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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da čeprav so bili izbrani projekti v obsegu 27 % vseh finančnih sredstev, je bila 
stopnja plačil v času poročila precej nižja (okrog 13 %), ob koncu leta 2010 pa je znašala 
okrog 22 %, t.j. približno 60 % v primerjavi s stopnjo po štirih letih izvajanja v finančnem 
obdobju 2000–2006;

2. opozarja, da je bila z vidika proračuna do 1. julija 2010, ki je na polovici programskega 
obdobja 2007–2013, opravljena manj kot šestina plačil;

3. pozdravlja pospešitev absorpcijskih zmogljivosti in proračunsko izvajanje kohezijske 
politike (v celotnem izvrševanju finančnega okvira 2007–2013 v letu 2010 povečanja za 
79 % za ESRR/EKS in 62 % za ESS), ki med drugim izvirata iz nedavnih zakonskih 
sprememb in operativnih programov, ki so končno dosegli potovalno hitrost, saj je 
Komisija odobrila še zadnje upravljalne in nadzorne sisteme; poudarja, da je ta pospešek 
viden v globalnih prerazporeditvah za leto 2010, ki so kohezijski politiki prinesle dodatno 
milijardo EUR v plačilih za leto 2010;

4. vseeno poudarja, da raven izvajanja še zdaleč ni enotna v vseh državah članicah, na vseh 
področjih delovanja in v vseh skladih; opozarja, da je konec leta 2010 največja razlika v 
stopnji plačil med državami članicami za ESRR in EKS skupaj znašala 247 %, za ESS pa 
303 %;

5. poudarja, da ugotovljene težave pri porabi kreditov odražajo težko prilagajanje merilom 
lizbonske strategije, zlasti glede inovacij, ter težak odziv regij v času gospodarske in 
finančne krize, zlasti tistih, ki zaostajajo v razvoju;

6. zato zahteva, da se posebno pozornost usmeri v nadaljnje spodbujanje vzajemnega učenja, 
izmenjavo najboljše prakse ter krepitev upravnih zmogljivosti v nekaterih državah 
članicah, ter poziva k nadaljnjem razmisleku o tem, kako združiti različne veljavne zbirke 
pravil in nadzorne sisteme.
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