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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 25. julija 2013 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi splošne uredbe za strukturne sklade in Kohezijski sklad1, ki spreminja finančna 
sredstva iz ESS za Francijo, Italijo in Španijo. Komisija se v predlogu loteva nekaterih 
vprašanj, ki so se porodila po končnem izidu pogajanj o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 in zadevajo naštete države članice. 

Predlagana je odobritev 150 milijonov EUR, ki naj bi se dodala obveznostim ESS za leto 
2013 za Francijo, Italijo in Španijo, z namenom reševanja konkretne problematike 
brezposelnosti, zlasti med mladimi, in socialne izključenosti. Da bi zagotovila učinkovitost 
povečanih odobritev in olajšala izvajanje programov, je Komisija upoštevala zmogljivost 
absorpcijsko zmogljivost omenjenih držav članic za naslednja cilja skladov: cilj 
„konvergenca“ in cilj „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“. 

Razlika se krije iz sredstev za obdobje 2007–2013, in sicer iz instrumenta prilagodljivosti in iz 
preostale razlike v proračunu za leto 20132. 

Poročevalec bo svoja priporočila v zvezi z uporabo instrumenta prilagodljivosti predstavil v 
osnutku poročila o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta 
prilagodljivosti, ki se pripravlja vzporedno s tem mnenjem.

V sedanjem predlogu se bo pravna podlaga za takšno povečanje odobritve zagotovila s 
spremembo člena 18 o skupnih sredstvih, člena 19 o sredstvih za cilj „konvergenca“, člena 20 
o sredstvih za cilj „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ in člena 75 o proračunskih 
obveznostih ter Priloge I o letni razdelitvi odobritev za prevzem obveznosti in Priloge II o 
merilih in metodologiji za dodeljevanje sredstev.

Pripravljavec mnenja ob upoštevanju posebnih naporov, ki so potrebni za reševanje problema 
brezposelnosti, zlasti brezposelnosti mladih, ter revščine in socialne izključenosti v teh 
državah članicah, zlasti v sedanji gospodarski krizi, podpira predlog Komisije in priporoča, da 
se ga odobri. 

Glede na to, da se te odobritve za prevzem obveznosti nanašajo na leto 2013 in da je dodelitev 
sredstev iz ESS za Francijo, Italijo in Španijo že v celoti vključena v proračunu EU, 
pripravljavec mnenja poudarja, da bi morala ta uredba nemudoma začeti veljati.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, naj predlaga, da
Parlament sprejme stališče v prvi obravnavi ter podpre Komisijin predlog Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 glede finančnih sredstev 
                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 
(UL L 210, 31.7.2006, str. 25).
2 Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti, COM(2013)0559 in 
Predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2013 (COM(2013)0557).
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