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Kaj je proračun EU?
Proračun EU je pomembno orodje, ki v praksi uresničuje
politike EU. S proračunom EU se financirajo ukrepi, ki jih
države članice same ne bi mogle ali ki jih je gospodarneje
financirati z združitvijo vseh sredstev. Proračun EU je
sprejet po demokratičnem postopku: osnutek proračuna
pripravi Evropska komisija (izvršilno telo EU), nato o njem
razpravljata in ga potrdita Svet EU (ki zastopa države
članice, torej tudi Slovenijo) in Evropski parlament (v
katerem zasedajo tudi demokratično izvoljeni slovenski
poslanci). Ko je proračun EU sprejet, ga upravljajo
bodisi države članice EU in Evropska komisija skupaj
bodisi neposredno Evropska komisija. V praksi je 80 %
proračunskih sredstev EU v rokah nacionalnih in regionalnih
upravnih organov. Z nepovratnimi sredstvi, posojili in
drugimi oblikami financiranja prinašajo finančno podporo
več sto tisočem prejemnikom, denimo študentom,
znanstvenikom, nevladnim organizacijam, malim
podjetjem, mestom, regijam in številnim drugim.
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Ali ste vedeli?
▶▶ Slovenija prejme več sredstev iz proračuna
EU, kot jih vanj prispeva.
▶▶ Proračunska sredstva EU pripomorejo
k razvoju slovenskih regij s projekti, kot
so gradnja avtoceste v vzhodni Sloveniji
ali usposabljanje delavcev v sektorjih, kjer
primanjkuje kvalificiranih delavcev.
▶▶ Proračunska sredstva EU so pomemben vir
dohodka za slovenske kmete in podeželske
predele.
▶▶ Proračunska sredstva EU so VAŠA sredstva:
projekti, ki jih financira EU, so namenjeni vsem,
znanstvenikom in kmetom, iskalcem zaposlitve
in podjetjem.

Od kod priteka denar?
V proračun EU se večinoma stekajo sredstva iz „lastnih
virov“, ki so treh vrst: a) carinske dajatve na uvožene
izdelke iz držav zunaj EU in prelevmani za sladkor; b) del
davka na dodano vrednost (DDV), ki ga poberejo v EU; in
c) prispevki držav članic, izračunani na osnovi deleža bruto
nacionalnega dohodka (BND) posamezne države v bruto
nacionalnem dohodku EU – to je tudi največji vir sredstev
v proračunu EU (76 % v letu 2012). Ta sistem financiranja
so za sedemletno obdobje sprejele države članice EU
soglasno in so ga ratificirali vsi nacionalni parlamenti.
Sistem zagotavlja zanesljiv in zadosten prihodek za

proračun EU, pri tem pa upošteva finančne zmožnosti držav
članic. Vsaka država članica tako prispeva sorazmerno
s svojim bogastvom. Med viri sredstev za proračun EU so
še davek na dohodek zaposlenih v institucijah EU, globe za
podjetja, ki kršijo pravila glede konkurence, bančne obresti
itd. Neposrednega davka EU ni. Davčni sistemi so v izključni
pristojnosti držav članic EU.
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Za kaj se porabi denar?

Kdo nadzira porabo EU?

Približno 94 % proračunskih sredstev EU se porabi za
različne politike EU in se večinoma vrne v države članice.
V številnih primerih se iz proračuna EU financirajo veliki in
zahtevni projekti, denimo evropsko partnerstvo za boj proti
raku, ki združuje evropske moči v skupnem prizadevanju
preprečiti bolezen in odkriti zdravilo zanjo. Približno
6 % proračunskih sredstev EU je namenjenih delovanju
institucij EU, to je za plače in pokojnine zaposlenih
v institucijah EU, za prevajanje in tolmačenje, varnost,
stavbe in informacijske sisteme itd. Ti izdatki omogočajo
delovanje EU.

Evropska komisija s trdnim sistemom notranjega nadzora
skrbi, da je poraba sredstev učinkovita. Glede na to, da
80 % proračunskih sredstev EU upravljajo nacionalni in
regionalni organi, imajo tudi države članice pomembno
vlogo pri zagotavljanju, da se predpisi upoštevajo, ter
pri odkrivanju in preganjanju nepravilnosti in goljufij.
Računovodske izkaze EU poleg tega vsako leto pregleda
tudi Evropsko računsko sodišče. Sodišče že več let potrjuje,
da EU pravilno vodi izdatke, vendar opozarja tudi na
napake v postopkih (npr. računovodske napake udeležencev
v nacionalnih programih ali zahteve za kritje neupravičenih
stroškov). Napake ne pomenijo, da so sredstva EU
izgubljena, zapravljena ali predmet goljufije, saj se velik
del napačno porabljenega denarja izterja. Tu je še Evropski
parlament, ki ob koncu vsakega finančnega leta pregleda,
kako je Evropska komisija porabila proračunski denar.

Spodnja tabela prikazuje, koliko je EU leta 2012 vložila
v posamezno državo članico in prispevek naložb EU
k bogastvu posamezne države. Finančna sredstva EU
v Sloveniji pomenijo 2,7 % državnega dohodka (bruto
nacionalnega dohodka).

Sistem finančne preglednosti, ki ga je vzpostavila
Evropska komisija, je javno dostopen in vsebuje podatke
o prejemnikih neposrednih plačil Komisije.
Izdatki v letu 2012 po državah članicah (v milijonih EUR)
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Večletni finančni okvir EU (2014–2020)
Proračun EU se sicer sprejme vsako leto, vendar mora biti
pripravljen v mejah, ki jih določa večletni finančni okvir.
Večletni finančni okvir je načrt porabe, ki določa, kolikšne
letne zneske lahko EU porabi na določenih področjih
dejavnosti v danem obdobju (navadno sedem let). Oblikuje
torej prednostna področja politik EU v sedmih letih.
V finančnem obdobju 2014–2020 želi Evropska unija
uresničiti cilje strategije gospodarske rasti Evropa 2020,
pri čemer se bo prednostno usmerila k ukrepom za
premagovanje gospodarske in finančne krize v Evropi in
na področja, kjer bodo njeni ukrepi imeli največ učinka.
Države članice so sicer omilile nekatere radikalne reformne
ukrepe, ki jih je predlagala Evropska komisija, toda
najpomembnejše spremembe so ostale. Med ključnimi
vidiki večletnega finančnega okvira 2014–2020 so:
▶▶ Poudarek na gospodarski rasti, zaposlovanju in
konkurenčnosti: povečano vlaganje v izobraževanje in
raziskave, nov finančni instrument za povezovanje Evrope,
ki bo financiral vseevropske projekte v zvezi s prometom
in energetiko ter informacijskimi in komunikacijskimi
tehnologijami.
▶▶ Večja kakovost porabe: pravila financiranja s sredstvi EU
so poenostavljena, poudarek je na naložbah s konkretnimi
rezultati, EU lahko ustavi financiranje, če država ne izvaja
trdne ekonomske in fiskalne politike.

Preveč javnih
uslužbencev EU?
Institucije EU zaposlujejo približno
55 000 uslužbencev in drugih delavcev, ki delajo
v dobro 508 milijonov evropskih prebivalcev in
neštetih ljudi v stiski po vsem svetu. Za primerjavo
povejmo, da je samo na nemškem finančnem
ministrstvu zaposlenih več ljudi kot v službah
Evropske komisije za finančne zadeve, davke in
proračun (1 850 oziroma 1 542).
Poleg tega institucije EU v težkih gospodarskih
razmerah v Evropi tudi same zmanjšujejo stroške:
Evropska komisija bo s kadrovsko reformo
zmanjšala število zaposlenih za 5 % in hkrati
podaljšala delovni čas ter tako do leta 2020
predvidoma prihranila 8 milijard EUR.

je ukrepom za preprečevanje podnebnih sprememb
namenjenih 20 % sredstev.

▶▶ Reformirana skupna kmetijska politika: usmerjena je
v konkurenčnejše in okolju prijaznejše evropsko kmetijstvo.

▶▶ Solidarnost: najrevnejšim državam in regijam EU je
namenjen največji delež sredstev za regionalni razvoj ter
pomoč novega sklada za zaposlovanje mladih.

▶▶ Boj proti podnebnim spremembam: to je ključni vidik
vseh pomembnih politik EU, v obdobju 2014–2020

▶▶ Zmanjšani upravni izdatki: institucije EU zmanjšujejo
število zaposlenih.
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Proračun EU in Slovenija

Proračun EU leta 2012
EU kot globalni akter

Javna poraba v Sloveniji je leta 2012 znašala približno
17 milijard EUR, kar je veliko manj od 136 milijard EUR
vrednega proračuna EU istega leta. Toda javni izdatki
Slovenije so znašali 49 % BND države, medtem ko je
navedeni proračun EU za tedanjih 27 držav članic znašal
približno 1 % BND Unije.

5%

Državljanstvo, svoboda,
varnost in pravica

1%
Administracija

6%

Primerjava javne porabe v odstotku BND
136 milijard EUR

Poračun EU in nacionalni proračuni so namenjeni različnim,
vendar dopolnjujočim se področjem. Proračun EU je
usmerjen na področja, kjer sredstva EU prinašajo dodano
vrednost. Evropski satelitski navigacijski sistem Galileo
je denimo tako obsežen projekt, da ga ena sama država
članica ne bi mogla financirati.

Trajnostna
rast
Naravni viri

43 %

45 %

Proračun EU v primerjavi z nacionalnimi izdatki

Za razliko od slovenskega proračuna ali proračuna
katerekoli druge države članice proračun EU ne namenja
sredstev za obrambo ali socialno varnost. Pri sredstvih EU
gre predvsem za namenske naložbe, denimo v prometno
omrežje, ki je prvi pogoj za uspešnost gospodarstva. EU
tako financira rekonstrukcijo, elektrifikacijo in dograditev
železniške proge za hitrosti do 160 km/h na odseku med
Pragerskim in Hodošem. To je trenutno največji projekt, ki
ga v Sloveniji financira Evropski kohezijski sklad.
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Slovenija

EU

Slovenija je med državami članicami, ki prejmejo več
sredstev iz proračuna EU, kot jih vanj prispevajo. Tako bo
tudi v naslednjem proračunskem obdobju (2014–2020).
Toda ta neto saldo ne odraža v celoti vseh prednosti , ki
jih prinaša članstvo v Evropski uniji. Mnogih se namreč ne
da izmeriti, denimo miru, politične stabilnosti, varnosti in
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Operativni proračunski saldo 2012 (v % BND)
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Proračunsko ravnotežje iz poslovanja:
Razlika med sredstvi, ki jih država prejme iz proračuna EU, in sredstvi, ki jih vanj vplača. Obstajajo številne različne metode za izračun proračunskih ravnotežij. Komisija v finančnem poročilu uporablja
metodo, ki temelji na istih načelih kot izračun popravka proračunskih neravnotežij za Združeno kraljestvo (popravek za Združeno kraljestvo). Vendar je treba poudariti, da je priprava napovedi proračunskih
ravnotežij zgolj računovodski izračun le finančnih stroškov in koristi, ki jih posamezni državi članici prinaša članstvo v Uniji, in ni nikakršen pokazatelj številnih preostalih koristi politik EU, kot so politike v zvezi
z notranjim trgom in gospodarskim povezovanjem ter politično stabilnostjo in varnostjo.

Sredstva EU za Slovenijo

pravice državljanov, da prebivajo, delajo, študirajo, potujejo
povsod po Evropski uniji.
Evropske naložbe se poleg tega obrestujejo celotni EU: od
proračunskih sredstev, vloženih v eno državo, imajo lahko
korist tudi druge članice EU. Članstvo EU je slovenskim
podjetjem denimo omogočilo neomejen dostop do
velikanskega enotnega trga in 508 milijonov potrošnikov.
Leta 2012 je bilo kar 69 % celotnega slovenskega izvoza
namenjenega v države EU.

Administracija
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Državljanstvo, svoboda,
varnost in pravica

Gospodarska
rast in delovna
mesta

2%

7%

Kmetijstvo in
razvoj podeželja

27 %
Skupaj
932 milijonov EUR

Regionalna politika
Največji delež sredstev, ki jih prejme iz proračuna EU,
porabi Slovenija za svoje regije (63 % v letu 2012). Cilj
regionalne politike EU je odpravljanje ekonomskih, socialnih

Regionalna politika

63 %
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in ozemeljskih razlik med evropskimi regijami in državami.
Denar namenja projektom v zvezi z odpiranjem delovnih
mest, konkurenčnostjo, gospodarsko rastjo, kakovostjo
življenja in trajnostnim razvojem. Okolje, inovacije in
promet so tudi prednostne naloge Slovenije. Z regionalnimi
sredstvi EU gradi Ljubljana nov sistem ravnanja z odpadki,
izboljšala bo torej okolje; s temi sredstvi je EU podprla
gradnjo Preglovega raziskovalnega centra, centra odličnosti
za nanoznanost in nanotehnologijo, ter tako slovenskim
znanstvenikom omogočila najzahtevnejše raziskave.

Ali ste vedeli ...
Slovenija sodeluje v strategiji EU za
Podonavje: gre za organizirano sodelovanje
med podonavskimi državami, ki jim
omogoča skupno reševanje skupnih težav.
Med prednostnimi področji so nevarnosti za
okolje, boljše prometne in energetske povezave,
enakomernejši socialno-ekonomski razvoj, bolj
usklajeni izobraževalni sistemi, raziskovalne
in inovacijske dejavnosti, izboljšana varnost in
zaščita. Evropska komisija je pomagala vzpostaviti
sodelovanje med državami ob reki Savi in tako
pripomogla k boljšemu upravljanju porečja.

Kmetijstvo
Približno 27 % sredstev EU, ki jih je Slovenija prejela leta
2012, je bilo namenjenih kmetijstvu. Kmetijska politika EU
podpira kmete in pridelavo varne in zdrave hrane, hkrati pa
tudi varstvo okolja in razvoj podeželskega gospodarstva.
Turizem ima pomembno vlogo v gospodarskem življenju
in razvoju podeželskih območij. Evropska unija financira
denimo projekt, ki spodbuja ribiški turizem na reki Muri.

Ali ste vedeli, da je
kmetijstvo edina
politika, ki jo
skoraj v celoti
financira EU?
Kmetijstvu je zato namenjen velik del proračunskih
sredstev EU. Skupna kmetijska politika je tudi
cenejša, kot če bi izvajali 28 različnih nacionalnih
politik. Z veliko reformo skupne kmetijske politike
se je proračunski delež za kmetijstvo zmanjšal
na približno 40 % v primerjavi s 70 % leta
1985, leta 2020 pa naj bi znašal samo 33 %.
Nova reformirana politika bo začela veljati leta
2014 in bo še utrdila konkurenčnost evropskega
kmetijstva, podprla okoljski vidik in povečala delež
proračunskega denarja za države kot Slovenija, ki
prejemajo manj sredstev, kot znaša povprečje EU.
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Projekti, ki jih financira EU
Infrastruktura in promet
VELIK ŽELEZNIŠKI PROJEKT
EU sofinancira rekonstrukcijo, elektrifikacijo in nadgradnjo
železniške proge za hitrosti do 160 km/h na odseku med
Pragerskim in Hodošem, modernizacijo nivojskih prehodov
in gradnjo podhodov na železniških postajah. S to naložbo
se bo izboljšala kakovost in konkurenčnost tovornega
železniškega prometa ter povečala hitrost in varnost na
progi (166 milijonov EUR).
VELIK AVTOCESTNI PROJEKT
V vzhodni Sloveniji gradijo nov del štiripasovnice na
avtocestnem odseku med Mariborom in Hrvaško. Nova
cesta bo razbremenila glavne ceste na Štajerskem in
povečala varnost v prometu. Po ocenah naj bi se število
smrtnih žrtev prepolovilo (sredstva EU: 88,3 milijona EUR).

Kmetijstvo in razvoj podeželja
EKOLOŠKA KMETIJA S SONČNO ENERGIJO
Stanislav Košir, kmet iz osrednje Slovenije, ki se ukvarja
z ekološkim kmetovanjem, je s sredstvi EU na kmetiji
namestil sončne celice. Tako je letno za 65 ton zmanjšal
emisije CO2 na kmetiji in hkrati dodatno zaslužil,
saj lahko prodaja presežek energije (sredstva EU:
128 613 EUR).
GEOTERMALNO OGREVANJE ZA GOJENJE ORHIDEJ
Dva poslovna partnerja v Prekmurju sta s sredstvi EU
postavila izjemno učinkovit geotermalni sistem ogrevanja

v rastlinjaku orhidej. Tako sta za 15 % zmanjšala porabo
energije ter podvojila proizvodnjo, promet in število
zaposlenih (sredstva EU: 500 000 EUR).
MURA VABI TURISTE
Skupina podjetnikov iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške
si prizadeva uveljaviti ribiški turizem na reki Muri. Gradijo
nove objekte in širijo ponudbo, predvsem s povezovanjem
ribištva z drugimi vrstami turizma, denimo kulturnimi
prireditvami in vodnim športom. Vrhunec dejavnosti je
bil prvi ribiški praznik na Muri leta 2013 (sredstva EU:
18 493 EUR).

Gospodarska rast in delovna mesta
SPLETIŠČE E-VEM ZA PODJETNIKE
Na spletnem portalu, ki so ga vzpostavili tudi s sredstvi
EU, slovenski podjetniki zlahka registrirajo podjetje, saj
omogoča registracijo v poslovni register, vpis podjetja,
prijavo na davčni urad in odprtje začasnega bančnega
računa. Ta enotna vstopna točka povezuje 15 institucij,
uporablja jo več kot 300 podjetij in več kot 700 javnih
uslužbencev. Leta 2009 je portal prejel nagrado Združenih
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narodov za odličnost v javni upravi (sredstva EU:
3,7 milijona EUR).

zmanjšali porabo pitne vode v hladilnih stolpih (sredstva EU:
9,6 milijona EUR).

S SKUPNIMI MOČMI DO NOVIH ZNANJ

NAJSODOBNEJŠI RAZISKOVALNI CENTER V LJUBLJANI

Deset podjetij v steklarski panogi je s pomočjo EU
ustanovilo kompetenčni center za razvoj kadrov, da bi tako
preprečili pomanjkanje kvalificiranih delavcev v tej panogi.
Center ponuja posebej prirejene programe za učenje
znanj, ki jih ni mogoče pridobiti v šolskem sistemu, in sicer
na področju steklarstva, orodjarstva, oblikovanja stekla
in poslovanja. Prispeva tudi k večji prepoznavnosti teh
poklicev (sredstva EU: 176 957 EUR).

Leta 2013 je Kemijski inštitut v Ljubljani, eden vrhunskih
raziskovalnih zavodov v Sloveniji, dokončal gradnjo
Preglovega raziskovalnega centra. Novi center ima
najsodobnejšo opremo, med drugim tudi najnovejši
transmisijski elektronski mikroskop s kemijsko analizo,
najnaprednejšo napravo v celotni regiji. Novi mikroskop bo
olajšal raziskave nanomaterialov, ki so temeljna dejavnost
Kemijskega inštituta (sredstva EU: 6 milijonov EUR).

Izobraževanje in kultura

Ali ste vedeli ...
EU z novim programom Cosme (s proračunom
več kot 2 milijardi EUR) podpira konkurenčnost
med večjimi in malimi podjetji. Program
omogoča malim podjetjem dostop do
finančnih sredstev v obliki lastniškega kapitala in
posojil, vstop na trge znotraj in zunaj EU ter lažje
poslovno sodelovanje s tujimi podjetniki. Spodbuja
podjetništvo, zlasti med mladimi in ženskami.

Raziskave in inovacije
TRAJNOSTNA UPORABA VODE V INDUSTRIJI
Slovenski znanstveniki so v sodelovanju s partnerji iz devetih
držav EU razvili več alternativ, ki nadomeščajo rabo pitne
vode v industriji. Tako je denimo novi računalniški program
omogočil natančnejše ocene potreb po kakovostni vodi
in posledično tudi 50-odstotno zmanjšanje porabe pitne
vode. S tehnologijo, ki odstranjuje sol iz vode, so za 80 %

PROGRAM ERASMUS
V programu študentskih izmenjav Erasmus je v študijskem
letu 2011–2012 na študij ali delo v tujino odpotovalo
1 735 slovenskih dijakov in študentov. Evropska komisija
jim je namenila povprečno mesečno podporo v višini
330 EUR za kritje dodatnih stroškov bivanja v tujini. Jure
Kumljanc iz Portoroža je denimo pet mesecev študiral
turizem v angleškem Birminghamu. „To je bilo zame
nepozabno leto, spremenilo je moj način razmišljanja,
druženja in dela“, je povedal Jure.
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LITERATURA PREK MEJA

Okolje in energija

Projekt je namenjen uveljavljanju književnosti manj razširjenih
jezikov ter promociji prevajanja in mednarodnih književnih
prireditev. Podpira izobraževanje književnih prevajalcev, ki
prevajajo iz manj razširjenih jezikov, ter spodbuja sodelovanje
organizacij in zavodov na tem področju. Junija 2013 je
v Danah pri Sežani potekala prevajalska delavnica, ki so se je
udeležili pesniki, ki pišejo v manj razširjenih jezikih (sredstva
EU: 1,38 milijona EUR).

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI

Ali ste vedeli ...
Več kot trije milijoni obiskovalcev so se
udeležili prireditev, ki so jih organizirali leta
2012 v evropski prestolnici kulture Mariboru.
Naslov evropska prestolnica kulture podelijo
vsako leto dvema mestoma. Za mesto je to
dragocena priložnost, da poživi mestni in kulturni
utrip, poveča svojo mednarodno prepoznavnost in
spodbudi turizem.
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Z nadgradnjo sedanjega centra bodo Ljubljana in okoliški
kraji pridobili integriran in dolgoročen sistem ravnanja
z odpadki, ki bo v skladu z nacionalnimi in evropskimi
predpisi. Novi sistem bo občutno zmanjšal količino
odpadkov na odlagališču ter preprečil onesnaževanje
vodnih virov in podtalja. Poleg tega bodo na odlagališču
zajemali bioplin in ga uporabljali za pridobivanje elektrike
(sredstva EU: 77,6 milijona EUR).
PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA JADRANU
(SLOVENIJA, ITALIJA, GRČIJA, ALBANIJA, HRVAŠKA,
BOSNA IN HERCEGOVINA, SRBIJA, ČRNA GORA)
Projekt Alterenergy se zavzema za trajnostno ravnanje
z energijo in v majhnih obalnih skupnostih uveljavlja
gospodarno rabo energije in pridobivanje energije iz
obnovljivih virov. V ciljnih naseljih bodo opravili študijo
izvedljivosti ter pripravili manjše število pilotnih projektov,
ki jih bodo pozneje uporabili kot referenčne modele za vso
jadransko regijo (sredstva EU: 12,5 milijona EUR).
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