
PA\906504SL.doc PE492.640v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2012/2060(DEC)

25.6.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za proračunski nadzor

o Posebnem poročilu št. 2/2012: Finančni instrumenti za MSP, ki jih 
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj
(2012/2060(DEC))

Pripravljavka mnenja: Mojca Kleva



PE492.640v01-00 2/4 PA\906504SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\906504SL.doc 3/4 PE492.640v01-00

SL

POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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;

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;

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; 

4. je seznanjen s splošno ugotovitvijo Računskega sodišča, da je sedanji neustrezni pravni 
okvir strukturnih skladov glavni vzrok za manjšo uspešnost in učinkovitost ukrepov; 
priznava, da je razmere tako opredelila tudi Komisija v Poglavju IV o finančnih 
instrumentih v predlogu o skupnih določbah o Evropskih skladih in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1083/2006 ter sporočilu Komisije o platformah EU za lastniški kapital in dolg; 
spominja, da je tudi odbor Evropskega parlamenta za regionalni razvoj v svojem mnenju o 
inovativnih finančnih instrumentih v povezavi z večletnim finančnim okvirom 
(2012/2027(INI)) pozval k pravočasni zagotovitvi jasnosti, enostavnosti in preglednosti 
pravnega okvira finančnih instrumentov in enotnim referencam pravne opredelitve 
finančnih instrumentov;

5. pozdravlja ugotovitve in priporočila Računskega sodišča glede vrednotenja finančne 
vrzeli; ugotavlja, da je v zakonodajnem predlogu za naslednje programsko obdobje tako 
vrednotenje obvezno v obliki predhodne ocene; poziva Komisijo, naj v ustrezno uredbo 
kot del temeljnega akta vnese ustrezne zahteve glede vloge in uporabe predhodnega 
vrednotenja, vključno s količinskimi merili; razmišlja, da bi se tudi vprašanje določb o 
obnovljivih virih financiranja obravnavalo v zakonodajnem predlogu za naslednje 
programsko obdobje;

6. spominja, da sporočilo Komisije o platformah EU za lastniški kapital in dolg omenja 
zagotavljanje že uveljavljenih finančnih instrumentov; se strinja s priporočilom 
Računskega sodišča, da se ta zamisel podrobneje preuči, in Komisijo poziva, naj 



PE492.640v01-00 4/4 PA\906504SL.doc

SL

pravočasno in pred začetkom naslednjega programskega obdobja predloži konkretne 
predloge glede že uveljavljenih finančnih instrumentov,

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;

8. podpira priporočilo Računskega sodišča, da bi Komisija morala zagotoviti zanesljiv in 
tehnično stabilen sistem spremljanja in ocenjevanja, specifičen za finančne instrumente; 
poleg tega Komisijo poziva, naj upošteva priporočilo Računskega sodišča in se z državami 
članicami dogovori o manjšem številu merljivih, pomembnih, specifičnih in enotnih 
kazalnikov instrumentov za finančne instrumente, kar bi okrepilo proces spremljanja in 
revizije;

9. spominja, da je Odbor za regionalni razvoj v svojem mnenju o inovativnih finančnih 
instrumentih v povezavi z večletnim finančnim okvirom (2012/2027(INI)) pozdravil 
razširitev uporabe finančnih instrumentov v okviru kohezijske politike v naslednjem 
programskem obdobju na vse tematske cilje in vse sklade skupnega strateškega okvira; 
ugotavlja, da je Komisija že potrdila možnost, da se celotna prednostna os izvaja preko 
finančnih instrumentov; zato meni, da utegne biti vključitev vseh finančnih instrumentov, 
ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za MSP v okviru enotnega 
operativnega programa na državo članico nemogoča, in da se cilji racionalizacije 
načrtovalnega procesa in odprave zamud lahko dosežejo z drugimi ukrepi, kot je uvedba 
obveznega predhodnega vrednotenja ali možnost uporabe že uveljavljenih finančnih 
instrumentov.


