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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Evropske komisije prihaja v času, ko se izvajanje programov strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada v celi vrsti držav članic sooča z resnimi težavami. Finančna in 
gospodarska kriza, ki še traja, je hudo prizadela proračune držav članic, stalno se povečuje 
pritisk na razpoložljive nacionalne finančne vire, naj financirajo javne naložbe, pogoji za 
finančno udeležbo zasebnega in zlasti finančnega sektorja pa se poslabšujejo.

Zato je glavni cilj predloga Komisije pomagati tistim državam članicam, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, da bodo še naprej izvajale programe strukturnih skladov in Kohezijskega sklada na 
terenu in tako gospodarstvu zagotovile finančne prilive. Z omogočanjem prenosa dela 
sredstev EU za vzpostavitev instrumentov za porazdelitev tveganja želi Komisija pospešiti 
zagotavljanje posojil in jamstev Evropske centralne banke ali drugih mednarodnih finančnih 
institucij za sofinanciranje zasebnih prispevkov pri projektih, ki se izvajajo z javno podporo.

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije in potencialni pozitivni vpliv na gospodarstvo EU 
in na črpanje sredstev iz evropskih skladov. Za optimalno in čim hitrejšo izvedbo predloga je 
poročevalec podal dva predloga sprememb. 

Prvič, poročevalec meni, da morajo v trenutnem neugodnem ekonomskem okolju vse članice 
EU dobiti možnost, da izkoristijo instrumente za porazdelitev tveganja, ne glede na to, ali že 
prejemajo finančno pomoč iz evropskih mehanizmov ali pa imajo težave zaradi finančne 
stabilnosti in se trudijo pridobiti zasebni kapital, s katerim bi pokrile primanjkljaj zaradi vse 
bolj omejenih javnofinančnih virov. Takšni instrumenti bi omogočili večje naložbe v projekte 
za ustvarjanje rasti in delovnih mest, tako da bi izkoristili sredstva strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada, ki bi ob koncu programskega obdobja 2007–2013 lahko ostala 
neporabljena. 

Drugič, poročevalec se strinja s Komisijo, da je treba pri instrumentih za porazdelitev 
tveganja prednost nameniti financiranju operacij, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov ali 
Kohezijskega sklada; upravičeni pa bi morali biti tudi drugi infrastrukturni projekti, ki so 
pomembni za okrevanje gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest v državah članicah 
(obrazložitveni memorandum predloga Komisije že vključuje takšno možnost). Zlasti nekateri 
donosni infrastrukturni projekti, ki bi se v nekriznih razmerah financirali iz zunanjih virov (in 
zato niso upravičeni do sredstev in programov operativnih strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013 ali vanje niso vključeni), v trenutnih razmerah pa 
ne morejo dobiti financiranja, bi lahko imeli korist od vključitve v instrumente za porazdelitev 
tveganja brez zamudnega spreminjanja operativnih programov.

In končno, ob upoštevanju uspeha podobnih instrumentov v drugih sektorjih (npr. 
instrumentov za porazdelitev tveganja za raziskave in razvoj) poročevalec upa, da bo 
vzpostavitev takšnih začasnih instrumentov za porazdelitev tveganja enako koristna za države 
članice, ki so se v trenutni krizni situaciji odločile za njihovo uporabo, kot tudi za tiste, ki 
želijo po izteku trenutnega programskega obdobja raziskati možnosti za vzpostavitev 
primerljivega, trajnega instrumenta za porazdelitev tveganja, ki bo pod jasno določenimi 
pogoji koristil vsem državam članicam.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Zaradi hude dolžniške krize v 
številnih državah, ki sodelujejo v 
programu, so potrebni novi in inovativni 
načini za naložbe strukturnih skladov, da 
bo mogoče te sklade čim bolje uporabiti v 
programskem obdobju 2007–2013.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
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 
operativnega programa.

(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 začasno in brez 
poseganja v programsko obdobje 2014–
2020 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 
operativnega programa.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 2
Uredba (ES) št. 1083/2066
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 obveznih dejavnosti, ki so del 
operativnega programa in so
sofinancirane iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, 
ali infrastrukturnih projektov, ki so 
pomembni v okviru gospodarskega 
okrevanja in ustvarjanja delovnih mest v 
zadevnih državah članicah, kar zadeva 
izdatke, ki jih ne zajema člen 56.

Obrazložitev

Namen je omogočiti financiranje drugih pomembnih infrastrukturnih projektov, ki imajo 
potencial za ustvarjanje rasti in delovnih mest brez zamudnega spreminjanja operativnih 
programov. Poudarek je na donosnih infrastrukturnih projektih, ki bi se v nekriznih razmerah 
financirali iz zunanjih virov (in zato niso upravičeni do sredstev iz programov operativnih 
strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013 ali vanje niso vključeni), v 
trenutnih razmerah pa ne morejo dobiti financiranja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1083/2006 
Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija izvaja instrument za porazdelitev 
tveganja s posrednim centraliziranim 
upravljanjem v skladu s 
členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 16
05/2002.

Komisija izvaja instrument za porazdelitev 
tveganja s posrednim centraliziranim 
upravljanjem v skladu s 
členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 16
05/2002. Komisija dejavnost izbere v 
skladu s členom 41(1) in prikaže pozitivne 
učinke na lokalno gospodarstvo in trg 
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dela.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi roke za izvajanje 
posameznih instrumentov za porazdelitev 
tveganja.

Obrazložitev

Čeprav se bodo prošnje zadevnih držav članic sprejemale do konca leta 2013, se bo izvajanje 
instrumentov za porazdelitev tveganja končalo v roku, ki ga bo določila Komisija.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 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, demokratični nadzor in 
računovodstvo, strukturo upravljanja v 
tesnem sodelovanju z državami članicami 
in sodelujočimi finančnimi institucijami,
informacije o uporabi finančnega vzvoda, 
o uporabi sredstev ter o sistemih 
spremljanja in nadzora; ter

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 a – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 36 – odstavek 2a – pododstavek 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak znesek, ki ostane na voljo po 
končanju dejavnosti, krite z instrumentom 
za porazdelitev tveganja, se lahko na 
prošnjo zadevne države članice ponovno 
uporabi v okviru instrumenta za 
porazdelitev tveganja, če država članica še 
izpolnjuje enega od pogojev iz člena 77(2). 
Če država članica navedenih pogojev ne 
izpolnjuje več, se preostali znesek šteje za 
namenske prejemke v smislu člena 18 
finančne uredbe. Na prošnjo zadevne 
države članice se dodatne odobritve za 
prevzem obveznosti, ki jih ustvarijo ti 
namenski prejemki, naslednje leto dodajo 
dodeljenim finančnim sredstvom 
kohezijske politike zadevne države članice.

Vsak znesek, ki ostane na voljo po 
končanju dejavnosti, krite z instrumentom 
za porazdelitev tveganja, se lahko na 
prošnjo zadevne države članice ponovno 
uporabi v okviru instrumenta za 
porazdelitev tveganja, če država članica še 
izpolnjuje enega od pogojev iz člena 77(2). 
Če država članica navedenih pogojev ne 
izpolnjuje več, se preostali znesek šteje za 
namenske prejemke v smislu člena 18 
finančne uredbe. Na prošnjo zadevne 
države članice se dodatne odobritve za 
prevzem obveznosti, ki jih ustvarijo ti 
namenski prejemki, naslednje leto dodajo 
dodeljenim finančnim sredstvom 
kohezijske politike zadevne države članice.
Znesek, neporabljen do 31. decembra 
2013, se prenese v proračun Evropske 
unije.

Obrazložitev

Države članice se zaradi težav pri črpanju sredstev dejansko odrečejo dodeljenim sredstvom 
iz kohezijske politike. Če se posamezna dodeljena sredstva ne izčrpajo pred naslednjim 
programskim obdobjem, se prenesejo v proračun EU.
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