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VFO 2021-2017 – PREDLOG EK
• Predlagan obseg sredstev – 1.135 milijard EUR (cene 2018),
realno primerljiv s sedanjim večletnim finančnim okvirom
• Namenja več sredstev za programe na področju raziskav,
digitalizacije, migracij, varnosti in zunanjih odnosov
• Manjši obsega sredstev za dve največji politiki proračuna
EU – skupno kmetijsko politiko (– 15 %) in kohezijsko
politiko (-10%)
• Zaradi izstopa ZK povečan prispevek držav članic v proračun
EU
• Ukinitev rabatov

• Osnova - statistika 2014 – 2016

VFO 2021-2017 – ČASOVNI OKVIR
• Evropska komisija predlaga ambiciozno časovnico z
zaključkom pogajanj in potrditvijo predloga do marca 2019

• Glede na to, da še ni dosežen dogovor o Brexitu je že več ali
manj jasno, da se bodo pogajanja zavlekla vsaj za eno leto
in je pričakovati dogovor na ravni predsednikov vlad do
decembra 2019 (Finska) in potrditve v Evropskem
parlamentu do pomladi 2020 (Hrvaška)

VFO 2021-2017 – PREDLOG EK
• Kaj to pomeni za Slovenijo:
- v mio EUR
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EKP – PRAVNI OKVIR – KLJUČNI PREDLOGI
• 3 kategorije regij: manj razvite regije (pod 75% povprečja
razvitosti EU), regije v prehodu (med 75% in 100%) in bolj
razvite regije (nad 100%)
• Še večja osredotočenost, usmerjenost k doseganju dodane
vrednosti za Unijo kot celote, povezava z evropskim
semestrom

• 5 tematskih ciljev:
1) pametna Evropa
2) zelena Evropa
3) povezana Evropa
4) socialna Evropa in
5) Evropa bliže državljanom

EKP – PRAVNI OKVIR – KLJUČNI PREDLOGI
• Tematska osredotočenost po skladih:
• ESRR, glede na razvitost države:
• TC 1 najmanj 45% in TC 2 najmanj 30% sredstev ESRR
• vsaj 6% sredstev ESRR na nacionalni ravni nameni za
trajnostni urbani razvoj
• ESS+ financira le TC 4
• KS financira TC 2 in TC 3
• Omogočitveni pogoji kot pogoj za začetek izvajanja (4+16)
• Programiraje 5+2
• Partnerski sporazum, ki bi vključeval vseh 7 skladov

EKP – PRAVNI OKVIR – KLJUČNI PREDLOGI
• Znižane stopnje evropskega sofinanciranja:
• 70% manj razvite regije, KS in Interreg
• 55% regije v prehodu ter
• 40% bolj razvite regije
• Postopen prehod na n+2
• Bistveno zmanjšana predplačila

• Poenostavitve oziroma evolucija upravljanja, kontrole in
samega sistem izvajanja

EKP – PRAVNI OKVIR – IZZIVI DOMA
• Razkorak Vzhod/Zahod
• S tem povezane težave:
• kako financirati posamezne politike na nacionalni ravni
• fiskalno pravilo in obseg proračuna
• izrivanje drugih politik
• Enačenje EKP z nacionalno razvojno in regionalno politiko

• Nerazumevanje pomena evropske dodane vrednosti
• Preusmeritev tehnične podpore v podporo pripravi
projektov

EKP – PRAVNI OKVIR – PREDLOG STALIŠČA
• Načelno podpora predlogu – v luči ugodne nacionalne
ovojnice za Slovenijo
• Nujnost rešitve za Zahod
• Nasprotovanje pravilu N+2
• Zavzemanje za fleksibilnost pri tematski osredotočenosti

• Povečanje predplačil za tehnično podporo

MOŽNI UKREPI
• V okviru EU (in vezano na pogajanja o VFO):
o Spremembe določil iz uredb
o „Bombončki“ v obliki posebnih dodelitev
• Doma (in vezano na programiranje):
o Več integralnih sredstev
o Uporaba fleksibilnosti, ki jo omogoča EU
o Sofinanciranje na ravni države
• Potrebna je celovita slika, kaj bo financirano preko:
• lokalne samouprave
• domače regionalne politike
• Evropske kohezijske politike

Hvala!

