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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 doseganju lizbonskih in 
göteborških ciljev; zato poziva, naj se ohranijo ali po potrebi ponovno vzpostavijo vse 
proračunske vrstice PPP;

2. poudarja željo Parlamenta, da se v predlogu proračuna za leto 2008 posveti posebno 
pozornost malim in srednjim podjetjem ter mikropodjetjem, ob upoštevanju njihove vloge 
v regionalnem razvoju;

3. zaradi potrebe po pomladitvi evropske družbe podpira ukrepe, katerih cilj je pomagati 
mladim strokovnjakinjam, da se samozaposlijo in/ali dobijo zaposlitev s krajšim delovnim 
časom.  



PA\669867SL.doc PE 390.475v01-004/5PA\669867SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija kljub dolgotrajnim pogajanjem o finančni perspektivi in 
medinstitucionalnem sporazumu upa, da bo lahko do julija 2007 odobrila vse nacionalne 
strateške programe in se s tem izognila neupravičenim zamudam, kot so tiste, ki so nastale na 
začetku prejšnjega programskega obdobja. Ob tem velja pripomniti, da je za razliko od 
nekaterih drugih področij politike, medtem ko so z ustreznimi predpisi določene splošne 
prednostne naloge, natančna dodelitev sredstev za različne projekte odvisna od strateškega 
referenčnega okvira države članice, ki je sedaj v sodelovanju z Evropsko komisijo in s 
prejemom sredstev za dogovorjene operativne programe pripravljen in odobren.  

Komisija nas je v izjavi o oceni za leto 20081 opozorila, da "vsi podatki o strukturnih skladih 
in kohezijskem skladu izhajajo iz finančnih sredstev, ki so bila dogovorjena na pravni osnovi 
in so v celoti skladna z zgornjimi mejami medinstitucionalnega sporazuma". Evropska 
komisija je zato 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 tekočih projektov, ki so se 
začeli v programskem obdobju 2000–2006, ter možnih zahtev za predplačila za tekoče 
obdobje. Obveznosti za strukturne sklade za leto 2008 so se povečale za 0,9 %2, plačila3 za 
3,2 %, medtem ko so se obveznosti4 za kohezijski sklad povečale za 14,4 % in plačila5 za 36 
%. Opozoriti je treba, da ena proračunska vrstica razdelka 1b) ni zajeta v področju 
strukturne/kohezijske politike. To je proračunska vrstica evropskega sosedskega in 
partnerskega instrumenta (ENPI), ki je prispevek iz tega razdelka za čezmejno sodelovanje. 
Ta je zajet v področju politike zunanjih odnosov.

Potreba po ohranjanju proračunske discipline in vseevropsko zmanjšanje javnih naložb sta 
poudarili potrebo po ustvarjanju potrebnih pogojev za: 
Ø sheme ustvarjenih neto delovnih mest; 
Ø boj proti socialni izključenosti ter
Ø razvoj na znanju temelječega gospodarstva. 

S pristopom, kot je sprejet v novih pogojih Evrope sedemindvajseterice, ki bo merilo uspeha 
regionalne politike v vseh pomembnih vmesnih pregledih, ki bodo potekali v letih 2008 in 
2009. Komisija bo v letu 2008 skrbno nadzirala programsko obdobje 2000-2006 ter 
dokončanje programov in projektov ter tudi ocenjevala vpliv politike v tem obdobju. Hkrati 
bo zagotavljala, da bodo programi v celoti upoštevali prednostne naloge agende za rast in 
zaposlovanje.

Komisija6 je obvestila, da je v letu 2007 delež v odobritvah za prevzem obveznosti začasen in 
temelji na preteklih podatkih za programsko obdobje 2000–2006. Evropska komisija je kljub 
temu nedvomno edina institucija, ki ima dostop do zahtevanih informacij o vseh proračunskih 
potrebah, zato pripravljavec mnenja predlaga, da Parlament vsako neupravičeno spremembo v 
predlogu proračuna nemudoma popravi. 

  
1 SEC(2007)0500.
2 38.734.000.000 EUR.
3 33.894.000.000 EUR.
4 8.155.000.000 EUR.
5 6.728.000.000 EUR.
6 SEC(2007)0500.
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Komisija tudi obvešča, da je postalo staranje prebivalstva zaradi zmanjševanja rodnosti, zlasti 
v nekaterih regijah in celo državah članicah, eden najpomembnejših izzivov za prihodnost 
Evrope. Zato je treba spodbujati družinske vrednote in pomagati mladim družinam pri 
usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti. 


