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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V odgovor na svetovno finančno krizo Evropska komisija državam članicam predlaga načrt 
obnove evropskega gospodarstva. Predsedniki držav in vlad EU so soglašali, da je potreben 
usklajen odgovor, Komisija pa je 26. novembra 2008 objavila sporočilo z naslovom Načrt 
obnove evropskega gospodarstva, v katerem je zapisano, da kohezijska politika veliko 
prispeva k javnim naložbam držav članic in regij, zato mora delovati kot sredstvo za izhod iz 
sedanje krize. 

Načrt obnove evropskega gospodarstva predlaga predvsem sprejetje ukrepov na prednostnih 
področjih lizbonske strategije, da bi zagotovili rast in ustvarili delovna mesta. Namen vseh 
uporabljenih instrumentov je doseči ta cilj in pospešiti doseganje rezultatov. V tem smislu sta 
širitev obsega evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in večja prožnost evropskega 
socialnega sklada posebej namenjeni iskanju rešitve za številne primere socialne in 
gospodarske stiske, ki potrebujejo podporo. Še vedno smo prepričani, da bo delovanje skladov 
učinkovitejše, če bodo njuni ukrepi in njun obseg usklajeni.

Evropski socialni sklad podpira politike in prednostne naloge na področju uresničevanja polne 
zaposlenosti, izboljšanja kakovosti in produktivnosti dela, spodbujanja socialne vključenosti 
in kohezije ter ima ključno vlogo pri uresničevanju ukrepov načrta obnove evropskega 
gospodarstva.

Ker niso bila predvidena nova sredstva ali novi ukrepi na terenu je posebej pomembno, da se 
izrabi ves potencial evropskega socialnega sklada za reševanje vprašanj boja proti 
brezposelnosti in hitrega naraščanja pritiska glede konkurenčnosti evropskega gospodarstva, 
ki so posledica sedanje finančne krize in gospodarskega upada.

Zato želi Komisija v svojem predlogu poenostaviti metode upravljanja in uporabe sredstev, ki 
jih sofinancira evropski socialni sklad, da bi spodbudili učinkovitejšo, uspešnejšo in hitrejšo 
uporabo razpoložljivih sredstev, namenjenih za pomoč državam članicam in regijam, ki jih je 
prizadela gospodarska kriza.

Treba je poudariti, da sta Evropski parlament in Odbor za regionalni razvoj poenostavitev 
opredelila kot ključno za izboljšanje upravljanja in izvajanja strukturnih skladov.

Pomembno je dodati, da je tudi Računsko sodišče v svojem letnem poročilu o izvrševanju 
splošnega proračuna za leto 2007 priporočilo poenostavitev „osnove za izračun upravičenih 
stroškov in večjo uporabo povprečnin ali pavšalnih plačil namesto vračil 'dejanskih 
stroškov'1“.

Za posredne stroške so od leta 2007 dalje mogoča pavšalna plačila iz evropskega socialnega 
sklada, medtem ko pavšalna plačila po pravilih sklada še niso upravičena do prispevkov. 

V zvezi s tem je namen predloga Komisije razširiti financiranje pavšalnih plačil za 

                                               
1 Letno poročilo Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2007 z odgovori institucij, poglavje 2, 
odstavek 42 (UL C 286, 51. leto,10.11.2008).
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neposredne stroške, razširiti njegovo področje uporabe na stroške na enoto standardnega 
obsega in omogočiti uporabo sistemov pavšalnih plačil.

Predlog Evropske komisije je torej v skladu s predhodnimi predlogi Odbora za regionalni 
razvoj, saj je prilagojen interesom zainteresiranih akterjev v državah članicah. 

Glede na nujnost izvajanja predstavljenih predlogov je bil Evropski parlament pozvan, naj 
čim hitreje sprejme svoje stališče. 

Evropski parlament se ni nikoli izognil svoji politični odgovornosti. V tem kontekstu se ob 
upoštevanju nujnosti hitrega postopka in resnične koristi državljanov, kljub številnim 
različnim mnenjem, ki se porajajo v tem izjemnem obdobju, zaenkrat vzdržuje novih 
predlogov in sprememb. Vseeno pa opozarja, da je treba že zdaj začeti postopek vrednotenja 
tega sklada v sodelovanju z Evropsko komisijo, nadaljnji pregled pa naj se opravi, takoj ko bo 
mogoče.

V tem kontekstu Odbor za regionalni razvoj odobri predlog Komisije.

******

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da predlaga sprejetje predloga Komisije.
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