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Predlog spremembe 14
Mojca Kleva

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Doslej najhujša svetovna finančna kriza 
in gospodarski upad sta hudo prizadela 
gospodarsko rast in finančno stabilnost ter 
povzročila močno poslabšanje finančnih in
gospodarskih razmer v več državah 
članicah.

(1) Doslej najhujša svetovna finančna kriza 
in gospodarski upad sta hudo prizadela 
gospodarsko rast in finančno stabilnost ter 
povzročila močno poslabšanje finančnih, 
gospodarskih in socialnih razmer v več 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 15
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na podlagi člena 122(2) Pogodbe, ki 
zagotavlja možnost finančne pomoči 
Unije državi članici, ki je v težavah ali ji 
zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi 
nima nadzora, resno grozijo hude težave, 
je Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne
11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega 
mehanizma za finančno stabilizacijo
vzpostavila tak mehanizem z namenom 
ohranjanja finančne stabilnosti Unije.

(3) Na podlagi člena 122(2) Pogodbe in 
Uredbe Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 
11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega 
mehanizma za finančno stabilizacijo je bila 
zagotovljena možnost odobritve finančne 
pomoči državi članici, ki se je znašla v 
resnih finančnih težavah zaradi svetovne 
gospodarske krize, da bi ohranili finančno 
stabilnost Evropske unije.

Or. bg

Predlog spremembe 16
Mojca Kleva

Predlog uredbe – akt o spremembi
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Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Taka finančna pomoč je bila z
izvedbenima sklepoma Sveta 2011/77/EU 
in 2011/344/EU odobrena Irski in 
Portugalski.

(4) Z izvedbenima sklepoma Sveta 
2011/77/EU z dne 7. decembra 2010 in 
2011/344/EU z dne 30. maja 2011 je bila
Irski in Portugalski odobrena takšna
finančna pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 17
Mojca Kleva

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Taka finančna pomoč je bila z 
odločbami Sveta 2009/102/ES, 
2009/290/ES in 2009/459/ES dodeljena
Madžarski, Latviji in Romuniji.

(8) S sklepi Sveta 2009/102/ES z dne 
4. novembra 2008, 2009/290/ES z dne 
20. januarja 2009 in 2009/459/ES z dne 
6. maja 2009 je bila takšna finančna 
pomoči odobrena Madžarski, Latviji in 
Romuniji.

Or. en

Predlog spremembe 18
Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Finančni ministri 17 držav članic 
euroobmočja so 11. julija 2011 podpisali 
Pogodbo o ustanovitvi evropskega 
mehanizma za stabilnost (EMS).
Predvideno je, da bo EMS do leta 2013
prevzel naloge, ki jih sedaj opravljata 
evropski instrument za finančno stabilnost 

(9) Finančni ministri 17 držav članic 
euroobmočja so 2. februarja 2012
podpisali Pogodbo o ustanovitvi 
evropskega mehanizma za stabilnost
(EMS). Predvideno je, da bo EMS začel 
veljati do julija 2012 in bo prevzel naloge,
ki jih sedaj opravljata evropski instrument 
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in evropski mehanizem za finančno 
stabilizacijo. Zato mora ta uredba že
upoštevati ta prihodnji mehanizem.

za finančno stabilnost in evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo. Zato
bi morala ta uredba upoštevati ESM.

Or. en

Predlog spremembe 19
Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V izjavi držav članic Evropskega 
sveta z dne 30. januarja 2012 so 
predsedniki držav in vlad opredelili 
krepitev Evropske investicijske banke kot 
nujen ukrep izvajanja in pozvali Svet, 
Komisijo in Evropsko investicijsko banko, 
naj proučijo možnosti za okrepitev 
delovanja banke v podporo rasti ter 
podajo ustrezna priporočila, tudi o 
načinih, na katere bi lahko proračun 
Evropske unije podprl zmogljivosti 
financiranja Evropske investicijske 
banke. Namen te uredbe je izpolniti to 
nalogo kot del upravljanja sedanje krize.

Or. en

Predlog spremembe 20
Mojca Kleva

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 

(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 
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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.

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. 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.

Or. en

Predlog spremembe 21
Crescenzio Rivellini

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 
operativnega programa.

(13) Za ublažitev navedenih težav in 
pospešitev izvajanja operativnih 
programov in projektov ter krepitev 
oživljanja gospodarstva je primerno, da 
organi upravljanja vseh držav članic 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. Poleg tega se bodo 
lahko podprli tudi infrastrukturni projekti 
in projekti z malimi in srednjimi podjetji, 
ki so pomembni za okrevanje
gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest 
v zadevni državi članici.
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Or. en

Obrazložitev

Možnost vzpostavitve instrumenta za porazdelitev tveganja naj ne bo omejena na države 
članice, ki „izpolnjujejo enega od pogojev iz člena 77(2)“, torej prejemajo finančno pomoč iz 
enega od finančnih mehanizmov EU.

Predlog spremembe 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Da bi preprečili možnost nastanka 
takih težav drugih držav članic, ki bi 
zahtevale dostop do mehanizmov za 
finančno stabilizacijo, je treba v paktu za 
stabilnost in rast predvideti izjemo ter 
omogočiti nacionalno sofinanciranje 
projektov, ki so pomembni za okrevanje 
gospodarstva in odpiranje novih delovnih 
mest.

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poudariti potrebo po tem, da se je treba tudi strukturno lotiti 
endemičnega pomanjkanja likvidnosti velika števila držav članic, da bi se zagotovilo 
učinkovitejše trošenje brez poseganja po drastičnih ukrepih, ki bi lahko vodili v zmanjšanje 
virov, ki jih imajo na voljo države članice.

Predlog spremembe 23
Mojca Kleva

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da se zagotovi hiter odziv v razmerah 
trenutne gospodarske in finančne krize, 

(16) Da se zagotovi hiter odziv v razmerah 
trenutne gospodarske, finančne in socialne
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mora Komisija tak instrument za 
porazdelitev tveganja izvajati v skladu s 
členom 54(2) Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002.

krize, mora Komisija tak instrument za 
porazdelitev tveganja izvajati v skladu s 
členom 54(2) Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002.

Or. en

Predlog spremembe 24
Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Države članice, ki Komisijo 
zaprosijo za koriščenje instrumenta za 
porazdelitev tveganja, bi morale v pisni 
prošnji jasno navesti, zakaj menijo, da 
zanje velja eden od pogojev za 
upravičenost iz člena 77(2) Uredbe (EU) 
št. 1083/2006, ter k tej prošnji priložiti vse 
potrebne podatke, ki so potrebni v skladu 
s to uredbo, da se preverijo navedeni 
pogoji za upravičenost. Država članica 
prosilka bi morala v svoji prošnji tudi 
opisati programe (in hkrati posredovati 
konkreten seznam predlaganih projektov 
in potreb po financiranju), ki se 
sofinancirajo z instrumenti kohezijske 
politike, in del sredstev, dodeljenih tem 
programom za leti 2012 in 2013, ki jih 
želijo iz teh programov prerazporediti v 
instrument za porazdelitev tveganja.  Zato 
mora biti prošnja države članice poslana 
Komisiji najkasneje do 30. septembra 
2013, da lahko Komisija najkasneje do 31.
decembra 2013 sprejme odločitev o 
sodelovanju države članice prosilke v 
instrumentu za porazdelitev tveganja. 
Preden Komisija sprejme odločitev o 
prošnji države članice, je treba v skladu s 
členom 33(2) Uredbe (ES) 1083/2006 
vzporedno pregledati in spremeniti 
povezane operativne programe v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
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Kohezijskega sklada. 

Or. en

Predlog spremembe 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Države članice, ki Komisijo 
zaprosijo za koriščenje instrumenta za 
porazdelitev tveganja, bi morale v pisni 
prošnji jasno navesti, zakaj menijo, da 
zanje velja eden od pogojev za 
upravičenost iz člena 77(2) Uredbe (EU) 
št. 1083/2006, ter k tej prošnji priložiti vse 
potrebne podatke, ki so potrebni v skladu 
s to uredbo, da se preverijo navedeni 
pogoji za upravičenost. Za vse dejavnosti, 
za katere ni bila sprejeta odločitev 
Komisije po členu 41 Uredbe (ES) št. 
1083/2006, države članice prošnji priložijo
podatke, ki jih določa člen 40 Uredbe (ES) 
št. 1083/2006.  Prošnje ali deli prošenj, ki 
se nanašajo na dejavnosti, ki ne spadajo v 
enega ali več operativnih programov, ki 
jih sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj ali Kohezijski sklad, se 
pripravijo v sodelovanju s partnerji iz 
člena 11 Uredbe (ES) št. 1083/2006. 
Država članica prosilka bi morala v svoji 
prošnji tudi opisati programe (in hkrati 
posredovati konkreten seznam 
predlaganih projektov in potreb po 
financiranju), ki se sofinancirajo z 
instrumenti kohezijske politike, in del 
sredstev, dodeljenih tem programom za 
leti 2012 in 2013, ki jih želi razporediti v 
instrument za porazdelitev tveganja.   Zato 
mora biti prošnja države članice poslana 
Komisiji najkasneje do 30. avgusta 2013, 
da lahko Komisija najkasneje do 31. 
decembra 2013 sprejme odločitev o 
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sodelovanju države članice prosilke v 
instrumentu za porazdelitev tveganja. 
Potem, ko Komisija sprejme odločitev o 
prošnji države članice, je treba v skladu s 
členom 33(2) Uredbe (ES) 1083/2006 
vzporedno pregledati in spremeniti 
povezane operativne programe v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 7.

Predlog spremembe 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16c) Izbrane dejavnosti, ki so upravičene 
do sredstev iz instrumenta za porazdelitev 
tveganja, bi morale biti veliki projekti, o 
katerih je Komisija že odločala v skladu s 
členom 41 Uredbe (ES) št. 1083/2006, ali 
drugi projekti, ki se sofinancirajo iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ali 
Kohezijskega sklada in sodijo v enega ali 
več njunih operativnih programov, v 
primerih, ko se ti projekti soočajo s 
pomanjkanjem finančnih sredstev za 
investicijske stroške, ki bi jih morali 
pokriti zasebni vlagatelji.  Poleg tega so 
lahko izbrane tudi dejavnosti, ki 
prispevajo k uresničevanju ciljev 
nacionalnega strateškega referenčnega 
okvira države članice prosilke in 
strateških smernic Skupnosti o kohezijo, 
ki lahko zaradi svojega značaja prispevajo 
k rasti in krepitvi gospodarskega 
okrevanja, pod pogojem, da so na voljo 
sredstva iz instrumenta za porazdelitev 
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tveganja. Končno, instrument za 
porazdelitev tveganja bi se lahko 
uporabilo tudi za financiranje dejavnosti, 
ki izhajajo iz reprogramiranja delov ali 
celotnih operativnih programov, ki jih 
sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj ali Kohezijski sklad, ob 
upoštevanju naložbenih priložnosti iz 
Uredbe (ES) št. 397/2009 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj v zvezi z
upravičenostjo naložb v energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije pri 
stanovanjskih objektih in v skladu z 
Uredbo (EU) št. 437/2010 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj glede 
upravičenosti posegov na stanovanjskem 
področju v korist marginaliziranih 
skupnosti. Dodeljevanje finančnih 
sredstev dejavnostim, ki ne spadajo v 
enega ali več obstoječih operativnih 
programov, ki jih financira Evropski 
sklad za regionalni razvoj ali Kohezijski 
sklad, bi bilo treba omejiti na znesek, ki 
ostane po financiranju dejavnosti, ki so 
del takšnih operativnih programov. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 8. Prednostni dostop 
do financiranja iz instrumenta za porazdelitev tveganja je treba omogočiti dejavnostim, ki so 
del obstoječih programov, ki jih financira Evropski sklad za regionalni razvoj ali Kohezijski 
sklad. Poleg tega pa bi morali projekti, ki izvirajo iz reprogramiranja operativnih programov 
glede na investicijske priložnosti na področju obnovljivih virov energije, energetske 
učinkovitosti in socialnih stanovanj imeti možnost, da koristijo instrument, kar bi lahko 
prispevalo k uresničevanju ciljev Evropa 2020.

Predlog spremembe 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe – akt o spremembi
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Uvodna izjava 16 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16e) Komisija bi morala preveriti, ali so 
podatki, ki jih posreduje država članica 
prosilka, točni in je prošnja države članice 
upravičena, ter bi morala imeti 
pooblastilo, da v štirih mesecih sprejme 
odločitev o konkretnih pogojih udeležbe 
države članice prosilke v instrumentu za 
porazdelitev tveganja. Vendar bi bilo treba 
zagotoviti, da  sodo financiranja iz 
vzpostavljenega instrumenta za 
porazdelitev tveganja upravičeni samo 
projekti z dokazljivo pozitivnim vplivom 
na lokalno gospodarstvo in trg dela, za 
katere je ugodno odločitev o financiranju 
sprejela Evropska investicijska banka, 
nacionalni ali mednarodni organi javnega 
sektorja ali osebe zasebnega prava, ki 
opravljajo javne storitve. Zaradi 
preglednosti in pravne varnosti bi se 
morala odločitev Komisije objaviti v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 10. Zagotoviti je 
treba, da projekti; ki koristijo instrument za porazdelitev tveganja, pozitivno prispevajo k 
lokalnemu gospodarstvu in trgu dela. 

Predlog spremembe 28
Mojca Kleva

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16f) Zaradi kriznega upravljanja in 
narave instrumenta za porazdelitev 
tveganja, ki ga uvaja ta Uredba, pa tudi 
zaradi krize, ki vpliva na mednarodne 
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trge, kakršne še ni bilo, upada 
gospodarske rasti, ki je resno prizadel 
finančno stabilnost v več državah 
članicah, kar zahteva hiter odziv za 
odpravljanje činov na realno 
gospodarstvo, trg dela in državljane, je 
ustrezno, da ta Uredba začne veljati dan 
po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 16 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16g) V skladu z Uredbo (ES) št. 397/2009 
o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj v 
zvezi z upravičenostjo naložb v energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije pri 
stanovanjskih objektih in v skladu z 
Uredbo (EU) št. 437/2010 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj glede 
upravičenosti posegov na stanovanjskem 
področju v korist marginaliziranih 
skupnosti, pa tudi glede na točko 1.1.3 
Sklepa Sveta z dne 6. oktobra 2006 o 
strateških smernicah Skupnosti o koheziji, 
je treba projektom intervencije na 
stanovanjskem področju v korist 
marginaliziranih skupnosti in projektom 
za spodbujanje energetske učinkovitosti, 
na primer v stavbah, razširjanja razvojnih 
modelov nizke energetske intenzivnosti in 
obnovljivih virov energije, ki lahko 
zadevnim državam članicam omogoči, da 
postanejo vodilne in tako okrepijo svoj 
konkurenčni položaj, obenem pa 
prispevajo k izpolnjevanju ciljev strategije 
Evropa 2020 z delovna mesta in rast, 
omogočiti prednostni dostop do 
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financiranja iz instrumentov za 
porazdelitev tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 30
Danuta Maria Hübner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V člen 36 se vstavi naslednji
odstavek 2a:

(2) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 36a
Instrument za porazdelitev tveganja

1. Za namene tega člena instrument za 
porazdelitev tveganja pomeni finančni 
instrument (posojila, jamstva in druge 
finančne instrumente), ki jamči celotno 
ali delno kritje opredeljenega tveganja, po 
potrebi v zameno za dogovorjeno plačilo. 

"2a. Države članice, ki izpolnjujejo enega 
od pogojev iz člena 77(2), lahko del 
finančnih sredstev iz členov 19 in 20 
namenijo za instrument za porazdelitev 
tveganja, ki ga vzpostavi Komisija v 
dogovoru z Evropsko investicijsko banko 
ali nacionalnimi ali mednarodnimi organi 
javnega sektorja ali osebami zasebnega 
prava, ki opravljajo javno službo, če 
zagotovijo ustrezna finančna jamstva, iz 
člena 54(2)(c) Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002, pod podobnimi 
pogoji, kot se uporabljajo za Evropsko 
investicijsko banko in jih slednja uporablja, 
za kritje rezervacij in kapitala za jamstva in 
posojila ter druge finančne instrumente, 
zagotovljene v okviru instrumenta za 
porazdelitev tveganja.

2. Države članice, ki izpolnjujejo enega od 
pogojev iz člena 77(2), lahko del finančnih 
sredstev iz členov 19 in 20 namenijo za 
instrument za porazdelitev tveganja, ki ga 
vzpostavi Komisija v dogovoru z Evropsko 
investicijsko banko ali nacionalnimi ali 
mednarodnimi organi javnega sektorja ali 
osebami zasebnega prava, ki opravljajo 
javno službo, če zagotovijo ustrezna 
finančna jamstva, iz 
člena 54(2)(c) Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002, pod podobnimi 
pogoji, kot se uporabljajo za Evropsko 
investicijsko banko in jih slednja uporablja, 
za kritje rezervacij in kapitala za jamstva in 
posojila ter druge finančne instrumente, 
zagotovljene v okviru instrumenta za 
porazdelitev tveganja.
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3. Sporazum o sodelovanju iz odstavka 2 
vsebuje pravila, zlasti o: 
(a) skupnem znesku prispevka Unije in 
časovnem razporedu, po katerem bo na 
razpolago
(b) pogojih skrbniškega računa, ki jih 
določi pogodbeni izvajalski organ;
(c) merilih o izpolnjevanju pogojev za 
uporabo prispevka Unije, pogodbeni 
izvajalski organ zagotovi natančne 
podrobnosti v zvezi s porazdelitvijo 
tveganja (vključno s stopnjo finančnega 
vzvoda);
(d) oblikovanju cen instrumenta na 
podlagi meje tveganja in kritja vseh 
upravnih stroškov instrumenta;
(e) postopku zaprositve in odobritve za 
predloge projektov, ki jih krije 
instrument;
(f) obdobju razpoložljivosti instrumenta in 
zahtevah po poročanju.
Točna porazdelitev tveganja (stopnja 
finančnega vzvoda), h kateri se zaveže 
pogodbeni izvajalski organ v sporazumu o 
sodelovanju, v povprečju ustreza najmanj 
1,5-kratnemu znesku prispevka Unije 
instrumentu za porazdelitev tveganja.
Plačila v instrument za porazdelitev 
tveganja se opravijo v tranšah v skladu z 
načrtovano uporabo instrumenta za 
porazdelitev tveganja pri zagotavljanju 
posojil in jamstev za financiranje 
določenih dejavnosti.

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.

4. Instrument za porazdelitev tveganja se 
uporablja za financiranje dejavnosti, ki so 
sofinancirane iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, 
kar z odstopanjem od člena 54(5) zadeva
investicijske stroške, ki jih v skladu s 
pravili EU o državni pomoči ni mogoče 
upoštevati kot upravičene izdatke v skladu 
s členom 55 ali kot javne izdatke, 
določene v členu 2(5).
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Lahko se uporabi za financiranje 
dejavnosti, ki pripomorejo k doseganju 
ciljev nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira države članice 
prosilke in strateških smernic Skupnosti o 
koheziji ter zagotavljajo največjo dodano 
vrednost strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast.

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

5. Komisija izvaja instrument za 
porazdelitev tveganja s posrednim 
centraliziranim upravljanjem v skladu s 
členom 54 in členom 56
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Plačila v instrument za porazdelitev 
tveganja se opravijo v tranšah v skladu z 
načrtovano uporabo instrumenta za 
porazdelitev tveganja pri zagotavljanju 
posojil in jamstev za financiranje 
določenih dejavnosti.

6. Država članica upravičenka, ki želi 
koristiti instrument za porazdelitev 
tveganja, najpozneje do 31. avgusta 2013 
Komisiji predloži pisno prošnjo. Država 
članica v svoji prošnji zagotovi vse 
podatke, ki so potrebni za ugotovitev:
(a) ali izpolnjuje enega od pogojev iz točk 
(a), (b) ali (c) člena 77(2) s pomočjo 
sklicevanja na sklep Sveta ali na drugi 
pravni akt, ki to omogoča;
(b) seznam programov, ki jih sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj ali 
Kohezijski sklad, ter dela sredstev, 
dodeljenih tovrstnim programom za leti 
2012 in 2013, ki jih želi iz teh programov 
prerazporediti v instrument za 
porazdelitev tveganja;
(c) seznam predlaganih projektov v skladu 
z odstavkom 4 in dela sredstev, dodeljenih 
za leti 2012 in 2013, ki jih želi izvzeti iz 
programov in prerazporediti v instrument 
za porazdelitev tveganja;
(d)  razpoložljivega zneska za svojo 
izključno korist v okviru dodeljenih 
finančnih sredstev kohezijske politike v 
skladu s členom 18(2) in napovedi zneska, 
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ki ga je mogoče v proračunskih 
obveznostih EU za leti 2012 in 2013 v 
skladu s členom 75(1), izključno nameniti 
za cilje instrumenta za porazdelitev 
tveganja;

Zadevna država članica naslovi prošnjo 
na Komisijo, ki sprejme odločitev z 
izvedbenim aktom, v katerem opiše sistem, 
ki bo zagotovil, da se razpoložljivi znesek 
uporabi izključno v korist države članice, 
ki ga je zagotovila v okviru dodeljenih 
finančnih sredstev kohezijske politike v 
skladu s členom 18(2), ter pogoje, ki se 
uporabljajo za tak instrument za
porazdelitev tveganja. Navedeni pogoji se 
nanašajo vsaj na:

7. Komisija, potem ko preveri, da je 
prošnja države članice upravičena, v štirih 
mesecih sprejme odločitev, v kateri opiše 
sistem, ki bo zagotovil, da se razpoložljivi 
znesek uporabi izključno v korist države 
članice, ki ga je zagotovila v okviru 
dodeljenih finančnih sredstev kohezijske 
politike v skladu s členom 18(2), ter
konkretne pogoje o udeležbi države 
članice prosilke v instrumentu za 
porazdelitev tveganja Konkretni pogoji
zlasti vključujejo naslednje:

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

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

(b) strukture pristojbin ter drugih upravnih 
stroškov in stroškov upravljanja.

(b) strukturo pristojbin ter drugih upravnih 
stroškov in stroškov upravljanja.

(c) okvirni seznam projektov, upravičenih 
do financiranja in
(d) maksimalni znesek prispevka Unije, ki 
se lahko dodeli instrumentu za 
porazdelitev tveganja od razpoložljivih 
dodelitev države članice, ter obroke za 
dejansko izvajanje.
Odločitev Komisije se objavi v Uradnem 
listu Evropske unije.
Komisija pri odločanju o prošnji države 
članice zagotovi, da bodo do financiranja 
iz vzpostavljenega instrumenta za 
porazdelitev tveganja upravičeni le 
projekti, za katere je Evropska 
investicijska banka ali nacionalni oziroma 
mednarodni javni organ ali oseba 
zasebnega prava, ki opravlja javno službo, 
sprejela ugoden sklep o financiranju.
8. Pred odločitvijo Komisije iz odstavka 7 
se opravi pregled zadevnega operativnega 
programa v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v 
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skladu s členom 33(2).
Finančna sredstva, dodeljena instrumentu 
za porazdelitev tveganja, so strogo 
omejena in ne ustvarjajo pogojnih 
obveznosti za proračun Unije ali zadevno 
državo članico.

9. Finančna sredstva, dodeljena 
instrumentu za porazdelitev tveganja, so 
strogo omejena in ne presegajo 10 % 
predvidenih skupnih dodeljenih sredstev 
državi članici prosilki v obdobju 2007–
2013 v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, 
ki so bila odobrena v skladu s členom 
28(3)b  Dodeljena finančna sredstva, ki so 
na razpolago projektom iz odstavka 4(2) 
tega člena, so omejena na znesek, ki 
ostane po financiranju dejavnosti iz 
odstavka 4(1). Udeležba Unije v 
instrumentu za porazdelitev tveganja 
razen skupnega prispevka Unije 
instrumentu za porazdelitev tveganja, 
sprejetega z odločitvijo iz odstavka 7, ne 
ustvarja nobenih drugih pogojnih 
obveznosti za proračun Unije ali zadevno 
državo članico.

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.“

10. Vsa vrnjena sredstva ali 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)a, b in c. Če država 
članica katerega koli od navedenih 
pogojev ne izpolnjuje več, se preostali 
znesek ali povrnjena sredstva štejejo 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.“

Or. en

Predlog spremembe 31
Crescenzio Rivellini
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 36 – odstavek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V člen 36 se vstavi naslednji 
odstavek 2a:

(2) V člen 36 se vstavi naslednji 
odstavek 2a:

"2a. Države članice, ki izpolnjujejo enega 
od pogojev iz člena 77(2), lahko del 
finančnih sredstev iz členov 19 in 20 
namenijo za instrument za porazdelitev 
tveganja, ki ga vzpostavi Komisija v 
dogovoru z Evropsko investicijsko banko 
ali nacionalnimi ali mednarodnimi organi 
javnega sektorja ali osebami zasebnega 
prava, ki opravljajo javno službo, če 
zagotovijo ustrezna finančna jamstva, iz 
člena 54(2)(c) Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002, pod podobnimi 
pogoji, kot se uporabljajo za Evropsko 
investicijsko banko in jih slednja uporablja, 
za kritje rezervacij in kapitala za jamstva in 
posojila ter druge finančne instrumente, 
zagotovljene v okviru instrumenta za 
porazdelitev tveganja.

„2a. Države članice lahko del finančnih 
sredstev iz členov 19 in 20 namenijo za 
instrument za porazdelitev tveganja, ki ga 
vzpostavi Komisija v dogovoru z Evropsko 
investicijsko banko ali nacionalnimi ali 
mednarodnimi organi javnega sektorja ali 
osebami zasebnega prava, ki opravljajo 
javno službo, če zagotovijo ustrezna 
finančna jamstva, iz 
člena 54(2)(c) Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002, pod podobnimi 
pogoji, kot se uporabljajo za Evropsko 
investicijsko banko in jih slednja uporablja, 
za kritje rezervacij in kapitala za jamstva in 
posojila ter druge finančne instrumente, 
zagotovljene v okviru instrumenta za 
porazdelitev tveganja.

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 ter projekte za 
mala in srednja podjetja, ki so pomembni 
za gospodarsko okrevanje in ustvarjanje 
delovnih mest v zadevnih državah 
članicah.

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.

Plačila v instrument za porazdelitev 
tveganja se opravijo v tranšah v skladu z 

Plačila v instrument za porazdelitev 
tveganja se opravijo v tranšah v skladu z 



PE483.747v01-00 20/27 AM\894215SL.doc

SL

načrtovano uporabo instrumenta za 
porazdelitev tveganja pri zagotavljanju 
posojil in jamstev za financiranje določenih 
dejavnosti.

načrtovano uporabo instrumenta za 
porazdelitev tveganja pri zagotavljanju 
posojil in jamstev za financiranje določenih 
dejavnosti.

Zadevna država članica naslovi prošnjo
na Komisijo, ki sprejme odločitev z 
izvedbenim aktom, v katerem opiše sistem, 
ki bo zagotovil, da se razpoložljivi znesek 
uporabi izključno v korist države članice, 
ki ga je zagotovila v okviru dodeljenih 
finančnih sredstev kohezijske politike v 
skladu s členom 18(2), ter pogoje, ki se 
uporabljajo za tak instrument za 
porazdelitev tveganja. Navedeni pogoji se 
nanašajo vsaj na:

Komisija na prošnjo zadevne države v 
skladu s to prošnjo sprejme odločitev z 
izvedbenim aktom, v katerem opiše sistem, 
ki bo zagotovil, da se razpoložljivi znesek 
uporabi izključno v korist države članice, 
ki ga je zagotovila v okviru dodeljenih 
finančnih sredstev kohezijske politike v 
skladu s členom 18(2), ter pogoje, ki se 
uporabljajo za tak instrument za 
porazdelitev tveganja. Navedeni pogoji se 
nanašajo vsaj na:

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

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

(b) strukture pristojbin ter drugih upravnih 
stroškov in stroškov upravljanja.

(b) strukture pristojbin ter drugih upravnih 
stroškov in stroškov upravljanja.

Finančna sredstva, dodeljena instrumentu 
za porazdelitev tveganja, so strogo 
omejena in ne ustvarjajo pogojnih 
obveznosti za proračun Unije ali zadevno 
državo članico.

Finančna sredstva, dodeljena instrumentu 
za porazdelitev tveganja, so strogo 
omejena in ne ustvarjajo pogojnih 
obveznosti za proračun Unije ali zadevno 
državo članico.

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 do konca 
programskega obdobja 2007–2013 ali pa 
se bo štel 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.“

Or. en
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Obrazložitev

Vse države članice imajo v sedanji gospodarski krizi težave s privabljanjem zasebnega 
kapitala za dopolnjevanje pomanjkljivih javnih finančnih virov. Predlog bi se torej moral 
uporabljati ne samo za države, ki prejemajo finančno pomoč Evropske unije, temveč za vse 
države članice. Vključitev drugih infrastrukturnih projektov (kot predlaga Komisija v 
obrazložitvenemu memorandumu) ter malih in srednjih podjetij bi pomenila možnost, da ne bi 
bilo treba spreminjati zadevnih operativnih programov.

Predlog spremembe 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V člen 36 se vstavi naslednji
odstavek 2a:

(2) Vstavi se naslednji člen:

„Člen 36a
Instrument za porazdelitev tveganja

1. Za namen tega člena instrument za 
porazdelitev tveganja pomeni finančni 
instrument (posojila, jamstva in druge 
finančne instrumente), ki jamči celotno 
ali delno kritje opredeljenega tveganja, po 
potrebi v zameno za dogovorjeno plačilo. 

"2a. Države članice, ki izpolnjujejo enega 
od pogojev iz člena 77(2), lahko del 
finančnih sredstev iz členov 19 in 20 
namenijo za instrument za porazdelitev 
tveganja, ki ga vzpostavi Komisija v 
dogovoru z Evropsko investicijsko banko 
ali nacionalnimi ali mednarodnimi organi 
javnega sektorja ali osebami zasebnega 
prava, ki opravljajo javno službo, če 
zagotovijo ustrezna finančna jamstva, iz 
člena 54(2)(c) Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002, pod podobnimi 
pogoji, kot se uporabljajo za Evropsko 
investicijsko banko in jih slednja uporablja, 
za kritje rezervacij in kapitala za jamstva in 
posojila ter druge finančne instrumente, 

2. Države članice, ki izpolnjujejo enega od 
pogojev iz člena 77(2), lahko del finančnih 
sredstev iz členov 19 in 20 namenijo za 
instrument za porazdelitev tveganja, ki ga 
vzpostavi Komisija v dogovoru z Evropsko 
investicijsko banko ali nacionalnimi ali 
mednarodnimi organi javnega sektorja ali 
osebami zasebnega prava, ki opravljajo 
javno službo, če zagotovijo ustrezna 
finančna jamstva, iz 
člena 54(2)(c) Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002, pod podobnimi 
pogoji, kot se uporabljajo za Evropsko 
investicijsko banko (v nadaljevanju: 
pogodbeni izvajalski organ) in jih slednja 
uporablja, za kritje rezervacij in kapitala za 
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zagotovljene v okviru instrumenta za 
porazdelitev tveganja.

jamstva in posojila ter druge finančne 
instrumente, zagotovljene v okviru 
instrumenta za porazdelitev tveganja.

3. Sporazum o sodelovanju iz odstavka 2 
vsebuje pravila, zlasti o: 
(a) skupnem znesku prispevka Unije in 
časovnem razporedu, po katerem bo na 
razpolago;
(b) pogojih skrbniškega računa, ki jih 
določi pogodbeni izvajalski organ;

(c) merilih o izpolnjevanju pogojev za 
uporabo prispevka Unije, pogodbeni 
izvajalski organ zagotovi natančne 
podrobnosti v zvezi s porazdelitvijo 
tveganja (vključno s stopnjo finančnega 
vzvoda);
(d) oblikovanju cen instrumenta na 
podlagi meje tveganja in kritja vseh 
upravnih stroškov instrumenta;
(e) postopku zaprositve in odobritve za 
predloge projektov, ki jih krije instrument, 
analiza stroškov in koristi, vključno z 
oceno tveganja in predvidljivega učinka 
na zadevni sektor in na socialno-
gospodarske razmere v državi članici 
in/ali regiji;
(f) obdobju razpoložljivosti instrumenta in 
zahtevah po poročanju.

Točna porazdelitev tveganja (stopnja 
finančnega vzvoda), h kateri se zaveže 
pogodbeni izvajalski organ v sporazumu o 
sodelovanju, v povprečju ustreza najmanj 
1,5-kratnemu znesku prispevka Unije 
instrumentu za porazdelitev tveganja.
Plačila v instrument za porazdelitev 
tveganja se opravijo v tranšah v skladu z 
načrtovano uporabo instrumenta za 
porazdelitev tveganja pri zagotavljanju 
posojil in jamstev za financiranje 
določenih dejavnosti.

Tak instrument za porazdelitev tveganja se 
uporablja izključno za posojila in jamstva 
ter druge finančne instrumente za

4. Instrument za porazdelitev tveganja se 
uporablja za financiranje dejavnosti, ki so 
sofinancirane iz Evropskega sklada za 
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financiranje dejavnosti, ki so sofinancirane 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ali Kohezijskega sklada, kar zadeva
izdatke, ki jih ne zajema člen 56.

regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, 
kar z odstopanjem od člena 54(5) zadeva
investicijske stroške, ki jih v skladu s 
pravili EU o državni pomoči ni mogoče 
upoštevati kot upravičene izdatke v skladu 
s členom 55 ali kot javne izdatke, 
določene v členu 2(5).
Lahko se uporabi za financiranje 
dejavnosti, ki pripomorejo k doseganju 
ciljev nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira države članice 
prosilke in strateških smernic Skupnosti o 
koheziji ter zagotavljajo največjo dodano 
vrednost strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast.
Uporabi se ga lahko tudi za financiranje 
dejavnosti, ki izhajajo iz reprogramiranja 
delov ali celotnih operativnih programov, 
ki jih sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj ali Kohezijski sklad, ob 
upoštevanju naložbenih priložnosti iz 
Uredbe (ES) št. 397/2009 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj v zvezi z 
upravičenostjo naložb v energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije pri 
stanovanjskih objektih in v skladu z 
Uredbo (EU) št. 437/2010 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj glede 
upravičenosti posegov na stanovanjskem 
področju v korist marginaliziranih 
skupnosti.

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

5. Komisija izvaja instrument za 
porazdelitev tveganja s posrednim 
centraliziranim upravljanjem v skladu s 
členom 54 in členom 56(1) 
Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

Plačila v instrument za porazdelitev 
tveganja se opravijo v tranšah v skladu z 
načrtovano uporabo instrumenta za 
porazdelitev tveganja pri zagotavljanju 
posojil in jamstev za financiranje 
določenih dejavnosti.
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6. Država članica upravičenka, ki želi 
koristiti instrument za porazdelitev 
tveganja, najpozneje do 31. avgusta 2013 
Komisiji predloži pisno prošnjo. Država 
članica v svoji prošnji zagotovi vse 
podatke, ki so potrebni za ugotovitev:
(a) ali izpolnjuje enega od pogojev iz točk 
(a), (b) ali (c) člena 77(2) s pomočjo 
sklicevanja na sklep Sveta ali na drugi 
pravni akt, ki to omogoča;
(b) seznam programov, ki jih sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj ali 
Kohezijski sklad, ter dela sredstev, 
dodeljenih tovrstnim programom za leti 
2012 in 2013, ki jih želi prerazporediti v 
instrument za porazdelitev tveganja;
(c) seznam predlaganih projektov v skladu 
z odstavkom 4 in dela sredstev, dodeljenih 
za leti 2012 in 2013, ki jih želi 
prerazporediti v instrument za 
porazdelitev tveganja;
(d) razpoložljivi znesek za svojo izključno 
korist v okviru dodeljenih finančnih 
sredstev kohezijske politike v skladu s 
členom 18(2) in napovedi zneska, ki ga je 
mogoče v proračunskih obveznostih EU 
za leti 2012 in 2013 v skladu s členom 
75(1), izključno nameniti za cilje 
instrumenta za porazdelitev tveganja;
e) za vse dejavnosti, za katere ni bila 
sprejeta odločitev Komisije po členu 41, 
podatke zahtevane v skladu s členom 40;
f) za prošnje ali dele prošenj, ki se 
nanašajo na dejavnosti, ki ne spadajo v 
enega ali več operativnih programov, ki 
jih sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj ali Kohezijski sklad, 
dokaz, da je bila prošnja pripravljena v 
sodelovanju s partnerji iz člena 11. 

Zadevna država članica naslovi prošnjo na 
Komisijo, ki sprejme odločitev z 
izvedbenim aktom, v katerem opiše sistem, 
ki bo zagotovil, da se razpoložljivi znesek 
uporabi izključno v korist države članice, 
ki ga je zagotovila v okviru dodeljenih 

7. Komisija, potem ko preveri na podlagi 
podatkov, ki jih poda država članica, da je 
prošnja upravičena, v štirih mesecih
sprejme odločitev, v kateri opiše sistem, ki 
bo zagotovil, da se razpoložljivi znesek 
uporabi izključno v korist države članice, 
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finančnih sredstev kohezijske politike v 
skladu s členom 18(2), ter pogoje, ki se 
uporabljajo za tak instrument za
porazdelitev tveganja. Navedeni pogoji se 
nanašajo vsaj na:

ki ga je zagotovila v okviru dodeljenih 
finančnih sredstev kohezijske politike v 
skladu s členom 18(2), ter konkretne
pogoje o udeležbi države članice prosilke v 
instrumentu za porazdelitev tveganja.
Konkretni pogoji zlasti vključujejo 
naslednje:

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

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

(b) strukture pristojbin ter drugih upravnih 
stroškov in stroškov upravljanja.

(b) strukturo pristojbin ter drugih upravnih 
stroškov in stroškov upravljanja.

(c) okvirni seznam projektov, upravičenih 
do financiranja in

(d) maksimalni znesek prispevka Unije, ki 
se lahko dodeli instrumentu za 
porazdelitev tveganja od razpoložljivih 
dodelitev države članice, ter obroke za 
dejansko izvajanje.
Odločitev Komisije se objavi v Uradnem 
listu Evropske unije.

Komisija pri odločanju o prošnji države 
članice zagotovi, da bodo do financiranja 
iz vzpostavljenega instrumenta za 
porazdelitev tveganja upravičeni le 
projekti z dokazljivo pozitivnim učinkom 
na lokalno gospodarstvo in trg dela, za 
katere je Evropska investicijska banka ali 
nacionalni oziroma mednarodni javni 
organ ali oseba zasebnega prava, ki 
opravlja javno službo, sprejela ugoden 
sklep o financiranju.
8. Pred odločitvijo Komisije iz odstavka 7 
se opravi pregled zadevnega operativnega 
programa v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v 
skladu s členom 33(2).

Finančna sredstva, dodeljena instrumentu 
za porazdelitev tveganja, so strogo 
omejena in ne ustvarjajo pogojnih 
obveznosti za proračun Unije ali zadevno 

9. Finančna sredstva, dodeljena 
instrumentu za porazdelitev tveganja, so 
strogo omejena in ne presegajo 10 % 
predvidenih skupnih dodeljenih sredstev 
državi članici prosilki v obdobju 2007–
2013 v okviru Evropskega sklada za 
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državo članico. regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, 
ki so bila odobrena v skladu s členom 
28(3)b Dodeljena finančna sredstva, ki so 
na razpolago projektom iz odstavka 4(2) 
tega člena, so omejena na znesek, ki 
ostane po financiranju dejavnosti iz 
odstavka 4(1). Udeležba Unije v 
instrumentu za porazdelitev tveganja 
razen skupnega prispevka Unije 
instrumentu za porazdelitev tveganja, 
sprejetega z odločitvijo iz odstavka 7, ne 
ustvarja nobenih drugih pogojnih 
obveznosti za proračun Unije ali zadevno 
državo članico.

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.“

10. Vsa vrnjena sredstva ali 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)a, b in c. Če država 
članica ne izpolnjuje več katerega koli od 
navedenih pogojev, 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.“

_______________
1 Glej: Sklep Sveta št. 2006/702/ES z dne 
6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji, UL L 291, 
21.10.2006, str. 11“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 13. Preprečiti je 
treba projekte z neugodnimi socialno-ekonomskimi posledicami. Izvajati je treba partnersko 
načelo in demokratičnem nadzor. Iz teh programov ne bi smeli izvzeti projektov, ki koristijo 
instrument za porazdelitev tveganja in so bili do zdaj del programov v okviru kohezijske 
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politike. Glede na vlaganja v obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost in socialna 
stanovanja, bi morali biti upravičeni projekti, ki izvirajo iz reprogramiranja operativnih 
programov.


