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EVROPSKA KOMISIJA

BRUSELJ, 11/07/2011 

SPLOŠNI PRORAČUN – 2011
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA 04, 40

PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 25/2011

v EUR

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 40 02 Rezerve za finančne intervencije
ČLEN – 40 02 43 Rezerva za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji OPO –3 944 606

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 04 05 Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)
ČLEN – 04 05 01 Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG) OPO  3 944 606
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UVOD

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1927/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006, kakor je bila spremenjena z 
Uredbo (ES) št. 546/2009. Proračunski okvir je določen v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma 
med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju.



SL 3 SL

I. POVEČANJE

a) Postavka

04 05 01 – Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji (ESPG)

b) Podatki na dan 15. 6. 2011
OPO

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) p.m.
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0
2. Prerazporeditve 777 390

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 777 390
4. Poraba končnih odobritev 777 390

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 0
6. Potrebe do konca leta 3 944 606

7. Predlagano povečanje 3 944 606

8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) se ne uporablja
9. Povečanje skupnih prerazporeditev iz člena 23(1)(b) in (c) finančne 

uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto, izračunano v skladu 
s členom 17a izvedbenih določb

se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos) (C5)
OPO

1. Razpoložljive odobritve v začetku leta 0 
2. Razpoložljive odobritve na dan 15. 6. 2011 0 
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za povečanje

Komisija je v predlogu Sklepa [COM(2011) 421] ugotovila, da vloga ESPG/2010/017 DK/Midtjylland 
Machinery, ki so jo predložili danski organi, izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG.

Z zneskom v višini 3 944 606 EUR, ki so ga zahtevali danski organi, se bo pokril del stroškov usklajenega 
paketa upravičenih prilagojenih storitev v korist 325 (od skupaj 813) presežnih delavcev šestih podjetij, ki 
poslujejo v sektorju proizvodnje strojev in opreme, in bo zagotovil pomoč pri njihovem ponovnem 
vključevanju na trg dela.  Odpuščeni so bili zaradi splošne gospodarske in finančne krize.
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II. ZMANJŠANJE

a) Postavka

40 02 43 – Rezerva za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji

b) Podatki na dan 15. 6. 2011
OPO

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 500 000 000
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0
2. Prerazporeditve –777 390

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 499 222 610
4. Poraba končnih odobritev 0

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 499 222 610
6. Potrebe do konca leta 495 278 004

7. Predlagano zmanjšanje 3 944 606

8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 0,79 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 23(1)(b) in (c) finančne 

uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto, izračunano v skladu 
s členom 17a izvedbenih določb

se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos) (C5)
OPO

1. Razpoložljive odobritve v začetku leta 0 
2. Razpoložljive odobritve na dan 15. 6. 2011 0 
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

V skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju je cilj rezerve za ESPG zagotoviti dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele 
posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, da se jim pomaga pri njihovi ponovni 
vključitvi na trg dela.


