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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska unija se v tem času sooča s trdovratno gospodarsko in finančno krizo, ki ne vpliva 
samo na makroekonomsko stabilnost številnih držav članic, temveč tudi na dostop do 
finančnih sredstev v vsej Uniji. To ogroža izvajanje programov v okviru kohezijske politike, 
saj imajo javne in zasebne zainteresirane strani, ki izvršujejo pomembne projekte, zaradi 
likvidnostnih težav, s katerimi se soočajo finančne institucije, na razpolago omejeno količino 
finančnih sredstev.

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Evropske komisije (COM(2011)0655) o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (splošna uredba) in ugotavlja, da je glavni cilj izboljšati 
dostop nosilcev projektov do financiranja, da bodo lahko še naprej na kraju samem izvajali 
programe strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Da bi bilo to mogoče izvesti, bi 
oblikovali instrument za porazdelitev tveganja. Države članice bi del svojih finančnih sredstev 
prenesle v ta instrument, iz katerega bi bilo nato mogoče zagotoviti sredstva za kritje 
predvidenih in nepredvidenih izgub pri posojilih in jamstvih, ki se odobrijo prek partnerstva 
za porazdelitev tveganja z Evropsko investicijsko banko in/ali drugimi finančnimi 
institucijami, ki opravljajo javno službo. S tem bi zagotovili dodatno likvidnost za izvajanje 
infrastrukturnih in produktivnih naložb, ne da bi spreminjali skupna dodeljena sredstva v 
okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013. 

Pripravljavec mnenja podpira namero Komisije za izboljšanje dostopa nosilcev 
infrastrukturnih in produktivnih naložb do financiranja. Čeprav soglaša s splošno vsebino 
predloga Komisije, meni, da je treba za izboljšanje njegove uresničljivosti uvesti nekaj 
sprememb. 

Pripravljavec mnenja predvsem meni, da pomanjkanje likvidnosti v finančnem sektorju ni 
omejeno samo na države, ki so prejele finančno pomoč iz evropskega mehanizma za finančno 
stabilizacijo ali mehanizma za plačilne bilance. Tako nosilci infrastrukturnih in produktivnih 
naložb v vseh državah članicah opažajo zmanjševanje finančnih sredstev. Zato pripravljavec 
mnenja meni, da bi širitev možnosti za vzpostavitev takega mehanizma za porazdelitev 
tveganja na vse države članice povečala naložbe v rast in delovna mesta po vsej Uniji z 
uporabo strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, v katerih bi sicer do konca sedanjega 
programskega obdobja ostala neporabljena sredstva.

Poleg tega je prepričan, da bi se moral predlog, če naj dejansko vpliva na gospodarstvo držav 
članic, ki se bodo odločile, da ga bodo izvajale, nanašati na dejavnosti, ki se že sofinancirajo 
iz strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, kot tudi na infrastrukturne dejavnosti ter 
dejavnosti malih in srednjih podjetij, ki so pomembne za gospodarsko okrevanje zadevnih 
držav članic. Možnost podprtja infrastrukturnih projektov, ki so pomembni v okviru 
gospodarskega okrevanja v zadevnih državah članicah, je že vključena v obrazložitvenem 
memorandumu predloga Komisije. Možnost podprtja dejavnosti malih in srednjih podjetij bo 
omogočila povečanje likvidnosti, ki bo na voljo enemu izmed sektorjev, ki omogočajo 
zaposlitev velikemu deležu prebivalstva EU in ki jih je sedanje pomanjkanje likvidnosti 
prizadelo. 
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Nazadnje pripravljavec mnenja meni, da bi morali odpraviti omejevanje podpore samo na 
izdatke, na katere se ne nanaša člen 56, da bi omogočili večjo izkoriščanje instrumenta in 
zagotovili ustrezno raven prispevkov zasebnega sektorja podprtim projektom. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Zaradi hude dolžniške krize v 
številnih državah članicah so potrebni 
novi in inovativni načini za naložbe 
strukturnih skladov, da bo mogoče te 
sklade čim bolje uporabiti v programskih 
obdobjih 2007–2013 in 2014–2020.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za ublažitev navedenih težav in 
pospešitev izvajanja operativnih 
programov in projektov ter krepitev 
oživljanja gospodarstva je primerno, da 
organi upravljanja držav članic, ki so imele 
resne težave s finančno stabilnostjo in jim 
je bila dodeljena finančna pomoč v skladu 
z enim od zgoraj naštetih mehanizmov 
finančne pomoči, lahko prispevajo 
finančna sredstva iz operativnih programov 
za vzpostavitev instrumentov za 
porazdelitev tveganja, ki zagotavljajo 
posojila ali jamstva ali druge finančne 
instrumente v podporo projektom in 
dejavnostim, predvidenim v okviru 

(13) Za ublažitev navedenih težav in 
pospešitev izvajanja operativnih 
programov in projektov ter krepitev 
oživljanja gospodarstva je primerno, da 
organi upravljanja držav članic, ki so imele 
resne težave s finančno stabilnostjo in jim 
je bila dodeljena finančna pomoč v skladu 
z enim od zgoraj naštetih mehanizmov 
finančne pomoči, lahko prispevajo 
finančna sredstva iz operativnih programov 
za vzpostavitev instrumentov za 
porazdelitev tveganja, ki zagotavljajo 
posojila ali jamstva ali druge finančne 
instrumente v podporo projektom in 
dejavnostim, predvidenim v okviru 
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operativnega programa. operativnega programa. Poleg tega je 
mogoče podpreti tudi infrastrukturne in 
produktivne naložbe, ki so pomembne za 
gospodarsko okrevanje in ustvarjanje 
delovnih mest v zadevnih državah 
članicah ter za uresničevanje ciljev 
strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tak instrument za porazdelitev tveganja se 
uporablja izključno za posojila in jamstva 
ter druge finančne instrumente za 
financiranje dejavnosti, ki so sofinancirane 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ali Kohezijskega sklada, kar zadeva 
izdatke, ki jih ne zajema člen 56.

Tak instrument za porazdelitev tveganja se 
uporablja izključno za posojila in jamstva 
ter druge finančne instrumente za 
financiranje dejavnosti, ki so sofinancirane 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ali Kohezijskega sklada, ali 
infrastrukturne projekte, projekte za mala 
in srednja podjetja in produktivne 
naložbene projekte za gospodarsko 
okrevanje in ustvarjanje delovnih mest v 
zadevnih državah članicah ter za 
uresničevanje ciljev strategije Evropa 
2020. V državah članicah, ki izpolnjujejo 
enega od pogojev iz člena 77(2), se 
tovrsten instrument za porazdelitev 
tveganja uporablja tudi za dejavnosti, ki 
so povezane z uresničevanjem ciljev 
kohezijske politike in se ne sofinancirajo 
iz programov nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je instrument za porazdelitev tveganja skladen s cilji strategije Evropa 
2020, saj so cilji tega instrumenta širši kot cilji Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada.

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sledljivost in računovodstvo, 
informacije o uporabi sredstev ter sisteme
spremljanja in nadzora; ter

(a) sledljivost in računovodstvo, strukturo 
upravljanja v tesnem sodelovanju z 
državami članicami in sodelujočimi 
finančnimi institucijami, informacije o 
stopnji finančnega vzvoda, o uporabi 
sredstev ter o sistemih spremljanja in 
nadzora; ter
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