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Predlog spremembe 1
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja Posebno poročilo 
Računskega sodišča št. 2/2012 o finančnih 
instrumentih za mala in srednja podjetja 
(MSP), ki jih sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj, meni, da bi bilo tako 
revizijsko poročilo zelo koristno tudi po 
koncu zakonodajnega obdobja 2007–2013, 
saj bi omogočilo nadaljnje zaključke o 
uspešnosti finančnih instrumentov za MSP, 
ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj;

1. pozdravlja Posebno poročilo 
Računskega sodišča št. 2/2012 o finančnih 
instrumentih za mala in srednja podjetja 
(MSP), ki jih sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj, meni, da bi bilo tako 
revizijsko poročilo zelo koristno tudi po 
koncu zakonodajnega obdobja 2007–2013, 
saj bi omogočilo nadaljnje zaključke o 
uspešnosti finančnih instrumentov za MSP, 
ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj; meni tudi, da bo 
priprava takega poročila ob koncu 
aktualnega programskega obdobja 
omogočila, da se ne bo ponovilo storjenih 
napak, kar bo omogočilo povečanje 
učinkovitosti in uspešnosti prihodnjih 
ukrepov finančnega inženirstva, ki jih 
sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj;

Or. ro

Predlog spremembe 2
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morali v času finančne 
stiske in zmanjšane posojilne zmogljivosti 
zasebnega sektorja MSP namenjati več 
evropske podpore in tako nadaljevati 
ustvarjanje delovnih mest, inovacij in rasti; 
ugotavlja, da je kohezijska politika kot 
glavni naložbeni instrument za 

2. priznava, da bi morali v času finančne 
stiske in zmanjšane posojilne zmogljivosti 
zasebnega sektorja MSP namenjati več 
evropske podpore in tako nadaljevati 
ustvarjanje delovnih mest, inovacij in rasti; 
ugotavlja, da je treba posebno pozornost 
nameniti MSP, ki ustvarjajo trajnostni 
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konvergenco in trajnostni razvoj celotne 
Evropske unije eden od dveh glavnih 
podpornih stebrov MSP v Evropski uniji; 
zato poudarja, da bi bilo treba v prihodnje 
povečati uporabo finančnih instrumentov v 
kohezijski politiki v povezavi z MSP, saj 
se s tem lahko zagotavlja obnavljanje 
sredstev, spodbujajo javno-zasebna 
partnerstva in dosega multiplikacijski 
učinek glede proračuna EU;

razvoj na lokalni ravni, da se izognemo 
izkrivljanju konkurence med njimi;
ugotavlja, da je kohezijska politika kot 
glavni naložbeni instrument za 
konvergenco in trajnostni razvoj celotne 
Evropske unije eden od dveh glavnih 
podpornih stebrov MSP v Evropski uniji; 
zato poudarja, da bi bilo treba v prihodnje 
povečati uporabo finančnih instrumentov v 
kohezijski politiki v povezavi z MSP, saj 
se s tem lahko zagotavlja obnavljanje 
sredstev, spodbujajo javno-zasebna 
partnerstva in dosega multiplikacijski 
učinek glede proračuna EU;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. priznava, da bi morali v času finančne 
stiske in zmanjšane posojilne zmogljivosti 
zasebnega sektorja MSP namenjati več 
evropske podpore in tako nadaljevati
ustvarjanje delovnih mest, inovacij in rasti; 
ugotavlja, da je kohezijska politika kot 
glavni naložbeni instrument za 
konvergenco in trajnostni razvoj celotne 
Evropske unije eden od dveh glavnih 
podpornih stebrov MSP v Evropski uniji; 
zato poudarja, da bi bilo treba v prihodnje 
povečati uporabo finančnih instrumentov v 
kohezijski politiki v povezavi z MSP, saj 
se s tem lahko zagotavlja obnavljanje 
sredstev, spodbujajo javno-zasebna 
partnerstva in dosega multiplikacijski 
učinek glede proračuna EU;

2. priznava, da so bila v času finančne 
stiske in zmanjšane posojilne zmogljivosti 
zasebnega sektorja MSP, zlasti 
mikropodjetja, najučinkovitejša, in bi jim 
zato morali namenjati več evropske 
podpore, da bodo lahko nadaljevala
ustvarjanje delovnih mest, inovacij in rasti; 
ugotavlja, da je kohezijska politika kot 
glavni naložbeni instrument za 
konvergenco in trajnostni razvoj celotne 
Evropske unije eden od dveh glavnih 
podpornih stebrov MSP v Evropski uniji; 
zato poudarja, da bi bilo treba v prihodnje 
povečati uporabo finančnih instrumentov v 
kohezijski politiki v povezavi z MSP, saj 
se s tem lahko zagotavlja obnavljanje 
sredstev, spodbujajo javno-zasebna 
partnerstva in dosega multiplikacijski 
učinek glede proračuna EU;

Or. ro
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Predlog spremembe 4
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je omejitev dostopa do 
financiranja vodila k padcu števila novo 
ustanovljenih podjetij in da imajo 
finančni instrumenti, ki jih sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj, vse 
večjo vlogo pri spodbujanju podjetništva;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. potrjuje, da je v reviziji Računskega 
sodišča zajet pregled vzorca projektov, ki 
vsebujejo ukrepe finančnih instrumentov, 
ki se sofinancirajo z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj v programskih obdobjih 
2000–2006 in 2007–2013, ter poudarja da 
slika o uporabi sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj po vsej EU zaradi 
omejenega števila analiziranih projektov in 
zajetih držav članic, morda ni popolna;

3. potrjuje, da je v reviziji Računskega 
sodišča zajet pregled vzorca projektov, ki 
vsebujejo ukrepe finančnih instrumentov, 
ki se sofinancirajo z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj v programskih obdobjih 
2000–2006 in 2007–2013, ter poudarja da 
slika o uporabi sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj po vsej EU zaradi 
omejenega števila analiziranih projektov in 
zajetih držav članic, morda ni popolna;
meni, da bi moralo morebitno revizijsko 
poročilo ob koncu programskega obdobja 
2007–2013 upoštevati posebno finančno 
pomoč za MSP najbolj oddaljenih regij, 
da se zagotovi celovito oceno uporabe teh 
skladov v Uniji;

Or. fr
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Predlog spremembe 6
Jean-Jacob Bicep

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. podpira poziv Računskega sodišča po 
jasnejši definiciji koncepta vzvoda v 
finančnih instrumentih; kljub temu 
poudarja, da je glede na pritisk po 
doseganju velikega učinka vzvoda treba 
spomniti, da so finančni instrumenti v 
kohezijski politiki na splošno projekti 
financiranja v manj razvitih območjih in 
območjih z gospodarskimi težavami, 
njihov namen pa je izboljšati razmere, 
nastale zaradi tržnega uspeha in 
neoptimalnih naložb, tako da se finančni 
instrumenti v kohezijski politiki ne 
usmerjajo samo na kratkoročno 
dobičkonosnost, ampak tudi na velike 
družbenoekonomske koristi; poudarja, da 
sta večnivojsko in deljeno upravljanje pri 
oblikovanju in izvajanju programov 
temeljni načeli kohezijske politike, ki 
regionalnim in nacionalnim organom 
omogočata sodelovanje pri načrtovanju in 
uresničevanju programov; zato poudarja, 
da je treba v zakonodajnem okviru ohraniti 
določeno raven prožnosti, tudi v povezavi z 
definicijami in zahtevami učinka vzvoda;

7. podpira poziv Računskega sodišča po 
jasnejši definiciji koncepta vzvoda v
finančnih instrumentih; kljub temu 
poudarja, da je glede na pritisk po 
doseganju velikega učinka vzvoda treba 
spomniti, da so finančni instrumenti v 
kohezijski politiki na splošno projekti 
financiranja v manj razvitih območjih in 
območjih z gospodarskimi težavami, 
njihov namen pa je izboljšati razmere, 
nastale zaradi tržnega uspeha in 
neoptimalnih naložb, tako da se finančni 
instrumenti v kohezijski politiki ne 
usmerjajo samo na kratkoročno 
dobičkonosnost, ampak tudi na velike 
družbenoekonomske koristi zlasti na 
regionalni ravni; poudarja, da sta 
večnivojsko in deljeno upravljanje pri 
oblikovanju in izvajanju programov 
temeljni načeli kohezijske politike, ki 
regionalnim in nacionalnim organom 
omogočata sodelovanje pri načrtovanju in 
uresničevanju programov; zato poudarja, 
da je treba v zakonodajnem okviru ohraniti 
določeno raven prožnosti, tudi v povezavi z 
definicijami in zahtevami učinka vzvoda;

Or. fr


