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POBUDE

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

1. meni, da zneski, ki se vnesejo v predhodni predlog proračuna, ustrezajo potrebam Unije 
pri njenih prizadevanjih za zmanjšanje regionalnih razlik ter izpolnitev lizbonskih in 
göteborških ciljev; zato poziva, da se ohranijo ali po potrebi ponovno vzpostavijo vse 
proračunske vrstice predhodnega predloga proračuna (PPP);

2. podpira  Komisijo pri njenih prizadevanjih za spodbujanje uporabe inovativnih oblik 
financiranja s povratnimi sredstvi in instrumenti finančnega inženiringa, da bi povečali 
dostop do financiranja za programe 2007–2013, zlasti za tiste instrumente, ki omogočajo 
dostop do tveganega kapitala ter mikro kreditov za mala in srednje velika podjetja (MSP);  
s tem v zvezi poziva Komisijo, da obvešča Parlament o stanju pripravljalnega ukrepa, ki 
se izvaja od leta 2008 in financira iz proračunske vrstice 13.03.24, ter zagotovi 
informacije v zvezi s spremljanjem tega ukrepa v prihodnosti;

3. s Komisijo in Svetom deli mnenje, da bodo zakonodajne spremembe, uvedene z 
evropskim načrtom za oživitev gospodarstva, pripomogle, da bodo strukturni skladi 
postali dragocen instrument za oživitev evropskega gospodarstva v letu 2010; s tem v 
zvezi poziva države članice, da zagotovijo najboljšo uporabo novih zmogljivosti in 
preprostejših postopkov, da bi pospešili izvajanje in spodbudili gospodarsko dejavnost; 
poleg tega zahteva, da se države članice prepričajo, da poenostavitev postopkov ne bo 
vodila do zlorabe sredstev;

4. ugotavlja, da je bilo za pilotni projekt Erasmus leta 2009 dodeljenih dva milijona evrov, 
da je bil celotni znesek izplačan v tem letu in da za leto 2010 ni predvidenih obveznosti ali 
plačil; zahteva, da Komisija obvešča Parlament o sprejetih ukrepih v zvezi s tremi 
pilotnimi projekti, ki se izvajajo na zahtevo Parlamenta;

5. ugotavlja, da so odobritve za prevzem obveznosti za leto 2010 v zvezi s ciljem "regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje" zmanjšane za 372.536.823 evrov glede na leto 2009 in 
sprašuje, ali je to zmanjšanje v skladu s potrebo po spodbujanju gospodarstva in 
ustvarjanju delovnih mest v razvitih gospodarstvih Evrope, da bi ohranili in povečali 
konkurenčnost na svetovni ravni.   

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kot je odbor stalno poudarjal, je Komisija pri pripravi proračunskih določb ocenila 
proračunske potrebe ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, medinstitucionalnega 
sporazuma, dolgovanih zneskov v okviru projektov, ki so se zaključili v prejšnjih 
programskih obdobjih, dejanskih obveznosti za plačila ter možnih zahtev za predplačila za 
tekoče obdobje. Celotna plačila so tako povečana za 4,1 % in zajemajo na eni strani 
vmesna plačila in na drugi strani neporavnane obveznosti za programsko obdobje 2000–
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2006. Vmesna plačila zajemajo veliko večino plačil v letu 2010, ko bodo začeli delovati 
operativni programi in poenostavitev postopkov, uvedena z zakonodajnimi spremembami.

Komisija trdi, da je proračun 2010 za kohezijsko politiko načrtovan za pospešitev njenega 
izvajanja, da bi pripomogli k popolnemu okrevanju po gospodarski krizi. Predvidena je 
povečana uporaba finančnih instrumentov, na primer JASPERS, da bi omogočili začetek 
večjih projektov in ponovno programiranje, z namenom podpreti naložbe v energetsko 
učinkovitost, nizkoogljično tehnologijo in tehnologijo obnovljivih virov energije, pa tudi 
ukrep za boj proti podnebnim spremembam. V skladu z načelom pospeševanja odobritve 
plačil znašajo 30.928.200.000 evrov (vključno s kohezijskim skladom) in so v celoti 
namenjene vmesnim plačilom.

Leta 2009 je Parlament na pobudo odbora REGI zahteval uvedbo treh pilotnih projektov, 
ki krijejo integracijo romskih skupnosti, promocijo regionalne politike EU v svetovnem 
obsegu ter program ERASMUS za izvoljene lokalne in regionalne predstavnike. Vaš 
poročevalec meni, ob upoštevanju začetne faze zakonodajnega obdobja in zagotavljanja 
dobrega finančnega upravljanja, da mora odbor pred predstavijo katerega koli novega 
projekta biti čim bolj natančno obveščen o sprejetih ukrepih za izvajanje projektov, 
financiranih v okviru proračuna 2009. 
V času, ko je evropska gospodarska oživitev še vedno v embrionalni fazi in močno odvisna 
od vladne porabe v velikem obsegu ter navkljub mehanskemu načinu, s katerim se 
upravljajo dodeljena sredstva za kohezijsko politiko, se zdi nekako paradoksalno, da so 
obveznosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, namenjene za cilj regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja, zmanjšane za 372.536.823 evrov v primerjavi z letom  
2009. Zato je upravičeno, da se vprašamo, če je to zmanjšanje sredstev v skladu s potrebo 
po spodbujanju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v razvitih gospodarstvih Evrope, 
da bi ohranili in povečali konkurenčnost na svetovni ravni.


