
Sporočilo za medije 

Slovenija ostaja neto prejemnica iz evropskega proračuna 

Pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020 

so po več kot letu in pol dolgem postopku končana. Evropski svet je danes 

potrdil sedemletno finančno perspektivo za obdobje 2014 - 2020, ki znaša 

959 milijard EUR oziroma 1,0 % BND Evropske unije. To pomeni, da bo 

denarja za približno 3,5 % manj kot v tekočem obdobju 2007 - 2013. 

Sredstva kohezijske politike se znižujejo za 8,4%, sredstva skupne 

kmetijske politike pa za 11 ,3%.  

Več sredstev kot doslej je namenjenih področju raziskav, inovacij, 

izobraževanju - zlasti mladih - in infrastrukturi, kar je z vidika krepitve 

konkurenčnosti, rasti in ustvarjanja novih delovnih mest v Evropski uniji 

vsekakor zelo dobro. Odprt je poseben program v višini 6 milijard € za 

reševanje problema zaposlenosti mladih za tiste regije v EU, kjer delež mladih 

brez dela presega 25%. 

Cilj Slovenije v pogajanjih je bil ohranitev položaja neto prejemnice 

sredstev. V primerjavi s povprečjem EU28 je Slovenija v zadnjih 7 letih 

kljub krizi napredovala, še posebej njena zahodna kohezijska regija. 

Kljub temu pa bo Slovenija do leta 2020 ostala neto prejemnica sredstev iz 

proračuna EU. Še več. Njen neto finančni položaj bo občutno boljši. V 

tekoči finančni perspektivi naš neto položaj znaša +0,87% slovenskega BND, 

v obdobju 2014 - 2020 pa bomo upravičeni do +1,03% BND. Na letni ravni to 



pomeni okrog 370 milijonov EUR, v celotnem obdobju 2014-2020 pa bo za 

približno pol milijarde EUR boljši kot je bil v obdobju 2007–2013.  

Na področju kohezijske politike nam je pred novembrskim zasedanjem 

grozilo 43 % znižanje sredstev. V okviru pogajanj smo uspeli kohezijsko 

ovojnico izboljšati za skoraj pol milijarde EUR, tako da bomo z današnjim 

dogovorom upravičeni do skoraj treh milijard EUR v sedmih letih.  

Od tega smo Vzhodni Sloveniji, ki ji je sprva grozil celo 45% padec sredstev, 

uspeli zagotoviti dodatnih 308 milijonov EUR. Sem sodi tudi poseben dodatek 

iz zaključka pogajanj v višini 75 milijonov EUR. Zahodna Slovenija, ki po 

novem sodi med razvite regije EU, bo še vedno upravičena do 60% 

kohezijskih sredstev, zahvaljujoč tako imenovani varnostni mreži, za katero si 

je Slovenija močno prizadevala. Brez nje bi bila ta sredstva pol manjša.  

Na področju Skupne kmetijske politike bo Slovenija v celoti prejela skoraj 

1.6 milijarde EUR. Od tega je dobrih 744 milijonov EUR namenjenih za razvoj 

podeželja, kjer smo Sloveniji uspeli izposlovati dodatek 150 milijonov EUR. 

Za Skupno ribiško politiko ter okoljske in podnebne projekte v okviru 

programa LIFE pa si Slovenija lahko obeta še dodatnih 50 milijonov EUR. 

V naslednjem finančnem obdobju je torej Slovenija upravičena do okrog 5,3 

milijarde EUR evropskih sredstev, od tega 4,5 milijarde v okviru nacionalnih 

ovojnic. 

 


