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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Glede na sedanjo gospodarsko in finančno krizo je Svet Evropske unije 11. in 12. decembra 
2008 sprejel evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki predvideva uvedbo prednostnih 
ukrepov, s katerimi bi se evropskim gospodarstvom omogočila hitrejša prilagoditev sedanjim 
izzivom.

Komisija je v okviru svojega načrta za oživitev gospodarstva septembra 2008 in novembra 
2008 že predlagala več regulativnih sprememb, da bi poenostavila izvedbene določbe za 
kohezijsko politiko in povečala vnaprejšnje financiranje (vnaprejšnja plačila) za programe 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.

Komisija je 3. junija 2009 predložila sporočilo z naslovom „Skupna zaveza za zaposlovanje“, 
v katerem se predlagajo dodatni ukrepi za povečanje števila delovnih mest in boj proti 
učinkom krize na delovna mesta.

Komisija meni, da so potrebna nadaljnja prizadevanja za lažje upravljanje finančnih sredstev 
Skupnosti, da se zagotovi hitrejši tok finančnih sredstev k upravičencem, ki jih je gospodarska 
recesija najbolj prizadela.

Ta predlog, sprejet 22. julija 2009, zato vključuje dodatne elemente za poenostavitev s 
splošnim ciljem hitrejšega izvajanja sofinanciranih naložb v državah članicah in regijah ter 
večjega vpliva finančnih sredstev na gospodarstvo kot celoto, zlasti na mala in srednja 
podjetja ter zaposlovanje. Mala in srednja podjetja so gibalo evropskega gospodarstva in 
glavni dejavniki trajnostne rasti ter ustvarjajo številna kakovostna delovna mesta. V Evropski 
uniji približno 23 milijonov malih in srednjih podjetij predstavlja skoraj 99 % njenih podjetij 
in je odgovornih za približno 75 milijonov delovnih mest. V nekaterih pomembnih sektorjih, 
kot so tekstilni, gradbeni ali pohištveni, mala in srednja podjetja predstavljajo do 80 % vseh 
delovnih mest.

Dodatna poenostavitev in razjasnitev pravil o kohezijski politiki bosta nedvomno pozitivno 
vplivali na hitrost izvajanja programov, zlasti zaradi jasnejših in manj birokratskih pravil za 
nacionalne, regionalne in lokalne organe, ki bodo omogočila večjo prilagodljivost programov 
novim izzivom.

Predlog bo zahteval spremembo Uredbe Sveta št. 1083/2006 o splošnih določbah za 
kohezijsko politiko.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Za lažje upravljanje finančnih sredstev 
Skupnosti, pomoč v zvezi s pospešitvijo 
naložb v državah članicah in regijah ter 
večji vpliv finančnih sredstev na 
gospodarstvo je treba dodatno poenostaviti 
pravila, ki urejajo kohezijsko politiko.

(2) Za lažje upravljanje finančnih sredstev 
Skupnosti, pomoč v zvezi s pospešitvijo 
naložb v državah članicah in regijah ter 
večji vpliv finančnih sredstev na 
gospodarstvo in na ustvarjanje novih 
delovnih mest je treba dodatno 
poenostaviti pravila, ki urejajo kohezijsko 
politiko.

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot je navedeno v Sporočilu Komisije 
z dne 3. junija 2009 o skupni zavezi za 
zaposlovanje, je treba za preprečitev težav 
z denarnim tokom, ki se pojavljajo v 
državah članicah kot posledica finančnih 
omejitev med vrhom krize, in za hitrejše 
izvajanje aktivnih ukrepov na trgu dela, 
katerih cilj je podpora državljanom in 
zlasti brezposelnim ali osebam, ki bi 
morda lahko postale brezposelne, za 
omejeno časovno obdobje spremeniti 
določbe o izračunu vmesnih plačil. Zato je 
ustrezno, da Komisija brez spreminjanja 
nacionalnih obveznosti sofinanciranja, ki 
veljajo za operativne programe v celotnem 
programskem obdobju, povrne zahtevke 
za vmesna plačila, kadar tako zahtevajo 
države članice, v višini 100 % javnega 
prispevka za vsako razvojno prioriteto v 
operativnih programih, ki jih sofinancira 
ESS.

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi se odzvali na potrebo po 
izvajanju aktivnih ukrepov na trgu 
delovne sile, kot je usposabljanje v 
primeru brezposelnosti, napovedovanje in 
upravljanje prestrukturiranja, 
nadgrajevaje strokovnega znanja in tudi 
zagotavljanje visokokakovostnih 
pripravništev za mlade, sta potrebna 
pravilno izvajanje operativnih programov 
in optimalna uporaba finančnih sredstev. 
V obdobju gospodarske in finančne krize 
postaja čedalje bolj nujno, da ljudje 
ostanejo zaposleni ali da se jim omogoči, 
da ponovno najdejo delovna mesta.

Or. fr

Predlog spremembe4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (CE) št. 1083/2006
Člen 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Člen 77 se nadomesti z naslednjim: črtano
„Člen 77
Splošna pravila za izračun vmesnih plačil 
in končnih plačil
1. Vmesna plačila in končna plačila se 
izračunajo z uporabo stopnje 
sofinanciranja iz odločitve o zadevnem 
operativnem programu za vsako razvojno 
prioriteto glede upravičenih izdatkov, 
navedenih v okviru razvojne prioritete, v 
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vsakem izkazu o izdatkih, ki jih potrdi 
organ za potrjevanje.
Vendar prispevek Skupnosti v obliki 
vmesnih in končnih plačil ni višji od 
javnega prispevka in najvišjega zneska 
pomoči iz skladov za vsako razvojno 
prioriteto, kot je določeno v odločitvi 
Komisije o potrditvi operativnega 
programa.
2. Z odstopanjem od prvega pododstavka 
odstavka 1 se lahko v primeru operativnih 
programov, ki jih sofinancira ESS, 
vmesna plačila Komisije za izkaze o 
izdatkih, ki jih države članice pošljejo do 
31. decembra 2010, če države članice to 
zahtevajo zaradi lažjega izvajanja 
protikriznih ukrepov, opravijo s plačilom 
100 % javnega prispevka za vsako 
razvojno prioriteto, kot je navedeno v 
okviru zadevne razvojne prioritete v 
izkazu o izdatkih, ki ga potrdi organ za 
potrjevanje. Kadar izbere država članica 
to možnost, uporabi Komisija ta sistem za 
vse zahtevke za vmesna plačila, poslana 
do 31. decembra 2010 za zadevni 
operativni program.
Razlika med skupnim zneskom, plačanim 
v skladu s prvim pododstavkom, in 
zneskom, izračunanim v skladu s prvim 
pododstavkom odstavka 1, se ne sme 
upoštevati pri izračunu vmesnih plačil za 
izkaze o izdatkih, ki so bili poslani po 
31. decembru 2010. Vendar se ta razlika 
upošteva za namen določbe iz člena 79(1) 
in izračun plačila končnega zneska.“

Or. fr


