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EVROPSKA KOMISIJA

BRUSELJ, 13/09/2011

SPLOŠNI PRORAČUN – 2011
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA 04, 13

PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 33/2011

v EUR

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 04 02 Evropski socialni sklad
ČLEN – 04 02 17 Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca OPO –42 143 019

ČLEN – 04 02 19 Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje OPO –93 013

POGLAVJE – 13 04 Kohezijski sklad
ČLEN – 13 04 02 Kohezijski sklad OPO –51 309 830

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 13 03 Evropski sklad za regionalni razvoj in druge regionalne intervencije
ČLEN – 13 03 16 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca OPO  91 736 412

ČLEN – 13 03 18 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost 
in zaposlovanje OPO  1 809 450
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I. POVEČANJE

I.A

a) Postavka

13 03 16 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca

b) Podatki na dan 22. 8. 2011
OPO

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 23 657 525 715
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0
2. Prerazporeditve –6 391 165

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 23 651 134 550
4. Poraba končnih odobritev 23 290 891 979

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 360 242 571
6. Potrebe do konca leta 451 978 983

7. Predlagano povečanje 91 736 412

8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 0,39 %
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 22. 8. 2011 0 
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za povečanje

Ko je bil pripravljen proračun za leto 2011, porazdelitev prilagoditev na podlagi točke 17 
medinstitucionalnega sporazuma ni bila v celoti znana, zato so se uporabili približni podatki. Zdaj, ko so 
znane točne dodelitve po skladih in ciljih, potem ko so bile opravljene prilagoditve operativnih programov, ki 
so jih predlagale zadevne države članice, je treba prerazporediti odobritve za prevzem obveznosti iz 
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada v Evropski sklad za regionalni razvoj.
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I.B

a) Postavka

13 03 18 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje

b) Podatki na dan 22. 8. 2011
OPO

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 3 879 856 497
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0
2. Prerazporeditve 485 331

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 3 880 341 828
4. Poraba končnih odobritev 3 880 341 828

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 0
6. Potrebe do konca leta 1 809 450

7. Predlagano povečanje 1 809 450

8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 0,05 %
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 22. 8. 2011 0 
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za povečanje

Ko je bil pripravljen proračun za leto 2011, porazdelitev prilagoditev na podlagi točke 17 
medinstitucionalnega sporazuma ni bila v celoti znana, zato so se uporabili približni podatki. Zdaj, ko so 
znane točne dodelitve po skladih in ciljih, potem ko so bile opravljene prilagoditve operativnih programov, ki 
so jih predlagale zadevne države članice, je treba prerazporediti odobritve za prevzem obveznosti iz 
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada v Evropski sklad za regionalni razvoj.
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II. ZMANJŠANJE

II.A

a) Postavka

04 02 17 – Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca

b) Podatki na dan 22. 8. 2011
OPO

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 7 748 847 361
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0
2. Prerazporeditve 6 391 165

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 7 755 238 526
4. Poraba končnih odobritev 7 648 626 265

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 106 612 261
6. Potrebe do konca leta 64 469 242

7. Predlagano zmanjšanje 42 143 019

8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 0,54 %
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 22. 8. 2011 0 
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Ko je bil pripravljen proračun za leto 2011, porazdelitev prilagoditev na podlagi točke 17 
medinstitucionalnega sporazuma ni bila v celoti znana, zato so se uporabili približni podatki. Zdaj, ko so 
znane točne dodelitve po skladih in ciljih, potem ko so bile opravljene prilagoditve operativnih programov, ki 
so jih predlagale zadevne države članice, je treba prerazporediti odobritve za prevzem obveznosti iz 
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada v Evropski sklad za regionalni razvoj.
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II.B

a) Postavka

04 02 19 – Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

b) Podatki na dan 22. 8. 2011
OPO

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 3 204 966 611
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0
2. Prerazporeditve –485 331

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 3 204 481 280
4. Poraba končnih odobritev 3 204 388 267

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 93 013
6. Potrebe do konca leta 0

7. Predlagano zmanjšanje 93 013

8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 0,00 %
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 22. 8. 2011 0 
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Ko je bil pripravljen proračun za leto 2011, porazdelitev prilagoditev na podlagi točke 17 
medinstitucionalnega sporazuma ni bila v celoti znana, zato so se uporabili približni podatki. Zdaj, ko so 
znane točne dodelitve po skladih in ciljih, potem ko so bile opravljene prilagoditve operativnih programov, ki 
so jih predlagale zadevne države članice, je treba prerazporediti odobritve za prevzem obveznosti iz 
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada v Evropski sklad za regionalni razvoj.
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II.C

a) Postavka

13 04 02 – Kohezijski sklad

b) Podatki na dan 22. 8. 2011
OPO

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 11 073 646 193
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0
2. Prerazporeditve 0

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 11 073 646 193
4. Poraba končnih odobritev 10 947 829 459

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 125 816 734
6. Potrebe do konca leta 74 506 904

7. Predlagano zmanjšanje 51 309 830

8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 0,46 %
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 22. 8. 2011 0 
3. Stopnja porabe [(1–2)/1] se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Ko je bil pripravljen proračun za leto 2011, porazdelitev prilagoditev na podlagi točke 17 
medinstitucionalnega sporazuma ni bila v celoti znana, zato so se uporabili približni podatki. Zdaj, ko so 
znane točne dodelitve po skladih in ciljih, potem ko so bile opravljene prilagoditve operativnih programov, ki 
so jih predlagale zadevne države članice, je treba prerazporediti odobritve za prevzem obveznosti iz 
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada v Evropski sklad za regionalni razvoj.


