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POSTOPEK 

Odbor za regionalno politiko je na seji 22. julija 2004 imenoval pripravljavca mnenja. 

Na seji/sejah z dne… je obravnaval osnutek mnenja. 

Na tej/zadnji seji je sprejel naslednji predlog s/z ... glasom/glasovoma/glasovi za, ... proti in ... 
vzdržanim glasom/vzdržanima glasovoma/vzdržanimi glasovi/soglasno. 

Pri glasovanju so bili navzoči: ... (predsednik(-ca)/ vršilec(-ka) dolžnosti predsednika(-ce), … 
(podpredsednik(-ca), ... (podpredsednik(-ca), ... (pripravljavec mnenja), …, … (za ...), ... (za ... v 
skladu z členom 153(2) Poslovnika), ... in ... . 



PA\537697SL.doc 4/6 PE 346.891 

SL  

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

 

Uvod in pregled 
 
Kar zadeva strukturne sklade in regionalno politiko, obstajajo trije pomembni vidiki v zvezi s 
proračunskim postopkom za leto 2005. Prvič, leto 2005 je prvo celotno proračunsko leto za 
Evropo 25 držav. Drugič, so se posledično povečali skupni zneski, namenjeni regionalni politiki 
v predhodnem predlogu proračuna1. Povečanje odobritev plačil prekaša bolj skromni porast 
odobritev za prevzem obveznosti. Tretjič, dodeljevanje sredstev je odraz nadaljevanja tranzicije 
od predpristopnih instrumentov do prejetja podpore iz Kohezijskega sklada, v primeru osmih 
novih držav članic. 
 
Spremembe v vzorcu izdatkov za regionalno politiko in Kohezijski sklad bi morali zastaviti proti 
razvoju v splošnih nivojih predlaganih proračunskih izdatkov. Za celotni predlagani proračun 
znaša povišanje odobritve plačil 9.7%, kar v skupnem znesku znaša 109.5 milijard evrov.   
Odobritve za prevzem obveznosti za celotni proračun se povečajo za 5,2% na 117.2 milijarde 
evrov. Odobritve plačil za strukturne sklade se v razširjeni Uniji povečajo za 14,8% na 35,4 
milijarde evrov, odobritve za prevzem obveznosti pa za 3,3% na 42,4 milijarde evrov.  V okviru 
te celotne vsote za strukturne sklade narastejo izdatki za Kohezijski sklad za 7,3% na nekaj več 
kot 3 milijarde evrov, medtem ko se odobritve za prevzem obveznosti zmanjšajo za 9,7% na 5,1 
milijarde evrov. Razlog za zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti Kohezijskega sklada je 
v veliki meri dejstvo, da Irska za to ni več primerna.  
 
Predhodna pripomba je, da naj bi počasnejša stopnja razvoja, oziroma v primeru Kohezijskega 
sklada zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti, zastavljeno proti povečanju odobritev 
plačil, prispevali k omejevanju povečanja RAL (reste a liquider), to je neporavnanih obveznosti. 
 
Vpliv širitve 
 
Povečanje izdatkov za strukturne ukrepe v višini 14,8% je v veliki meri posledica podvajanja 
odobritev plačil, ki so na razpolago novim državam članicam. Izdatki za strukturne sklade v EU 
desetih držav so narasli za 82 odstotkov, izdatki za Kohezijske sklad pa za 330%, čeprav se v 
novih državah članicah strukturni izdatki pred širitvijo seveda postopno ukinjajo. Odobritve 
plačil za strukturne sklade v novih državah članicah bodo dosegle 3.09 milijarde evrov, medtem 
ko bodo odobritve za prevzem obveznosti znašale 5,3 milijarde evrov.  
 
Odobritve plačil za Kohezijski sklad EU desetih držav znašajo 0,7 milijarde evrov, odobritve za 
prevzem obveznosti pa znašajo 2.39 milijard evrov. 
 
Proračunska sredstva za EU 15 držav 
 
Tako odobritve za prevzem obveznosti kot odobritve plačil za strukturne sklade v EU 15 držav 
so se v predhodnem predlogu proračuna povečale.  Odobritve plačil so se povečale za 11,3% na 
29,3 milijarde evrov, odobritve za prevzem obveznosti pa so narasle na skoraj 33 milijard evrov.  
Medtem ko se zdi ta porast primeren, je iz visoke stopnje proračunskega izvrševanja v 2004 za 

                                                 
1 Predhodni predlog proračuna 
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regionalni sklad in delovanje pravila N+2 razvidno, da je morda potrebno nadaljnje povečanje 
odobritve plačil. Po drugi strani pa ni še jasno, kakšno absorbcijsko sposobnost za izdatke 
strukturnega sklada imajo nove države članice. Zato je nujno, da Komisija Parlamentu posreduje 
ažurirano informacijo o napovedih proračunskih izdatkov za leto 2004. 
 
Vrednotenje in Tretje poročilo o ekonomski in socialni koheziji 
 
Obstaja normativna zahteva, da Komisija izvršuje pregled izdatkov strukturnega sklada za vsako 
programsko obdobje. To naknadno preverjanje je na razpolago v letu 2004 za programsko 
obdobje med 1994 in 1999. Vrednotenja, ki so v glavnem ugodna za strukturne sklade, so 
vključena v srednjeročni pregled za programsko obdobje 2000-2006 in Tretje poročilo o 
ekonomski in socialni koheziji. Vendar pa slabo določanje ciljev v 1994 na žalost pomeni, da ni 
bila mogoča poglobljena analiza stroškovne učinkovitosti. Vendar pa se vaš pripravljavec 
mnenja zaveda dejstva, da je treba na predlog proračuna za 2005 gledati v luči Splošne uredbe o 
strukturnih in kohezijskih skladih (2007-2013), ki nadomešča Uredbo 1260/1999, ko bo slednjič 
na razpolago. Žal naknadno vrednotenje za Kohezijski sklad ne bo dokončano do novembra 
2004. 
 
RAL- neporavnane obveznosti  
 
Kot je zgoraj navedeno, je predlagano povečanje odobritev plačil za strukturno politiko večje kot 
predlagano povečanje odobritev za prevzem obveznosti, kar naj bi upočasnilo povečanje RAL. 
Vendar se bo RAL na podlagi predhodnega predloga proračuna še naprej povečeval. Neobičajni 
RAL, ki se nanaša na programe pred 1999, naj bi bil odstranjen leta 2004. 
 
Posebne zadeve in osnutki predlogov sprememb 
 
Vaš pripravljavec mnenja vam bo sedaj nakazal tiste vidike predhodnega predloga proračuna, za 
katere misli, da jih bo odbor najbrž spremenil. Ta predhodni prikaz ni nespremenljiv. Odbor si 
seveda pridržuje pravico predlagati oziroma preklicati predloge sprememb glede na prvo 
obravnavo proračuna v Svetu in sprejetje predloga proračuna v petek 16. julija, še posebno 
ob upoštevanju popravka zneskov, ki jih je zmanjšal Svet v primerjavi s predlaganimi v 
predhodnem predlogu proračuna. 
 
Glede na visoko raven izvrševanja odobritve plačil v EU 15 držav vaš pripravljavec predlaga 
povečanje zneskov, namenjenih cilju 1 - regionalni politiki (postavka 13-03-01), nad predhodno 
predlaganimi v predhodnem predlogu proračuna. Povečanje za 250 milijonov evrov, kot 
predvideva predlog spremembe, oziroma skromnih 0,2% več kot v 2004, bi imelo za posledico 
povečanje odobritve plačil za to postavko do povprečnega povečanja za neobvezne izdatke v 
predhodnem predlogu proračuna. 
 
Za odobritve za prevzem obveznosti vaš pripravljavec predloga ne verjame, da naj bi prišlo do 
zmanjšanja sredstev v PPP v primerjavi z razpoložljivimi zneski v 2004 za cilj 2 - regionalne 
politike (postavka 13-3-04), brez jasne utemeljitve. Takšne utemeljitve ni v dokumentaciji PPP. 
Zato predlaga, da se ga s predlogom spremembe ponovno vzpostavi na raven leta 2004, kar 
pomeni dodatnih 78.8 milijonov evrov oziroma 2% k zadevni postavki. 
 
Bolj specifično obstaja predlog po zmanjšanju razpoložljivih sredstev, namenjenih posebnemu 
programu za mir in spravo na Severnem Irskem in mejnih grofijah Irske (postavka 13-03-02). 
Kot prepričljiv primer podpore temu zmanjšanju vaš pripravljavec predloga predlaga ponovno 
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vzpostavitev sredstev, namenjenih temu programu na raven iz leta 2004. To posledično pomeni, 
da morajo predlogi sprememb povečati odobritve plačil za 6,87 milijonov evrov. 
 
Vsi ti predlogi sprememb so v okviru Finančne perspektive za 2005. 
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