnih vidikov predlogov
Komisije v zvezi s prihodki in odhodki EU.

Varstvo pravne države
Komisija je maja 2018 predlagala osnutek uredbe za zaščito proračuna EU pred
„splošnimi pomanjkljivostmi” v zvezi s pravno državo v državah članicah (npr.
nezadostna neodvisnost sodstva ali nezmožnost preprečevanja, popravljanja in
kaznovanja nezakonitega odločanja javnih organov).

Sodišče odobrava cilj tega zakonodajnega predloga, saj taki nepredvideni dogodki
lahko vplivajo na dobro finančno poslovodenje ali druge finančne interese Unije. Ta
novi mehanizem je bolj specifičen kot druge možnosti, ki jih ima Komisija na voljo v
smislu obsega, uspešnosti in uporabnosti. Vendar Sodišče meni, da predlog v tej fazi ne
vsebuje nekaterih jasnih in specifičnih meril, ki bi opredeljevala „splošno
pomanjkljivost” ali določala, kako bi se ukrepi izvajali. Zaradi tega tudi ugotavlja, da je
treba postopek in obseg ukrepov dodatno pojasniti. Poleg tega se zavzema za
vključitev zaščitnih ukrepov v izogib negativnemu učinku na upravičence programov
EU.
Za podrobnosti glej
—

mnenje št. 1/2018 o pravni državi, ki ga je Sodišče objavilo 17. julija 2018.
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Boj proti goljufijam in korupciji
Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)
Komisija je 23. maja 2018 predstavila predlog za prilagoditev delovanja Evropskega
urada za boj proti goljufijam (OLAF) zaradi vzpostavitve Evropskega javnega tožilstva in
za izboljšanje uspešnosti urada OLAF.

Sodišče meni, da predlog ne zagotavlja dejanske okrepitve zaščite finančnih interesov
EU. Poudarja tudi, da predlagane spremembe ne bi zadostovale za bistveno povečanje
uspešnosti preiskav urada OLAF.
Poleg tega ima pomisleke glede predlaganih ureditev sodelovanja med Evropskim
javnim tožilstvom in uradom OLAF. Priporoča na primer, naj urad OLAF dobi bolj
strateško vlogo v ukrepih EU za boj proti goljufijam, kar naj bi privedlo do boljšega
nadzora na ravni EU. Srednjeročno bi morala Komisija ponovno oceniti te ureditve in
po potrebi predlagati dopolnilno zakonodajo.
Program za boj proti goljufijam
Komisija je 30. maja 2018 predstavila predlog o zaščiti finančnih interesov EU in
pravilni uporabi prava EU na področju carine in kmetijstva. Skupni predlagani proračun
za ta program znaša 181 milijonov EUR.
Sodišče meni, da obstaja nevarnost prekrivanja in pomanjkanja sinergij med tem
programom in drugimi, s katerimi se financirajo podobni ukrepi. Zato ima pomisleke
glede zmožnosti programa za zagotovitev dodane vrednosti EU. Sodišče ima pomisleke
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tudi glede ustreznosti predlaganih kazalnikov smotrnosti poslovanja za spremljanje in
ocenjevanje rezultatov programa.
Prijavljanje nepravilnosti
Komisija je 29. maja 2018 predstavila predlog o zaščiti oseb, ki poročajo o kršitvah
prava Unije.
Sodišče odobrava splošno zasnovo tega predloga in je pripravilo več specifičnih
priporočil.
Za podrobnosti glej
—

mnenje št. 4/2018 o prijavljanju nepravilnosti, ki ga je Sodišče objavilo
15. oktobra 2018,

—

mnenje št. 8/2018 o uradu OLAF in Evropskem javnem tožilstvu, ki ga je Sodišče
objavilo 7. novembra 2018,

—

mnenje št. 9/2018 o programu EU za boj proti goljufijam, ki ga je Sodišče
objavilo 22. novembra 2018.

Ocenjevanje učinka zakonodaje: načelo boljše priprave zakonodaje
Ocena učinka je eden ključnih delov agende Komisije za boljše pravno urejanje, katere
namen je politike in zakone EU oblikovati in ocenjevati tako, da bi svoje cilje dosegli
čim bolj učinkovito in uspešno 1. Z ocenami učinka se zlasti preučuje, ali obstaja potreba
po ukrepanju EU, in analizirajo možni učinki rešitev, ki so na voljo. Ocene so potrebne
vedno, kadar se pričakuje, da bo imela kakršna koli pobuda Komisije bistvene
ekonomske, socialne ali okoljske učinke. Ocene je torej mogoče opraviti za
zakonodajne predloge, nezakonodajne pobude (npr. finančne programe, priporočila za
pogajanja o mednarodnih sporazumih) in izvedbene/delegirane akte. Ugotovitve
procesa ocene učinka so povzete v poročilu. Odbor Komisije za regulativni nadzor
preveri kakovost vsakega poročila in izda ustrezno mnenje.
V skladu s finančno uredbo je treba za programe in dejavnosti z veliko porabo opraviti
tudi predhodno oceno.2 Kadar se pričakuje, da bo imel program ali dejavnost bistvene

1

Evropska komisija, Boljše pravno urejanje: doseganje boljših rezultatov za močnejšo Unijo,
COM(2016) 615 final z dne 14. septembra 2016.

2

Člen 34 Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.
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ekonomske, okoljske ali socialne učinke, je ta ocena lahko v obliki ocene učinka. V tem
primeru mora Komisija preučiti tudi vrsto možnosti za izvajanje.
Komisija je celovito in dokumentirano oceno učinka opravila na področjih, na katera se
nanašata le dve od šestih mnenj o predlogih za sveženj za večletni finančni okvir, ki jih
je Sodišče objavilo. V štirih primerih, pri katerih je Sodišče ugotovilo, da ocena učinka
ni bila opravljena, je bila izvedena le ena predhodna ocena (glej tabelo 1).

Tabela 1 – Ocene, ki jih je opravila Komisija in so priložene predlogom
Mnenje

Ocena učinka

Predhodna ocena

Pravna država

Ne

Ne

Lastna sredstva

Ne

Ne

Uredba o skupnih
določbah

Ne

SKP

Da

Ne

Program EU za boj proti
goljufijam

Ne

Da

Instrument NDICI

Da

Ne

Ne

Sodišče še vedno meni, da bi morala Komisija za vse te glavne zakonodajne predloge
opraviti celovite in dokumentirane ocene učinka. To bi zagotovilo trdnejšo podlago za
oceno teh predlogov in njihovega potenciala za dodano vrednost EU ter nadaljnjo
skladnost s pravili za boljše pravno urejanje.
Komisija je izvedla celovito oceno učinka za SKP, ki je eno največjih področij porabe.
Vendar pa se nekatere analize iz te ocene razlikujejo od ugotovitev Sodišča. Naša
stališča se razlikujejo med drugim v zvezi s tradicionalnimi ukrepi SKP (na primer glede
neposrednih plačil kmetom), ki so ohranjeni in še vedno pomenijo največji del
proračuna SKP, čeprav niso primerni za obravnavanje številnih okoljskih in podnebnih
vprašanj niti niso najučinkovitejši način za zagotavljanje vzdržnih dohodkov.
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Za podrobnosti glej
—

mnenje št. 1/2018 o pravni državi, ki ga je Sodišče objavilo 17. julija 2018,

—

mnenje št. 5/2018 o lastnih virih, ki ga je Sodišče objavilo 11. oktobra 2018,

—

mnenje št. 6/2018 o uredbi o skupnih določbah, ki ga je Sodišče objavilo
31. oktobra 2018,

—

mnenje št. 7/2018 o SKP, ki ga je Sodišče objavilo 7. novembra 2018,

—

mnenje št. 9/2018 o programu EU za boj proti goljufijam, ki ga je Sodišče
objavilo 22. novembra 2018,

—

mnenje št. 10/2018 o instrumentu za sosedstvo ter razvojno in mednarodno
sodelovanje, ki ga je Sodišče objavilo 17. decembra 2018.

Pogoji za pristop, ki temelji na potrditvenem poslu, še niso uvedeni
Pri pregledu predlogov Komisije v zvezi s kohezijo, SKP in instrumentom NDICI je
Sodišče analiziralo tudi to, ali bi ti predlogi omogočili izvedbo postopka potrditve v
okviru izjave o zanesljivosti.
Sodišče meni, da predlog v zvezi s kohezijo še ne ponuja v celoti minimalnih pogojev za
pristop, ki temelji na potrditvenem poslu. Vendar pa tudi opaža, da sama uredba o
skupnih določbah ne more obravnavati vseh pogojev za potrditev. Za odpravo vseh
pomanjkljivosti bi morale države članice in Komisija oblikovati potrebne ureditve na
področjih, ki so v njihovi pristojnosti. Revizijski organi držav članic morajo zlasti
izboljšati vzorčenje in dokumentiranje, svoje revizijsko delo ter revidiranje predplačil za
finančne instrumente in projekte državne pomoči, Komisija pa bi morala pregledati
način ocenjevanja stopnje preostale napake.
Na predlog v zvezi s SKP vpliva več vprašanj in negotovosti – ki se nanašajo predvsem
na predlagano opredelitev upravičenih odhodkov, okvir zagotovil in vlogo
certifikacijskih organov –, kar bi Sodišču otežilo izvajanje revizij, ki temeljijo na
potrditvenem poslu, v okviru izjave o zanesljivosti.
Poleg tega Sodišče meni, da predlog v zvezi z instrumentom NDICI še ne vsebuje
ustreznega okvira notranje kontrole, na podlagi katerega bi Sodišče lahko uresničilo
načrtovani prehod na potrditvene posle.
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Krepitev funkcije neodvisnega zunanjega revizorja za organe, ki jih je
ustanovila Evropska unija
Za učinkovit parlamentarni nadzor nad vsemi organi, vključenimi v izvajanje politik in
programov EU, so potrebne trdne ureditve odgovornosti, v okviru katerih se
uporabljajo tudi neodvisna zunanja revizijska mnenja. Izogibati se je treba temu, da bi
bil za revizijo pooblaščen več kot en organ, in tako zmanjšati možnost nasprotujočih si
mnenj, podvajanj in prekrivanj.
Zato predlagamo, da se Evropsko računsko sodišče praviloma imenuje za zunanjega
revizorja za vse organe, ki jih je ustanovila Evropska unija. Poleg tega bi morala Svet in
Parlament pri pogajanjih o zakonodajnem predlogu Komisije vztrajati pri tem, da so
revizijske pravice Sodišča neomejene na vseh področjih, na katerih se izvajajo politike
in programi EU, zbirajo prihodki ter na katerih so sredstva EU izpostavljena tveganjem
ali se porabijo.
Za podrobnosti glej
—

informativni dokument o predlogu Komisije za večletni finančni okvir za
obdobje 2021–2027, ki ga je Sodišče objavilo 10. julija 2018,

—

mnenje št. 2/2018 o Evropskem denarnem skladu, ki ga je Sodišče objavilo
8. oktobra 2018.
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Ozadje
Sveženj za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 –
51 zakonodajnih predlogov
Večletni finančni okvir je dolgoročni proračun Evropske unije. V njem so določena
najvišja sredstva, ki so na voljo za vsako od glavnih kategorij porabe (razdelkov).
Komisija je 2. maja 2018 objavila krovni zakonodajni predlog za naslednji večletni
finančni okvir. Temu so sledili sektorski predlogi, ki med drugim zajemajo glavne
programe EU za porabo. Sveženj za večletni finančni okvir zajema 51 zakonodajnih
predlogov (glej Prilogo I).
Naslednji večletni finančni okvir bo zajemal obdobje 7 let od leta 2021 do leta 2027.
Komisija za to obdobje predlaga odhodke v skupni višini 1 135 milijard EUR v cenah iz
leta 2018. To pomeni približno 5-odstotno povečanje glede na prejšnji večletni finančni
okvir. Komisija zlasti predlaga povečanje sredstev za „enotni trg, inovacije in digitalno
gospodarstvo”, „migracije in upravljanje meja” ter „sosedstvo in svet”. Hkrati predlaga
zmanjšanje sredstev za „naravne vire in okolje” (glej Prilogo II).

Zakonodajni postopek v zvezi z večletnim finančnim okvirom
Pred začetkom sedemletnega finančnega obdobja Svet soglasno sprejme uredbo o
večletnem finančnemu okviru, potem ko dobi soglasje Evropskega parlamenta.
Parlament lahko stališče Sveta odobri ali zavrne, vendar ga ne more spremeniti. Svet in
Parlament z nekaj izjemami skupaj sprejmeta sektorsko zakonodajo z rednim
zakonodajnim postopkom (imenovanim tudi postopek soodločanja). Na koncu Svet
soglasno sprejme kakršne koli spremembe celotnega sistema financiranja EU (lastna
sredstva), čeprav ga morajo ratificirati tudi nacionalni parlamenti.
Sozakonodajalca lahko Komisijo tudi pooblastita za sprejetje izvedbenih aktov, s
katerimi se uvedejo ukrepi za zagotovitev, da se zakoni izvršujejo enako v vsej Uniji,
in/ali delegiranih aktov, s katerimi se spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječi zakoni,
zlasti zato, da se dodajo nova sekundarna pravila.

Časovni razpored
Komisija je prvotno nameravala doseči politični dogovor s sozakonodajalcema do
pomladi 2019, da bi organom držav članic, ki izvršujejo proračun EU, zagotovila
zgodnjo pravno in finančno gotovost. Zdaj načrtuje, da naj bi se pogajanja o svežnju za
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večletni finančni okvir zaključila do konca 2019, torej eno leto pred začetkom novega
obdobja porabe.
Na sliki 1 je podroben časovni razpored, ki prikazuje zakonodajni postopek v zvezi s
svežnjem za naslednji večletni finančni okvir.

Slika 1 – Časovni okvir za pogajanja o večletnem finančnem okviru

Večletni
finančni
okvir

2. MAJ 2018
Komisarji sprejmejo
proračun EU za
prihodnost; proračunski
predlogi se predstavijo
Evropskemu
parlamentu.

14. MAJ
Prihodnji proračun se
predstavi Svetu
ministrov.

29. MAJ
zakonodajni predlogi
Komisije za
programe porabe
(1/3)

pogajanja

6. JUNIJ
zakonodajni predlogi
Komisije za
programe porabe
(2/3)

12. JUNIJ

10.–13. SEPTEMBER

2.–5. JULIJ

28.–29. JUNIJ

plenarno zasedanje
Evropskega
parlamenta

zasedanje
Evropskega sveta,
Bruselj

zakonodajni predlogi
Komisije za
programe porabe
(3/3)

plenarno zasedanje
Evropskega
parlamenta

20. SEPTEMBER
neformalno zasedanje
Evropskega sveta,
Dunaj, Avstrija

1.–4. OKTOBER
plenarno zasedanje
Evropskega
parlamenta

18.–19. OKTOBER

20.–25. OKTOBER

zasedanje
Evropskega sveta,
Bruselj

plenarno zasedanje
Evropskega
parlamenta

13.–14. DECEMBER
zasedanje
Evropskega sveta,
Bruselj

21.–22. MAREC 2019

KONEC LETA 2019
sprejetje večletnega
finančnega okvira

OKTOBER

23.–26. MAJ

zasedanje
Evropskega sveta,
Bruselj

evropske volitve

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

9. MAJ
vrh voditeljev EU,
Sibiu, Romunija

zasedanje
Evropskega sveta,
Bruselj
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Vloga Sodišča v zakonodajnem postopku v zvezi z večletnim
finančnim okvirom
Evropsko računsko sodišče je neodvisni zunanji revizor EU. Naloga Sodišča je prispevati
k izboljšanju finančnega poslovodenja EU ter spodbujanju odgovornosti in preglednosti
in delovati kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije. Sodišče opozarja
na tveganja, daje zagotovilo, prikazuje pomanjkljivosti in uspehe ter snovalcem politike
in zakonodajalcem EU ponuja usmeritve o tem, kako izboljšati upravljanje politik in
programov EU ter zagotoviti, da evropski državljani vedo, kako se porablja njihov
denar.
Sodišče svoje posebne prispevke v zvezi z zakonodajnimi predlogi Komisije objavlja v
obliki mnenj. Ta se izdajo na zahtevo ene od drugih institucij, kadar pa predlog vpliva
na finančno poslovodenje ali se nanaša na metode in postopke za pobiranje prihodkov,
je njihova izdaja obvezna (glej Prilogo III).
Preučitev zakonodajnega predloga, ki jo opravi Sodišče, temelji na rezultatih njegovega
dotedanjega revizijskega dela (objavljenega v letnih in posebnih poročilih). Za naslednji
večletni finančni okvir je Sodišče objavilo tudi številne informativne dokumente, v
katerih je predstavilo svoja stališča, preden je Komisija predstavila svoje zakonodajne
predloge.
Komisija je za mnenje Sodišča zaprosila v zvezi z omejenim številom zakonodajnih
predlogov (glej tabelo 2). Svet in/ali Evropski parlament sta poleg tega Sodišče
zaprosila za ločeno mnenje o nekaterih od teh predlogov, običajno v skladu s
členom 287(4). Prav tako je bilo Sodišče zaprošeno za mnenja o štirih drugih
zakonodajnih predlogih, ki niso del svežnja za večletni finančni okvir, ampak se nanj
nanašajo.
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Tabela 2 – Zahteve za mnenja Sodišča v zvezi z naslednjim večletnim
finančnim okvirom
Mnenje

Institucija

Zadevni člen PDEU

Sveženj za večletni finančni okvir
Mnenje št. 1/2018: pravna
država

Komisija

322(1)(a)

Mnenje št. 5/2018: lastna
sredstva

Komisija
Parlament
Svet

322(2)
287(4)
287(4)

Mnenje št. 6/2018: uredba o
skupnih določbah

Komisija
Svet

322(1)(a)
287(4)

Mnenje št. 7/2018: SKP

Komisija
Parlament

287(4)
322

Mnenje št. 9/2018: program
za boj proti goljufijam

Komisija
Svet

325
287(4)

Mnenje št. 10/2018:
instrument NDICI

Komisija
Parlament
Svet

322(1)
322
287(4)

Zunaj svežnja za večletni finančni okvir
Mnenje št. 2/2018: Evropski
denarni sklad

Parlament

287(4)

Mnenje št. 3/2018: 11.
Evropski razvojni sklad

Komisija
Svet

287(4)
287(4)

Mnenje št. 4/2018: zaščita
oseb, ki prijavijo kršitve prava
Unije

Komisija
Svet
Parlament

325
287(4)
325(4)

Mnenje št. 8/2018: urad
OLAF

Komisija
Parlament
Svet

325
322
287(4)
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Sodišče je v revizijskih poročilih in pregledih, objavljenih v zadnjih letih (glej tabelo 3),
dalo več priporočil in predlogov v zvezi s sistemskimi vprašanji, ki jih je Komisija morala
obravnavati pri pripravi novega večletnega finančnega okvira.

Tabela 3 – Informativni dokumenti, izdani v zvezi z večletnim finančnim
okvirom za obdobje 2021–2027
Naslov

Datum objave

Informativni dokument o predlogu Komisije za večletni
finančni okvir za obdobje 2021–2027

10. julij 2018

Informativni dokument o poenostavitvi izvajanja
kohezijske politike po letu 2020

28. maj 2018

Prispevek k poenostavitvi raziskovalnega programa EU po
izteku programa Obzorje 2020

21. marec 2018

Kratko poročilo o prihodnosti SKP

19. marec 2018
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Priloge
Priloga I – Pregled zakonodajnih predlogov Komisije v zvezi s
svežnjem za večletni finančni okvir
Št. Program

Zakonodajni instrument

Predlogi – sveženj za večletni finančni okvir
1
2

3
4

Sveženj za večletni finančni okvir

5

6
7
8
9

Pravosodje, pravice in vrednote

10

Evropski socialni sklad plus

11

Evropski sklad za prilagoditev
globalizaciji

12

PERICLES – zaščita eura pred
ponarejanjem

13

Evropska stabilizacijska funkcija za
naložbe za ekonomsko in monetarno
unijo

14

Program za podporo reformam

Predlog uredbe Sveta o določitvi večletnega finančnega
okvira za obdobje 2021–2027
Medinstitucionalni sporazum med Evropskim
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski
disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem
finančnem poslovodenju
Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti
proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v
zvezi z načelom pravne države v državah članicah
Sklep Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske
unije
Uredba Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih
sredstev iz naslovov skupne konsolidirane osnove za
davek od dohodkov pravnih oseb, sistema Evropske
unije za trgovanje z emisijami in odpadne plastične
embalaže, ki se ne reciklira, na razpolago ter ukrepih za
zagotavljanje denarnih sredstev
Uredba Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom)
št. 1553/89 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih
sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost
Uredba Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem
virov lastnih sredstev Evropske unije
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa za pravice in vrednote
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
uvedbi Programa za pravosodje
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in
usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za
obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV”)
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa za podporo reformam
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Št. Program

Zakonodajni instrument

Predlogi – sveženj za večletni finančni okvir
15

LIFE – program za okoljske in
podnebne ukrepe

16

17
Evropski kmetijski jamstveni sklad in
Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja

18

19

Erasmus+

20

Ustvarjalna Evropa

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe
(LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske
politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih
pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske
politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU)
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU)
št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov
in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu,
predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb
aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o
posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih
regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za
kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa „Erasmus”, programa Unije za
izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)
in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013
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Št. Program

Zakonodajni instrument

Predlogi – sveženj za večletni finančni okvir
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem
skladu
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v
čezmejnem okviru
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno
Evropski sklad za regionalni razvoj in
sodelovanje” (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za
Kohezijski sklad
regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus,
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in
migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za
upravljanje meja in vizume
Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega
programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa
Obzorje Evropa
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije
Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in
razširjanje njegovih rezultatov
Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za
Program Euratoma za raziskave in
raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za
usposabljanje
atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje
okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa
Predlog sklepa Sveta o spremembi Odločbe
Mednarodni termonuklearni poskusni 2007/198/Euratom o ustanovitvi Evropskega skupnega
reaktor (ITER)
podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije ter dodelitvi
prednosti le-temu
Program za enotni trg, ki zajema:
– konkurenčnost podjetij ter mala in
srednja podjetja (COSME)
– varnost hrane
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
– zdravje in dobrobit živali ter
vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost
zdravje rastlin
podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in
– statistične podatke
evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU)
– finančne storitve
št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU)
– potrošnike
št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826
– konkurenco
– regulativno in upravno
sodelovanje
– določanje pravil in standardov
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
Program EU za boj proti goljufijam
vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam
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Št. Program

Zakonodajni instrument

Predlogi – sveženj za večletni finančni okvir

31

32
33

Vesoljski program Evropske unije, ki
zajema:
– Galileo in EGNOS
– Copernicus
– spodbujanje inovativnosti
evropskega vesoljskega sektorja
– sledenje v vesolju in vesoljsko
vreme GOVSATCOM (varne
satelitske komunikacije)
– Evropsko vesoljsko agencijo
Sklad InvestEU s štirimi deli:
– trajnostna infrastruktura
– raziskave in inovacije
– socialne naložbe in znanje
– mala in srednja podjetja

34

Sodelovanje na področju carine
(Carina)

35

Sodelovanje na področju obdavčitve
(Fiscalis)

36

Evropska solidarnostna enota

37

38

39
40
41

Instrument za povezovanje Evrope, za
tri sektorje:
– promet
– energetska
– digitalne storitve
Program za digitalno Evropo, s petimi
stebri:
– visokozmogljivostno računalništvo
– kibernetska varnost
– umetna inteligenca
– napredna digitalna znanja in
spretnosti
– obsežni projekti uvedbe

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi
Agencije Evropske unije za vesoljski program ter
razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in
377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa InvestEU
Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU)
2015/1588 z dne 13. julija 2015 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene
vrste horizontalne državne pomoči
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa „Carina” za sodelovanje na
področju carine
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa „Fiscalis” za sodelovanje na
področju obdavčitve
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter
razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in
Uredbe (EU) št. 375/2014
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter
razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU)
št. 283/2014

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje
2021–2027

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
Sklad za azil in migracije
vzpostavitvi Sklada za azil in migracije
Sklad za integrirano upravljanje meja, Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
z dvema deloma:
vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za
– upravljanje meja in vizumi
upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano
– oprema za carinske kontrole
upravljanje meja
Evropski sklad za pomorstvo in
ribištvo / mednarodni sporazum o
ribištvu
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Št. Program

Zakonodajni instrument

Predlogi – sveženj za večletni finančni okvir
42
43

Sklad za notranjo varnost

44

Razgradnja jedrskih elektrarn v Litvi

45

46
47
48

49

Jedrska varnost in razgradnja jedrskih
elektrarn, kar vključuje:
– pomoč Bolgariji
– pomoč Slovaški
– razgradnja objektov Komisije
– Jedrska varnost in jedrski zaščitni
ukrepi
Evropski obrambni sklad, ki zajema:
– raziskave
– razvoj zmogljivosti
Evropski mirovni instrument
Instrument za sosedstvo ter razvojno
in mednarodno sodelovanje, ki
vključuje:
– Evropski razvojni sklad
– instrument za razvojno
sodelovanje
– evropski instrument sosedstva
– evropski instrument za
demokracijo in človekove pravice
– instrument partnerstva
– instrument za prispevanje k
stabilnosti in miru
– instrument za sodelovanje na
področju jedrske varnosti
– uredbo o skupnih določbah
– Evropski sklad za trajnostni razvoj
– makrofinančno pomoč
– mandat za zunanja posojila
– Jamstveni sklad za zunanje ukrepe
– afriški, karibski in pacifiški sklad za
naložbe
– zunanje vidike migracij

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo
za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano
upravljanje meja
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost
Proposal for a Council Regulation establishing the
nuclear decommissioning assistance programme of the
Ignalina nuclear power plant in Lithuania (Ignalina
programme) and repealing Council Regulation
(EU) No 1369/2013
Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega
finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in
ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi
Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada
Predlog visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko, s podporo Komisije, Svetu za Sklep
Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in
mednarodno sodelovanje

Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega
instrumenta za jedrsko varnost, ki dopolnjuje instrument
za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje,
na podlagi Pogodbe Euratom
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Št. Program

Zakonodajni instrument

Predlogi – sveženj za večletni finančni okvir
50

Sodelovanje s čezmorskimi državami
in ozemlji (vključno z Grenlandijo)

Predlog sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in
ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko
unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko
na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in
ozemelj)

51

Instrument za predpristopno pomoč

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA
III)

Predlogi, ki se nanašajo na sveženj za večletni finančni okvir, vendar niso del tega svežnja
+1
+2

+3

+4

Predlog uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega
denarnega sklada
Predlog uredba Sveta o finančni uredbi, ki se uporablja
za 11. Evropski razvojni sklad
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o
preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti
goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim
javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF
(COM(2018) 338 final)
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije
(COM(2018) 0218 final)
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Priloga II – Predlog Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 – predlagane spremembe za
7-letni proračun EU
Prednostna področja: velika povečanja v
manjših razdelkih

Struktura in razdelki

Erasmus + drugo
Konkurenčnost za rast
1a in delovna mesta
(vključno z raziskavami)

Jedrska varnost in razgradnja
jedrskih elektrarn + drugo

1b Ekonomska, socialna in
teritorialna kohezija

2

1

3

kmetijsko politiko)

Živila in krma + potrošniki
3

Varnost in državljanstvo

Ustvarjalna Evropa + drugo

5

Evropa v svetu

Mehanizem Unije na področju civilne
zaščite

Migracije in upravljanje
meja

5

Varnost in obramba

6

Sosedstvo in svet

Večletni finančni okvir 2014–2020

1 082 milijard EUR
(prilagojeno in v cenah iz leta 2018)

5%
POVEČANJE

36,9 %
29,7 %
1,1 %
4,9 %
8,9 %
9,6 %

7

Uprava

34,5 %

(vključno s skupno kmetijsko
politiko)

Evropska javna uprava

6,5 %
6,7 %

Večletni finančni okvir 2021–2027

1 135 milijard EUR
(v cenah iz leta 2018)

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije

+49,9 milijarde EUR

(+43 %)

35,8 %

Naravni viri in okolje

4

49,9 mi l ijarde
EUR

14,6 %

Kohezija in vrednote

Prostovoljci EU za humanitarno pomoč
+ drugo
4

10,8 %

raziskavami)

2

Trajnostna rast: Naravni
viri (vključno s skupno

Enotni trg, inovacije in
digitalno (vključno z

Dodatna sredstva za prednostna področja

Večletni finančni okvir 2014–2020
Večletni finančni okvir 2021–2027

4,7 mi l ijarde
EUR
(+1 %)

+4,7 milijarde EUR

166 milijard
EUR

392 milijard
EUR

63,0 mi l ijarde
EUR
(–16 %)

43,1 mi l ijarde
EUR

–63,0 milijarde EUR

(+359 %)

115

12,6 mi l ijarde
EUR
(+13 %)

4,8 mi l ijarde
EUR
(+7 %)

milijard EUR
za novo določitev prioritet
nova sredstva

52

prerazporejeno

63

+43,1 milijarde EUR
+12,6 milijarde EUR

+4,8 milijarde EUR

337 milijard
EUR

55 milijard EUR

109 milijard
EUR
76 milijard EUR

Večletni finančni okvir
2021–2027

1 135 milijard EUR
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Priloga III – Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) –
pravna podlaga za mnenja Sodišča
Neobvezna
Člen 287(4): „[…] Prav tako lahko Računsko sodišče kadar koli predloži svoje
ugotovitve glede specifičnih vprašanj, zlasti v obliki posebnih poročil, in da mnenje na
predlog ene od drugih institucij Unije.“
Obvezna
Člen 322(1)
„Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z
Računskim sodiščem z uredbami sprejmeta: (a) finančna pravila, v katerih se zlasti
podrobno določi postopek v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna ter
predložitvijo in revizijo računov;[…].“
Člen 322(2)
„Svet na predlog Komisije ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in
Računskim sodiščem določi načine in postopke, s katerimi se proračunski prihodki,
predvideni v ureditvi o lastnih sredstvih Unije, dajo na voljo Komisiji, ter določi
ukrepe, ki se po potrebi uporabljajo za zagotavljanje denarnih sredstev.“
Člen 325(4)
„Evropski parlament in Svet sprejmeta po rednem zakonodajnem postopku in po
posvetovanju z Računskim sodiščem potrebne ukrepe za preprečevanje in boj proti
goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, da bi omogočila učinkovito in
enakovredno zaščito v državah članicah ter v institucijah, organih, uradih in agencijah
Unije.“
člen 336
„Evropski parlament in Svet z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem
postopku, po posvetovanju z drugimi zadevnimi institucijami določita kadrovske
predpise za uradnike Unije in pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Unije.“
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