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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za 
prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. 
maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini 
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugalska)
(KOM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0491 –
C7-0222/2011),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju1, zlasti točke 28,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji2 (uredba 
o ESPG),

– ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, kot določa točka 28 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

– ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0000/2011),

A. ker je Evropska unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za 
zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na 
trg dela, 

B. ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so bili odpuščeni 
neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C. ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za presežne delavce dinamična ter na 
razpolago čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije, ki je bila sprejeta na usklajevalnem sestanku 
17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 
glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev sklada ESPG,

D. ker je Portugalska zaprosila za pomoč v zvezi z 974 presežnimi delavci (od katerih naj bi 
jih pomoč prejelo 680) iz enega podjetja, in sicer v glavnem v občini Santa Maria Da 
Feira, pa tudi sosednji občini Ovar, ki sta del dveh regij NUTS II: Norte in Centro,

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL L 406, 30.12.06, str. 1.
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E. ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v uredbi o ESPG,

1. zadevne institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in 
proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev iz sklada; v tem smislu ceni 
izboljšani postopek, ki ga je uvedla Komisija na zahtevo Evropskega parlamenta za 
pospešitev dodeljevanja nepovratnih sredstev, katerega namen je predstavitev ocene 
Komisije o utemeljenosti vloge ESPG skupaj s predlogom za uporabo sredstev iz sklada 
proračunskemu organu; upa, da bodo nadaljnje izboljšave v postopku dosežene v okviru 
prihodnjih pregledov sklada ter da bo zagotovljena večja učinkovitost, preglednost in 
prepoznavnost sklada;

2. opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje 
sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavlja enkratno in časovno omejeno 
individualno podporo za delavce, ki so postali presežni zaradi globalizacije ter finančne in 
gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo ima lahko sklad ESPG pri ponovnem 
vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

3. poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe o ESPG zagotoviti, da se s sredstvi 
tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces 
zaposlovanja; poudarja še, da bi morali ukrepi, financirani iz ESPG, voditi do dolgoročnih 
zaposlitev; poudarja, da pomoč iz sklada ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na osnovi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, pa tudi ne 
ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

4. ugotavlja, da so med informacijami o usklajenem svežnju prilagojenih storitev, za katere 
je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, 
ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva Komisijo, naj v letna poročila 
vključi tudi primerjalno oceno teh podatkov;

5. pozdravlja dejstvo, da po večkratnih zahtevah Parlamenta proračun 2011 prvič vsebuje 
sredstva za plačila v višini 47.608.950 EUR v proračunski vrstici ESPG 04 05 01; 
opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in 
roki ter da je zato zanj treba nameniti posebna sredstva, s čimer bo preprečeno 
prerazporejanje iz drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, saj bi to 
lahko ogrozilo doseganje različnih ciljev politik;

6. pozdravlja povečanje sredstev v proračunski vrstici ESPG 04 05 01 za 50.000.000 EUR, 
predvideno v spremembi proračuna št. 2/2011, ki bo namenjeno kritju zneska, potrebnega 
za to vlogo;

7. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

8. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.
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PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xxx

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju 
(vloga EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugalska)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju1, zlasti točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji2, zlasti 
člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Komisije3,

ker:

(1) je bil Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ustanovljen za zagotavljanje 
dodatne podpore delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb 
v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg 
dela;

(2) je bilo področje uporabe ESPG za vloge, predložene po 1. maju 2009, razširjeno, da bi 
vključili pomoč za delavce, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne 
in gospodarske krize;

(3) medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do 
letne zgornje meje 500 milijonov EUR;

(4) ker je Portugalska 26. novembra 2010 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v 
zvezi z 974 presežnimi delavci (od katerih naj bi jih pomoč prejelo 680) iz enega 
obutvenega podjetja, in sicer v glavnem v občini Santa Maria Da Feira, pa tudi v 
sosednji občini Ovar, ki sta del dveh regij NUTS II: Norte in Centro; ker vloga 
izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) 
št. 1927/2006; ker Komisija zato predlaga uporabo sredstev v višini 1.449.500 EUR;

(5) je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je 
predložila Portugalska;

                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL L 406, 30.12.06, str. 1.
3 UL C […], […], str. […].
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SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 se iz Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi znesek 1.449.500 EUR v sredstvih za 
prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V [Bruslju/Strasbourgu],

Za Evropski parlament Za Svet
Predsednik Predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za zagotovitev dodatne pomoči 
delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih 
tokovih. 

Glede na določbe točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o 
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju1 ter člena 12 Uredbe (ES) št. 
1927/20062 sklad ne sme preseči najvišjega zneska 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve 
pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem 
obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski se 
vključijo v proračun kot rezerva, takoj ko so opredeljene zadostne rezerve in/ali zapadla 
sredstva za prevzem obveznosti.
Kar zadeva postopek, Komisija v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu 
predloži predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev, da bi 
omogočila črpanje iz njega. Hkrati se lahko organizirajo tristranski pogovori, na katerih naj bi 
dosegli sporazum o uporabi sredstev sklada in zahtevanih zneskih. Ti pogovori lahko potekajo 
v poenostavljeni obliki.

II. Trenutno stanje: predlog Komisije 

Komisija je 17. avgusta 2011 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist 
Portugalske, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so postali presežni zaradi 
svetovne finančne in gospodarske krize, na trg dela.

To je šestnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2011, in zadeva 
uporabo skupnega zneska v višini 1.449.500 EUR iz ESPG za Portugalsko. Zadeva 974 
delavcev (od katerih naj bi jih pomoč prejelo 680) iz obutvenega podjetja, ki so postali 
presežni v devetmesečnem referenčnem obdobju od 19. maja 2010 do 19. septembra 2010, in 
sicer v glavnem v občini Santa Maria Da Feira, pa tudi sosednji občini Ovar, ki sta del dveh 
portugalskih regij NUTS II: Norte in Centro. 

Ta vloga (primer EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugalska) je bila Komisiji predložena 
26. novembra 2010 in je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami do 19. maja 2011. 
Temelji na merilih za pomoč iz člena 2(b) uredbe o ESPG, v skladu s katero mora biti 
odpuščenih vsaj 500 delavcev v obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v istem 
razdelku NACE po reviziji 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS II v državi 
članici.

Eno od meril, ki ga je pri svoji oceni uporabila Komisija, je bila povezava med presežnimi 
delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno 
krizo, in sicer Portugalska v tem konkretnem primeru utemeljuje, da je kriza tekstilno in 
obutveno industrijo hudo prizadela. Ta dva sektorja sta zelo občutljiva na zunanje dejavnike, 
                                               
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
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kot je upad kupne moči potrošnikov. Gospodarska recesija je negativno vplivala na trg 
delovne sile, brezposelnost se je povečala, kar je vplivalo na zaupanje potrošnikov. 
Posledično se je industrija soočila z ogromnim padcem prodaje in proizvodnje. Portugalske 
oblasti poročajo, da se je BDP Portugalske v zadnjih dveh četrtletjih leta 2008 in v letu 2009 
zmanjšal (po trditvah Banco de Portugal za 4 %). Izvoz tekstilne in obutvene industrije je 
upadel (za 24 milijona EUR oziroma 6 milijona EUR). Izvoz portugalske obutvene industrije 
se je v letu 2009 zmanjšal na 1.207 milijonov EUR, kar je 6,4 % manj kot v prejšnjem letu.

Podjetje Rohde je kljub naraščajočim težavam zaradi vse ostrejše konkurence – Kitajska je 
postala vodilna svetovna proizvajalka v tem sektorju, vloga Vietnama, Indije in Indonezije pa 
se je tudi krepila – ohranilo trden položaj na trgu. Sčasoma pa je njegova prodaja upadla in 
njegov položaj na evropskem trgu se je poslabšal. Zaradi krize in manjših naložbenih 
zmogljivosti je matično podjetje v nemškem Schwalmstadtu bankrotiralo.  

Za skupino Rohde je bil pripravljen načrt obnove: kupila sta jo podjetje Square Four in banka 
Morgan Stanley Merchant, ki sta jo sklenila rešiti in ohraniti enak obseg proizvodnje. Tovarna 
na Portugalskem naj bi po načrtih nadaljevala po starem, navsezadnje pa je skupina 
proizvodnjo občutno skrčila. Zaradi tega in vse manjšega obsega naročil iz matičnega podjetja 
je tovarna podjetja Rohde v Santa Marii da Feira na Portugalskem zabredla v težave in 
septembra 2009 se je začel stečajni postopek, ki je privedel do odpuščanja delavcev in celo 
morebitnega zaprtja obrata.

Usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki bodo financirane, vključno z njihovim 
dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, vsebuje ukrepe za ponovno 
vključevanje delavcev na trg delovne sile:

 Obveščanje in usmerjanje: Obveščanje se nanaša na obveščanje vseh morebitnih 
upravičencev o razpoložljivih ukrepih, spodbujanje, naj se dejavno vključijo vanje, 
zagotavljanje informacij o trgu delovne sile, pa tudi opredeljevanje in prilagajanje 
njihovih osebnih zaposlitvenih načrtov s seznamom ukrepov, v katerih nameravajo delavci 
sodelovati. Profile, ki ne bodo financirani iz ESPG, bodo pripravili zavodi za 
zaposlovanje. Po pričakovanjih naj bi 250 delavcev, za katere je predvidena pomoč, 
sodelovalo v bolj kompleksnem programu usmerjanja. Delavce naj bi spodbudili k 
poklicnemu usposabljanju, prekvalifikaciji in osebnemu razvoju, vključno s krepitvijo 
samozavesti in z metodami za iskanje zaposlitve. Delavci, ki bodo sodelovali v tem 
programu, bodo prejeli nadomestilo za malico in prevoz. 

 Priznavanje, potrjevanje in certificiranje sposobnosti: S pomočjo uveljavljenih centrov za 
nove priložnosti bodo delavci opredelili znanja in veščine, ki so jih pridobili v formalnih 
in neformalnih okoliščinah. Med individualnimi in skupinskimi tečaji pod vodstvom 
profesionalnih predavateljev bodo pripravili dosje z dokazi o svojem učnem procesu. Za 
delavce, ki za pridobitev šolskega ali poklicnega spričevala potrebujejo določene 
kompetence, bodo organizirane posebne delovne skupine. Centre za nove priložnosti bodo 
podpirali centri za poklicno usposabljanje pod skupnim upravljanjem. 

 Poklicno usposabljanje: Delavci bodo deležni usposabljanja, ki je najbolj primerno za 
njihovo izobrazbeno raven in veščine, da bodo lahko hitro našli novo zaposlitev. 
Organizirani bodo tečaji za odrasle, na katerih bodo udeleženci prejeli dvojno spričevalo 
(izobrazba in poklicno usposabljanje), nekateri se bodo lahko izobraževali na modularni 
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osnovi (prilagodljivo usposabljanje v kratkoročnih izobraževalnih enotah na osnovi 
standardov usposabljanja v katalogu nacionalnih kvalifikacij), spet drugi pa bodo deležni 
specifičnega usposabljanja, prilagojenega posebnim potrebam trga delovne sile (ukrepi 
niso del kataloga nacionalnih kvalifikacij). Tečaje bodo organizirali centri za poklicno 
usposabljanje in drugi usposobljeni organi, ki jih je potrdil inštitut za zaposlovanje in 
poklicno usposabljanje IEFP. Nadomestila za usposabljanje, malico, prevoz, osebno 
nezgodno zavarovanje in nastanitev bodo dodeljena ob upoštevanju strogih omejitev in 
pogojev. 

 Štipendije za izobraževanje na osebno pobudo: Tako se bodo delavci lahko udeležili 
primernih izobraževalnih tečajev, dogovorjenih v okviru njihovega osebnega 
zaposlitvenega načrta, ki jih izvajajo priznane izobraževalne ustanove. Udeleženci te 
oblike izobraževanja bodo prejemali štipendijo pod strogimi pogoji. Sočasno ali zapored 
lahko obiskujejo več tečajev, pod pogojem, da spoštujejo dogovorjene omejitve. 

 Pomoč za samostojno iskanje zaposlitve: Gre za nepovratna sredstva za delavce, ki med 
obdobjem izvajanja paketa ukrepov ESPG sami poiščejo zaposlitev za nedoločen čas ali 
za najmanj šest mesecev. Znesek nepovratnih sredstev je odvisen od dolžine pogodbe in 
se lahko poviša, če je kraj nove zaposlitve več kot 100 km oddaljen od prebivališča 
delavca.

 Spodbuda za zaposlovanje: Z namenom ustvarjanja novih delovnih mest lahko 
delodajalci, ki sklenejo pogodbo za polni delovni čas z delavcem, upravičenim do pomoči 
iz ESPG, prejmejo finančno podporo. Pogodba mora biti sklenjena najmanj za 12 
mesecev, višje spodbude pa se izplačajo za sklenitev pogodb za nedoločen čas. 

 Pomoč za podjetnike: Za delavce, ki želijo odpreti lastno podjetje, bo organizirano 
izobraževanje o posebnih znanjih in sposobnostih, potrebnih za ustanovitev in vodenje 
malega podjetja. Udeležba na tečaju je pogoj za dodelitev podpore za ustanovitev 
podjetja, razen če obstajajo dokazi, da se je delavec takšnega izobraževanja že udeležil 
oziroma da ima ustrezne izkušnje. Tehnična podpora za projekt zajema pomoč pri 
oblikovanju poslovne zamisli, pripravi poslovnega načrta, ustanovitvi podjetja in 
spremljanju projekta v prvem letu delovanja.

 Podpora za ustanovitev podjetja: Delavci bodo prejeli nepovratno subvencijo v znesku 
20.000 EUR za največ tri ustvarjena delovna mesta, vključno s podjetnikom samim. 
Delovna mesta morajo zasesti prejemniki pomoči iz ESPG ali brezposelne osebe, 
prijavljene na regionalnem zavodu za zaposlovanje, pogodbe pa morajo biti sklenjene za 
polni delovni čas in najmanj za dve leti. Nadomestila za malico, prevoz in osebno 
nezgodno zavarovanje bodo dodeljena ob upoštevanju strogih omejitev in pogojev.

 Načrt integracije: Ta načrt bo delavcem v šest- do dvanajstmesečnem obdobju zagotovil 
najmanj 30 ur delovnih izkušenj tedensko. Cilj tega ukrepa je zagotoviti, da delavci ne 
bodo izgubili stika z drugimi delavci, da ne bodo osamljeni in da ne bodo izgubili 
motivacije, hkrati pa bodo imeli priložnost za pridobivanje novega znanja in veščin ter 
tako izboljšali možnosti za zaposlitev po preteku integracijskega obdobja. Delavci bodo 
delali v nepridobitnih podjetjih za določen čas, s čimer bodo upravičeni do nadomestila za 
malico in prevoz, zavarovanja in mesečne subvencije namesto plače.

V zvezi z merili iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1927/2006 so portugalski organi v svoji vlogi in v 
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dodatnih informacijah:
• potrdili, da finančni prispevek iz sklada ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb;
• dokazali, da ukrepi zagotavljajo podporo za posamezne delavce in da ne bodo 
uporabljeni za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;
• potrdili, da se za navedene upravičene ukrepe ne črpa pomoči iz drugih finančnih 
instrumentov EU.

Glede upravljalnih in nadzornih sistemov je Portugalska Komisijo obvestila, da bo finančne 
prispevke upravljal in nadziral javni zavod za zaposlovanje, Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP). Splošno upravljanje bo izvajal oddelek za zaposlovanje s pomočjo 
oddelka za poklicno usposabljanje, oddelka za upravni nadzor ter delegacij iz regij Norte in 
Centro. Splošno finančno poslovodenje bo prevzel oddelek za finančni in upravni nadzor. 
Odobritev in izplačilo pomoči bo naloga delegacij iz regij Norte in Centro. Zavodi za 
zaposlovanje in partnerski organi, namreč centri za skupno poklicno usposabljanje najbolj 
prizadetih občin, bodo izvajali večino aktivnih ukrepov. Portugalska je potrdila, da bo 
spoštovala načelo ločevanja funkcij med zadevnimi organi in v njihovem okviru.
Inštitut za upravljanje Evropskega socialnega sklada (Instituto de Gestão do Fundo Social 
Europeu (IGFSE)) bo odgovoren za revizije in nadzor izvajanja ESPG.
V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena 
v uredbi ESPG, zato proračunskemu organu priporoča, da jo odobri.

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za 
prerazporeditev v skupnem znesku 1.449.500 EUR iz rezerve ESPG (40 02 43) v obveznostih 
v proračunsko vrstico ESPG 04 05 01.

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da po večkratnih zahtevah Parlamenta proračun za leto 2011 
prvič vsebuje sredstva za plačila v višini 47.608.950 EUR v proračunski vrstici ESPG, in 
pozdravlja tudi povečanje sredstev v proračunski vrstici 04 05 01 za 50.000.000 EUR, 
predvideno v spremembi proračuna št. 2/2011.

Opozarja na dejstvo, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi 
cilji in roki ter da kot takšen zasluži lastna sredstva, s čimer bo preprečeno prerazporejanje iz 
drugih proračunskih vrstic, kakor se je dogajalo v preteklosti, kar bi lahko ogrozilo 
uresničevanje različnih političnih ciljev. 

Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 
500 milijonov EUR.
To je šestnajsti predlog za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 
2011. Če zahtevani znesek (1.449.500 EUR) odštejemo od razpoložljivih sredstev, ostaja do 
konca leta 2011 na voljo 418.963.631 EUR. Tako bo ostalo na voljo več kot 25 % najvišjega 
letnega zneska, namenjenega ESPG, za dodeljevanje sredstev v zadnjih štirih mesecih leta 
2011, kot določa člen 12(6) uredbe o ESPG.

III. Postopek
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Komisija je predložila zahtevo za prerazporeditev, da se v proračun za leto 2011 vnesejo 
posebna sredstva za prevzem obveznosti v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006.
Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev ESPG bi lahko potekali 
v poenostavljeni obliki, kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če Parlament in Svet 
ne bosta dosegla sporazuma.

V skladu z internim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) 
sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za 
sredstva sklada.
Po opravljeni oceni bo ta odbor Evropskega parlamenta v zvezi z uporabo sredstev sklada 
izrazil svoje stališče, ki bo kot pismo priloženo temu poročilu.
V skupni izjavi, sprejeti na spravnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in 
Komisija potrdili, da je treba ob spoštovanju medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter 
postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.


