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ZAKAJ NI EU DEL NAS? 

• morda najbolj pomembni 

razlogi so:  

– nezavedanje vloge 

aktivnega državljana  

– razočaranje nad politiko  

– nerazumevanje vloge EU 

v naših življenjih  

– abstraktnost EU  

– nedefinirana evropska 

identiteta  

– preskromno znanje in 

poznavanje EU 



EU JE PRILOŽNOST… 

• … za:  
– večjo vsestransko stabilnost 

življenja  

– večjo gospodarsko rast  

– doslednejše spoštovanje 
človekovih pravic  

– transparentnost javnih 
financ  

– enakopraven razvoj regij 

– obvladovanje konfliktov  

– enoten nastop na 
globalnem trgu  

– udejanjanje sonaravnega 
življenja  



ALI NAS EU OMEJUJE?  

• EU institucionalno 

predstavlja kompromis 

držav članic = sami smo 

si jo ustvarili takšno  

• pravila težijo k 

sodelovanju in delitvi 

bremena med državami 

članicami  

• EU opozarja na odmike, 

ki bodo imeli negativne 

posledice v prihodnje 



KAKO DELUJE? 

• EU izvira iz načela enakopravnosti narodov  

• bistveno je medsebojno spoštovanje  

• moč argumenta je pred argumentom moči  



EVROPSKI PARLAMENT 

• je EDINA institucija, ki je neposredno izvoljena s 

strani vseh državljanov EU  

• uživa največjo stopnjo demokratične legitimnosti  

• ni samostojen zakonodajni organ = svet EU  



• ima 751 članov – ne delujejo po nacionalni 

pripadnosti, temveč po politični (poslanske 

skupine)  

• zaposluje okoli 3.000 ljudi – veliko breme 

predstavljajo prevajalci in tolmači  

• deluje v Bruslju in Strasbourgu  

• pomembna je vloga predstavništva ljudstva  
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SESTAVA EP  

• število poslancev je odvisno od števila 

prebivalcev države članice (Nemčija 96 in 

Malta 6)  

• predsednika EP volijo poslanci izmed sebe; 

trenutno je predsednik Martin Schulz  

• moč EP se z vsako pogodbo povečuje; kljub 

temu ostaja vprašanje nacionalnih interesov…  



EVROPSKI SVET  

• sprejema najpomembnejše odločitve v EU  

• sestaja se na najvišji ravni – predsedniki vlad in 

eden predsednik (Francija)  

• element „zaščite“ nacionalnih interesov  



• Lisbonska pogodba 

utemelji predsednika ES – 

od 2014 je predsednik 

Donald Tusk (Poljak)  

• predsednik ES predstavlja 

EU in predseduje (ter 

sklicuje) seje ES  

• ima stalni sedež v Bruslju 

(pred tem se sestaja v 

prestolnicah predsedujočih 

držav)  

• ES tudi imenuje najvišje 

predstavnike EU  



EVROPSKA KOMISIJA 

• … je največji birokratski organ EU – zaposljuje 
okoli 30.000 ljudi  

• najpomembnejša vloga EK je na področju 
izvajanja evropske zakonodaje, izvršuje 
proračun in je zakonodajni pobudnik  



• … je popolnoma 

profesionalni organ – 

birokrati  

• Komisijo sestavlja po en 

komisar iz države članice 

EU – poznajo samo 

kolektivno odgovornost  

• Komisija odgovarja na 

vprašanja EP in mu je 

tudi odgovorna  

• pripravlja proračunska 

izhodišča  

• partner vladam držav 

članic pri izvajanju 

proračuna  



SVET EU  

• Svet EU je uradno 
najvišja izvršilna in 
zakonodajna institucija 
in dejansko operativna 
“politična vlada EU” 

• Svet EU deluje v 
različnih sestavah, 
pravno pa je ena sama 
institucija – odvisno od 
teme zasedanja  

• sestaja se v Bruslju 
okoli 80 krat na leto  



• predsedovanje Svetu EU (razen zunanjih zadev) 

rotira po 6 mesečnem ključu med državami 

članicami EU – države so razvrščene v skupine 

po tri države  

• od predsedujoče države se pričakuje, da svojo 

vlogo opravlja nepristransko, v skupnem 

interesu EU in je ne izrablja za svoje ožje 

interese 



POLITIČNA TEŽA ČLANIC 

• … je odmerjena od 

velikosti države članice 

(število glasov)  

• seje Sveta EU potekajo 

vsak teden na ravni 

stalnih predstavnikov 

(ambasadorjev) in na 

različnih delovnih skupin 

(35), podsukupin,…  

• na leto opravijo okoli 

4.000 sestakov  



PRORAČUN EU  

• EU porablja okoli 270 €/prebivalca ali 1% BDP  

• finančna perspektiva predstavlja 7 letno obdobje in 
znaša okoli 850 mrd € 

• letni proračun je okoli 150 mrd €  

• struktura proračuna izkazuje dve največji postavki:  
– konkurenčnost in kohezija = 44%  

– sonaravnost in naravni viri = 40%  



PRIHODKI PRORAČUNA SO…  

• 0.73% BDP države 

članice (RS okoli 270 

mio €) = 65%  

• carine – uvoz iz držav 

nečlanic EU = 17%  

• delež DDV držav članic 

= 17%  

• 1% drugi viri = globe, 

prispevki nečlanic… 

okoli 1.3 mrd €  

 



ZAKAJ BITI ČLAN EU?  

• črpanje sredstev iz 
proračuna EU:  
– evropski sklad za regionalni 

razvoj (75% povprečja EU)  

– evropski socialni sklad 
(zmanjševanje razlik med 
regijami – vlaganje v ljudi, 
delovna mesta, večja 
zaposljivost)  

– kohezijski sklad 
(infrastrukturni projekti – 90% 
povprečja EU)  

– evropsko teritorialno 
sodelovanje (razvoj obmejnih 
regij)  



SLOVENIJA IN SREDSTVA  

• RS ima na razpolago 3,2 

mrd €, vprašanje, koliko 

bomo počrpali  

• RS je trenutno še neto 

prejemnica sredstev  

 



VARNOST…  
• članstvo v EU povečuje varnost 

članicam:  
– ekonomsko skozi proračun EU  

– gospodarsko skozi velike možnosti 
(velik trg) in zaščito interesov pred 
tretjimi državami  

– politično (terja odgovorno politiko v 
državah članicah)  

– obrambno (varuje suverenost držav 
članic)  

– geopolitično (EU je globalni igralec)  

– energetsko (skupen nastop pri 
reševanju teh vprašanj)  

– okoljsko (varovanje okolja je bistveno 
20/20/20)  



SVOBODA…  

• prost pretok ljudi (znotraj 

meja in zaščita zunanjih 

meja – Schengen)  

• prost pretok denarja 

(monetarna unija in 

poenostavljeno finančno 

poslovanje)  

• prost pretok delovne sile 

(izenačitev pravic 

evropskih državljanov na 

trgu delovne sile)  

• mladi – ERAZMUS  




