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KRATKA OBRAZLOŽITEV

UVOD:
Čeprav gospodarsko okrevanje v vseh državah članicah ni enako hitro, se je Komisija zanesla 
na napoved o vrnitvi k rasti v drugi polovici leta 2012 in tako predvidela ukrepe za 
spodbujanje rasti in zaposlovanja, s katerimi bi evropskemu gospodarstvu zagotovila tako 
potrebne naložbe in delovna mesta. V tem kontekstu je Komisija – s tem, ko je predlagala le 
skromno povečanje sredstev za prevzem obveznosti, omejeno na popravek zaradi inflacije, in 
se osredotočila na precejšnje povečanje plačil – v predlogu proračuna za leto 2013 opredelila 
pet glavnih prednostnih nalog, in sicer naložbe v rast, ki bo ustvarila nova delovna mesta, 
odgovoren in stvaren proračun, nadzor uspešnosti, varčnost uprave in priključitev Hrvaške.

Pripravljavec mnenja se strinja s stališčem Komisije, da je dodana vrednost kohezijske 
politike Unije neizpodbitna in da gre za ključno politično področje, usmerjeno v naložbe, ki 
so najboljše sredstvo za ustvarjanje novih delovnih mest in pospeševanje gospodarske rasti. 
Čeprav je treba proračunska sredstva v razdelku 1b res uporabiti za usklajevanje političnih 
področij s cilji strategije EU2020, poudarja, da so cilji kohezijske politike, zlasti zmanjševanje 
razlik med regijami ter socialna, gospodarska in ozemeljska kohezija, še vedno izjemnega 
pomena. 

OBNOVITEV PREDLOGA PRORAČUNA:
Pri dodeljevanju proračunskih sredstev je Komisija ocenila potrebe ob upoštevanju določb in 
okvirnih zneskov finančne perspektive 2007–2013 in medinstitucionalnega sporazuma, pri 
čemer je vse zneske uskladila z zadevnimi sklepi in določbami. 

Pripravljavec mnenja ocenjuje, da je Komisija edina institucija, ki ima na voljo dovolj 
podatkov, da si lahko ustvari podobo o dejanskih potrebah po proračunskih sredstvih za vse 
regije. Zato predlaga, da se zmanjšanja, ki bi ga utegnil predlagati Svet, ne upošteva in da se 
obnovijo zneski, ki jih je prvotno predvidela Komisija v predlogu proračuna.

PORAZDELITEV SREDSTEV MED SKLADI:
Porazdelitev med različnimi sredstvi in skladi je naslednja:
Skupna sredstva za prevzem obveznosti za strukturna sklada (Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Evropski socialni sklad) znašajo 42.144,7 milijona EUR, za kohezijski sklad pa 
12.354,2 milijona EUR, kar je skupaj za 3,3 % več kot v letu 2012. Sredstva za plačila so se 
povečala občutno bolj – za 11,7 % v primerjavi z letom 2012 – in znašajo 
48.975 milijonov EUR, tudi zaradi želje, da se omeji rast neporavnanih obveznosti. Treba pa 
je omeniti, da se potrebe po plačilih, kot jih ocenjuje Komisija, nanašajo izključno na 
leto 2013, ob predvidevanju, da bodo potrebe po plačilih iz prejšnjih let pokrite, torej lahko 
vsako odstopanje od tega povzroči, da bo sredstev za plačila zmanjkalo.

GLAVNI REZULTATI POLITIK ZA LETO 2012:
Glavni politični rezultati, kot jih je predvidela Komisija, znova vključujejo uskladitev 
kohezijske politike s cilji strategije Evropa 2020, pa tudi uporabo te politike kot učinkovitega 
instrumenta za boj proti krizi, in sicer s podporo državam članicam, ki so v najhujši stiski, na 
primer tistim v programih EU/Mednarodnega denarnega sklada. Komisija je tako prevzela 
pobudo in državam članicam predlagala reprogramiranje še nerazdeljenih sredstev strukturnih 
skladov, kjer je to mogoče, da bi jih podprla v prizadevanjih za odpravljanje brezposelnosti 
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mladih ter pomoč malim in srednje velikim podjetjem, in je v tem okviru sprožila skupno 
pobudo z osmimi državami članicami. Druga glavna področja, na katera se bo osredotočila, so 
pravni okvir, izvajalski mehanizmi za prihodnje programsko obdobje in skupni strateški okvir. 
Komisija se želi zato posvetiti razpravi z državami članicami o prednostnih strateških 
naložbah v obdobju 2014–2020 in o pripravljalni fazi operativnih programov. Delo v 
povezavi s strategijama EU za Baltik in Podonavje naj bi se nadaljevalo, sodelovanje pri 
atlantski strategiji pa bo nadalje razvijal GD za pomorske zadeve in ribištvo. Komisija 
namerava tudi utrditi položaj Hrvaške kot države članice od 1. julija 2013.

PILOTNI PROJEKTI IN TEHNIČNA POMOČ:
Letos so poslanci znova predlagali manjše število pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, 
pri katerih gre večinoma za podaljšanje že obstoječih ukrepov, in sicer  „Atlantski forum za 
strategijo EU za Atlantik“, „Na poti k skupni regionalni identiteti, spravi narodov ter h 
gospodarskemu in družbenemu sodelovanju, vključno z vseevropsko platformo 
strokovnosti in odličnosti, v podonavski makroregiji“, „Izboljšanje regionalnega in 
lokalnega sodelovanja s spodbujanjem regionalne politike EU na svetovni ravni“,  
„Opredelitev modela upravljanja za podonavsko regijo Evropske unije – boljše in 
učinkovito usklajevanje“ in „Podpora otoku Mayotte ali drugim ozemljem, ki bi utegnili 
biti v tem položaju, pri prehodu na status najbolj oddaljene regije“.

Med novimi predlaganimi ukrepi so: pripravljalni ukrep za razvoj makroregijskih strategij v 
Sredozemlju, pilotni projekt za obstoječi in želeni gospodarski potencial v grških regijah, 
razen glavnega mesta Aten, kot model za konvergenčne regije v EU ter pilotni projekt za 
razvoj storitvene platforme za izvoz malih in srednjih podjetij.

Predlagano je bilo tudi nadaljevanje ukrepa “Tehnična pomoč in razširjanje informacij o 
strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja ter boljše poznavanje strategije za 
makroregije“ in v ta namen bi bilo treba vložiti osnutek dopolnitve k predlogu proračuna.
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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 v razdelku 1b predloga proračuna zadostujejo za minimalne potrebe in 
cilje regionalne politike Unije, zato zahteva, da se proračunske vrstice razdelka 1b, kot jih 
je predlagala Komisija, ohranijo oziroma po potrebi obnovijo;

2. poudarja, da je učinkovito in uspešno izvajanje regionalne politike bistveno za okrevanje 
gospodarstva in uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020, saj ne prispeva samo k 
ustvarjanju ugodnih okoliščin za trdno in trajnostno gospodarsko rast in zaposlovanje, 
temveč tudi k učinkovitemu zmanjševanju razlik med regijami ter k doseganju socialne, 
gospodarske in ozemeljske kohezije, kar je prav tako pomembno;

3. pozdravlja povečanje obveznosti v razdelku 1b za 3,3 % v primerjavi z letom 2012 na 
54.499 milijonov EUR  in povečanje plačil za 11,7 % na 48.975 milijonov EUR, pri čemer 
je pri drugem znesku že upoštevano zmanjšanje plačil za 33,2 % na 1.923 milijonov EUR 
za zaključek programskega obdobja 2000–2006; 

4. poziva Komisijo, naj podpre in izvaja vse pilotne projekte, pripravljalne ukrepe in ukrepe 
tehnične pomoči, ki jih je Odbor za regionalni razvoj predlagal v razdelku 1b.


