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KRATKA OBRAZLOŽITEV

UVODNE OPOMBE
Pri soočanju s finančno krizo in nadaljevanjem gospodarske recesije je Komisija s podporo 
Parlamenta sprejela ukrepe za pospeševanje porabe za regionalni razvoj v okviru strategije 
Unije za uspešno gospodarsko okrevanje. To se odraža v predlogu proračuna za leto 2011, v 
katerem so se odobritve za prevzem obveznosti povečale za 3,2 % in odobritve plačil za 16,9 
% na  42.540,8 milijona eurov. S tem v zvezi nam Komisija sporoča, da se je zaželena 
pospešitev porabe uresničila in da je bilo izvrševanje te vrstice v letu 2010 57-odstotno. 
Skupaj z dejstvom, da so programi na terenu zdaj v polnem teku, lahko to obravnavamo kot 
uspeh. 

PONOVNA VZPOSTAVITEV PREDLOGA PRORAČUNA
Evropska komisija je pri pripravi proračunskih določb ocenila proračunske potrebe ob 
upoštevanju sklepov Evropskega sveta leta 2005, določb finančne perspektive za obdobje 
2007–2013 in medinstitucionalnega sporazuma, dolgovanih zneskov v okviru projektov, ki se 
končujejo v programskem obdobju 2000–2006, ter možnih zahtev za predplačila za tekoče 
obdobje. Vaš poročevalec meni, da je Komisija edina institucija, ki ima na voljo informacije 
za pregled proračunskih potreb vseh evropskih regij. Zato predlaga, da se vsa zmanjšanja, ki 
jih predlaga Svet, črtajo in da se ponovno vzpostavijo zneski, ki jih je prvotno predlagala 
Komisija v predlogu proračuna.

PORAZDELITEV SREDSTEV MED SKLADI
Porazdelitev sredstev med različnimi skladi je naslednja: 
za ERDF 25,6 milijarde eurov, za Kohezijski sklad 7,7 milijarde in 9 milijard za ESS. Vaš 
poročevalec bi izkoristil to priložnost, da poudari pomen ESS v okviru regionalnega 
gospodarskega okrevanja, saj zajema več kot 20 % razpoložljivih sredstev.  Sklad je in mora 
ostati osrednje orodje, ki ga bodo uporabljali tako v gospodarstvu kakor lokalne in regionalne 
oblasti za obvladovanje dinamičnih sprememb gospodarske dejavnosti, ki so del sodobnega 
gospodarstva.  Zato se mora uporabljati za vzpostavitev primernega ravnovesja med potrebo 
poslovne skupnosti po prilagodljivosti in potrebo zaposlenih po varnosti delovnega mesta, 
razvoju poklicne poti in usposabljanju. Po mnenju vašega poročevalca je nepogrešljiv element 
v vseh lokalnih gospodarskih strategijah.

EVROPSKA  GOSPODARSKA OŽIVITEV IN NAPREDEK V SMERI BOLJ EKOLOŠKEGA IN 
TRAJNOSTNEGA GOSPODARSTVA
Evropski načrt za oživitev gospodarstva ni vrsta paničnih ukrepov, sprejetih zaradi globalne 
finančne krize brez primere v preteklosti. Je tesno povezan s predlagano novo gospodarsko 
strategijo Unije in njenimi priznanimi cilji oblikovanja inteligentnega, trajnostnega in 
vključujočega gospodarstva, ki zagotavlja visoko raven zaposlenosti, produktivnosti in 
socialne kohezije. S tem v zvezi je predvidena 1 milijarda eurov za izvedbo energetskih 
projektov na terenu, dogovorjenih v letih 2009 in 2010, na področju zajemanja in skladiščenja 
ogljika in vetrne energije na morju ter energetske infrastrukture ter 500 milijonov eurov za 
financiranje širokopasovnih projektov informacijske tehnologije na podeželju.

NAPREDEK GLEDE NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI (RAL)
Evropska komisija nam sporoča, da so se med obdobjem 2009–2010 neporavnane obveznosti 
povečale za 16,8 % in dosegle znesek 14,2 milijarde eurov. Najbolj občutno so se povečala 
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sredstva za ESRR, v katerem so se neporavnane obveznosti povečale na 9,8 milijarde eurov, 
sorazmerno najbolj za čezmejno sodelovanje (67,6 %). 
Pri večletnem finančnem načrtovanju je obstoj neporavnanih obveznosti, ki jih je treba plačati 
po tem, ko so pogoji za plačila izpolnjeni, nekaj običajnega. Vendar je 67,6-odstotno 
povečanje neporavnanih obveznosti v zvezi s čezmejnim sodelovanjem zaskrbljujoče in zato 
vaš poročevalec zahteva, da Komisija pojasni razloge za to veliko povečanje. 

GLAVNI STRATEŠKI REZULTATI ZA LETO 2011
Na seznamu pričakovanih političnih rezultatov, ki ga je objavila Evropska komisija, je zlasti 
pomembna uskladitev politike z vizijo Evropa 2020 glede spodbujanja inteligentne, okolju 
prijaznejše in konkurenčne rasti regionalnih gospodarstev. S tem v zvezi je še zlasti 
pomemben cilj Komisije, povečati ozaveščenost in pristojnost za cilje EU 2020 pri 
nacionalnih in regionalnih organih. Enako pomemben je poudarek, ki ga Komisija daje 
osrednji vlogi naše politike v strategiji Unije za izhod iz krize.  
V obdobju 2009–2010 je Komisija z navdušeno podporo Parlamenta razvila pojem 
makroregij. V letu 2011 bo zlasti pomemben razvoj teh makroregij s poudarkom na strategiji 
za Baltsko morje v vseh vidikih, vključno s pilotnim projektom za spodbujanje povezav z 
Rusijo in ustreznim izvajanjem strategije za Podonavje.

PILOTNI PROJEKTI
V tem letu so člani odbora vložili veliko število možnih pilotnih projektov (16 – nekateri od 
teh obravnavajo posebne potrebe donavske makroregije, vključno s projektom, ki ga 
predstavljam v tem poročilu in za katerega upam, da ga bo odbor podprl).
Naslov pilotnega projekta, ki ga želim predložiti, je
"Na poti k skupni regionalni identiteti in spravi narodov v donavski makroregiji" in 
predlaga naslednje.

Programi usposabljanja, seminarji za mladino se organizirajo s ciljem poudariti skupno 
regionalno identiteto narodov, ki živijo v donavski makroregiji. Ti programi bodo preko 
državljanske vzgoje in priložnosti za kulturno izmenjavo prispevali k postopni, trajnostni v 
prihodnost usmerjeni evropski razsežnosti sožitja.   Zato pilotni projekt spodbuja socialno in 
gospodarsko stabilnost v zadevnih regijah, med drugim zlasti z ukrepi za spodbujanje 
kohezije med skupnostmi in poudarkom na dodani vrednosti nadnacionalnega sodelovanja. 
Upravičeno območje je donavska makroregija in sosednje države v skladu z evropsko 
sosedsko politiko. Programi, upravičeni do sredstev, vključujejo udeležence iz vsaj treh držav 
članic iz regije.

SKLEP
V trenutnih edinstvenih svetovnih gospodarskih razmerah bodo sredstva, namenjena za 
področje politike, ki največ prispeva k realnemu gospodarstvu, odločilna za njegovo 
učinkovitost in sposobnost spodbujanja inovacij ter pomoči nacionalnim in lokalnim 
gospodarstvom, da bi bila uspešna pri preoblikovanju v ekološka, trajnostna in vključujoča 
gospodarstva, ki temeljijo na znanju. V teh pogojih je običajno, da si želimo vplivati na 
napredek z nekaterimi novimi zamislimi, ki so predmet vseh predlaganih pilotnih projektov. 
Vaš poročevalec zato zahteva, da Komisija izvede pilotne projekte, glede katerih bo odbor 
sklenil, da jih bo podprl.
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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 za regionalno politiko, vključeni v predlog proračuna, ustrezajo potrebam 
Unije pri njenih prizadevanjih za zmanjšanje regionalnih razlik in zato zahteva ohranitev 
vseh proračunskih vrstic podrazdelka 1b ali njihovo ponovno vzpostavitev, če je potrebno;

2. je seznanjen s spremembo finančnega načrtovanja, opravljeno za leta 2011 do 2013, da se 
upošteva točka 17 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju1 (MIS);

3. pozdravlja 3,2-odstotno povečanje sredstev za obveznosti na 50.970.100.000 EUR, pri 
čemer ostaja razlika do zgornje meje 16,9 milijona EUR, in 16,9-odstotno povečanje 
sredstev za plačila na 42.540.800.000 EUR; pričakuje, da bodo ta sredstva učinkovito 
prispevala h gospodarskemu okrevanju v Evropi in neoviranemu preoblikovanju 
gospodarstva v skladu s cilji strategije EU 2020; vendar obžaluje nizko raven razlike do 
zgornje meje v podrazdelku 1b, ki znaša 16,9 milijona eurov;

4. poziva Komisijo, da podpre in izvede vse pilotne projekte , ki jih predlaga odbor za 
regionalni razvoj;

5. poziva Komisijo, da začne pilotni projekt, usmerjen v spodbujanje skupne regionalne 
identitete in sprave narodov, npr. v donavski makroregiji; meni, da morajo ti pilotni 
projekti zajemati programe usposabljanja, organizirane seminarje za mlade z namenom 
spodbujanja priložnosti kulturnih izmenjav in prispevanja k napredni, trajnostni, evropski 
in v prihodnost usmerjeni razsežnosti skupnega bivanja;  meni, da bi to spodbujalo 
socialno in gospodarsko stabilnost v zadevnih regijah.

                                               
1 UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.


