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(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
1083/2006 glede nekaterih določb o instrumentih za porazdelitev tveganja za države 
članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0655),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0350/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 8. decembra 
20111,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračunski 
nadzor ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

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) Taka finančna pomoč je bila z 
odločbama Sveta 2009/102/ES in 
2009/459/ES dodeljena Madžarski in 
Romuniji. 

Or. en

Predlog spremembe 2

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 
in evropski mehanizem za finančno 
stabilizacijo. Zato mora ta uredba že 
upoštevati ta prihodnji mehanizem.

(9) 17 držav članic euroobmočja je 
2. februarja 2012 podpisalo 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 za finančno stabilnost 
in evropski mehanizem za finančno 
stabilizacijo. Zato bi morala ta uredba 
upoštevati EMS.

Or. en

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Voditelji držav in vlad so v izjavi 
članov Evropskega sveta z dne 30. 
januarja 2012 pozvali h krepitvi podpore 
Evropske investicijske banke (EIB) za 
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infrastrukturo ter Svet, Komisijo in EIB 
pozvali, naj preučijo morebitne možnosti 
za okrepitev dejavnosti te banke za 
podporo rasti in pripravijo ustrezna 
priporočila, vključno z možnostmi, da bi 
proračun EU uporabili za krepitev 
zmogljivosti financiranja skupine EIB. 
Namen te uredbe je vsebinsko 
obravnavanje tega poziva v okviru 
kriznega upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 morajo države 
članice, ki so imele resne težave s finančno 
stabilnostjo in jim je bila dodeljena 
finančna pomoč v skladu z enim od 
mehanizmov finančne pomoči iz člena 
77(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006, kakor je 
bila spremenjena z Uredbo (EU) 
št. 1311/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. decembra 2011 glede 
nekaterih določb o finančnem upravljanju 
za nekatere države članice, ki imajo ali 
jim grozijo resne težave v zvezi s svojo 
finančno stabilnostjo1, imeti možnost, da 
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.

___________
1 UL L 337, 20.12.2011, str. 5.
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Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Glede na dolgoletne izkušnje EIB kot 
glavnega financerja infrastrukturnih 
projektov in njeno zavezanost k podpiranju 
oživljanja gospodarstva je treba Komisiji 
omogočiti, da v partnerstvu z EIB 
vzpostavi instrumente za porazdelitev 
tveganja. Posebne pogoje sodelovanja je
treba določiti v sporazumu med Komisijo 
in EIB.

(14) Glede na dolgoletne izkušnje EIB kot 
glavnega financerja infrastrukturnih 
projektov in njeno zavezanost k podpiranju 
oživljanja gospodarstva je treba Komisiji 
omogočiti, da s sklenitvijo sporazuma o 
sodelovanju v ta namen z EIB vzpostavi 
instrumente za porazdelitev tveganja. Za 
zagotovitev pravne varnosti je treba v 
uredbi oblikovati glavne in običajne
pogoje takega sporazuma o sodelovanju, 
zaradi posebne narave kriznega 
upravljanja instrumenta za porazdelitev 
tveganja iz te uredbe pa bi bilo treba 
konkretne in posebne pogoje vsakega 
sodelovanja določiti v posameznem 
sporazumu o sodelovanju, ki bo sklenjen
med Komisijo in EIB v skladu z Uredbo 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljevanju: finančna 
uredba).

Or. en

Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Zaradi pravne jasnosti in varnosti bi 
bilo treba v novi člen 36a te uredbe 
vključiti opredelitev instrumenta za 
porazdelitev tveganja. V tem kontekstu naj 
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bi se ta instrument uporabljal za posojila 
in jamstva, pa tudi za druge načine 
financiranja, da bi se financirale 
dejavnosti, ki jih sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj ali Kohezijski 
sklad, kar zadeva investicijske stroške, ki 
jih ni mogoče upoštevati kot upravičene 
izdatke v skladu s členom 55 Uredbe (ES) 
št. 1083/2006 ali kot javne izdatke iz člena 
2(5) v skladu s pravili EU za državno 
pomoč. Zato je treba predvideti tudi 
odstopanje od člena 54(5) Uredbe (ES) 
št. 1083/2006. 

Or. en

Predlog spremembe 7

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 informacije, ki so potrebne 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 je treba 
prošnje držav članic posredovati Komisiji 
najkasneje do 31. avgusta 2013, da bi 
slednja do 31. decembra 2013 sprejela 
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odločitev o udeležbi države članice 
prosilke pri instrumentu za porazdelitev 
tveganja. Potem ko Komisija sprejme 
odločitev o prošnji države članice, je treba  
zadevne operativne programe v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada pregledati in jih 
spremeniti v skladu s členom 33(2) 
Uredbe (ES) 1083/2006.

Or. en

Predlog spremembe 8

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 glavni 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. Izbrane 
dejavnosti pa bi nazadnje lahko bile tudi 
dejavnosti, ki prispevajo k uresničevanju 
ciljev nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira države članice 
prosilke in strateških smernic Skupnosti o 
koheziji ter ki lahko zaradi svoje narave 
prispevajo k podpori rasti in krepitvi 
gospodarskega okrevanja glede na 
razpoložljivost sredstev iz instrumenta za 
porazdelitev tveganja.

Or. en
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Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16d) Država članica prosilka bi morala 
še vedno navesti razpoložljivi znesek, ki se 
uporabi izključno v njeno korist in se 
zagotovi v okviru dodeljenih finančnih 
sredstev kohezijske politike v skladu s 
členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 
ter se lahko nameni za cilje instrumenta 
za porazdelitev tveganja izključno v okviru 
proračunskih obveznosti EU za leti 2012 
in 2013 v skladu s členom 75(1) Uredbe 
(ES) št. 1083/2006, ta znesek pa ne bi 
smel presegati 10 % okvirne skupne 
dodelitve sredstev državi članici prosilki za 
obdobje 2007–2013 iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Kohezijskega 
sklada, ki je bila potrjena v skladu s 
členom 28(3)b Uredbe (ES) št. 1083/2006. 
Nazadnje je treba zagotoviti, da so 
finančna sredstva Unije za instrument za 
porazdelitev tveganja, vključno s 
pristojbinami za upravljanje in drugimi 
upravičenimi stroški, jasno omejena na 
omenjeni najvišji znesek, ki ga Unija 
prispeva instrumentu za porazdelitev 
tveganja, ter da ni nadaljnjih obveznosti 
splošnega proračuna Evropske unije. Zato
bi morali Evropska investicijska banka ali 
nacionalni oziroma mednarodni organ 
javnega sektorja ali osebe zasebnega 
prava, ki opravljajo javno službo, s 
katerimi je bil s sporazumom o 
sodelovanju vzpostavljen instrument za 
porazdelitev tveganja, kriti vsako 
preostalo tveganje dejavnosti, ki se 
financirajo iz uvedenega instrumenta za 
porazdelitev tveganja. Istim državam 
članicam bi bilo treba na njihovo zahtevo 
v okviru istega instrumenta za 
porazdelitev tveganja omogočiti ponovno 
uporabo preostalih zneskov, dodeljenih 
instrumentu za porazdelitev tveganja, če 
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še vedno izpolnjujejo pogoje o 
upravičenosti.

Or. en

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16e) Komisija bi morala preveriti, ali so 
informacije, ki jih posreduje država 
članica prosilka, točne 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 so 
lahko do financiranja iz vzpostavljenega 
instrumenta za porazdelitev tveganja 
upravičeni samo projekti, za katere so 
Evropska investicijska banka ali 
nacionalni ali mednarodni javni organi 
oziroma osebe zasebnega prava, ki 
opravljajo javno službo, sprejeli ugoden 
sklep o financiranju. Odločitev Komisije 
bi bilo treba zaradi preglednosti in pravne 
varnosti objaviti v Uradnem listu 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16f) Zaradi namena in narave s to 
uredbo uvedenega instrumenta za 
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porazdelitev tveganja, ki sta povezana s 
kriznim upravljanjem, ter krize brez 
primere, ki je prizadela mednarodne trge, 
in gospodarskega upada, ki je močno 
prizadelo finančno stabilnost številnih 
držav članic, na kar se je treba hitro 
odzvati, da se preprečijo učinki na celotno 
gospodarstvo, je primerno, da ta uredba 
začne veljati na dan po njeni objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 1
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proračun Evropske unije, dodeljen 
skladom, se izvršuje v okviru deljenega 
upravljanja med državami članicami in 
Komisijo, v skladu s členom 53(1)(b) 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 
se uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti*, z izjemo instrumentov za 
porazdelitev tveganja iz člena 36(2a) in 
tehnične pomoči iz člena 45.

1. Proračun Evropske unije, dodeljen 
skladom, se izvršuje v okviru deljenega 
upravljanja med državami članicami in 
Komisijo, v skladu s členom 53(1)(b) 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 
se uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti*, z izjemo instrumentov za 
porazdelitev tveganja iz člena 36a in 
tehnične pomoči iz člena 45.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 2
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 36 - odstavek 2a
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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. Instrument za porazdelitve tveganja za 
namene tega člena pomeni finančni 
instrument (posojila, jamstva ter drugi 
finančni instrumenti), ki zagotavlja 
popolno ali delno kritje opredeljenega 
tveganja, po možnosti v zameno za 
dogovorjeno nadomestilo.

"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)(a), (b) in (c), lahko 
del finančnih sredstev iz členov 19 in 20 
namenijo za instrument za porazdelitev 
tveganja, ki se vzpostavi s sporazumom o 
sodelovanju, ki ga sklene Komisija 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 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 
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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).
Lahko se uporabi za financiranje 
dejavnosti, ki pripomorejo k doseganju 
ciljev nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira države članice 
prosilke in strateških smernic Skupnosti o 
koheziji1 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 

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

členom 54(1) 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.

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 
informacije, ki so potrebne 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) seznama programov, ki se 
sofinancirajo iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada, 
ter dela sredstev, dodeljenih tovrstnim 
programom v letih 2012 in 2013, ki jih želi 
iz teh programov prerazporediti v 
instrument za porazdelitev tveganja;
(c) seznama predlaganih projektov v 
skladu z odstavkom 4 in del sredstev, 
dodeljenih za leti 2012 in 2013, ki jih želi 
iz programov 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, 
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 

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 
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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:

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 se 
nanašajo zlasti na:

(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) strukture 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 
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) 
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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. 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
od 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.

_______________
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
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OBRAZLOŽITEV

Okoliščine in vsebina predloga Komisije 
Komisija po dveh prejšnjih predlogih za spremembo Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v 
odgovor na sedanjo gospodarsko in finančno krizo predlaga tretjo spremembo, ki vsebuje 
določbe za vzpostavitev instrumenta za porazdelitev tveganja.

Voditelji držav ali vlad držav članic euroobmočja so 21. julija 2011 Komisijo in Evropsko 
investicijsko banko pozvali, naj okrepita sinergije med programi posojil in skladi Unije v
državah članicah, ki bodo ob začetku veljavnosti spremembe prejemale pomoč Unije ali 
Mednarodnega denarnega sklada. Države članice, ki prejemajo to pomoč, so zaenkrat: Irska, 
Grčija, Portugalska in Romunija.

Namen ukrepa je obravnavati velike ovire, s katerimi se soočajo nekatere države članice, 
zlasti Grčija, pri zbiranju zasebnih finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje infrastrukturnih 
in produktivnih naložbenih projektov, ki jih je mogoče le deloma financirati z javnimi 
sredstvi.
To zlasti velja za infrastrukturne projekte, ki ustvarjajo neto prihodke (kot so cestninske 
avtoceste ali druga infrastruktura, pri kateri se od uporabnikov pobira pristojbina) in katerih 
vrednosti ni mogoče pokriti z dodeljevanjem financiranja v okviru kohezijske politike, velja 
pa tudi za produktivne naložbe, za katere je največja zgornja meja dovoljene državne pomoči 
določena s predpisi o državni pomoči. Predlog Komisije se nanaša le na donosne projekte, saj 
investicijski stroški, ki jih krijejo prihodki, niso upravičeni do sofinanciranja s sredstvi EU. 
V državah članicah, ki jih je kriza najbolj prizadela, zlasti pa v Grčiji, je nevarnost, da se 
številni strateški projekti, ki so bili izbrani za sofinanciranje v okviru programov kohezijske 
politike, ne bodo izvedli, ker vlagatelji iz zasebnega sektorja in banke zaradi pomanjkanja 
likvidnosti ne morejo zagotoviti sredstev za projekte, nosilci projektov pa v sedanjih razmerah 
niso več pripravljeni nositi tveganja naložb.

Predlagani ukrep je izjema od običajnega okvira, v katerem se izvaja kohezijska politika, in je 
upravičen samo v izjemnih razmerah, ki nastanejo zaradi krize. Zato je njegov cilj delno kritje 
tveganj, povezanih s posojanjem sredstev bankam ali nosilcem projektov v državah članicah, 
ki imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti, da se ohrani vključenost 
zasebnih vlagateljev in se premostijo velike ovire pri izvajanju programov kohezijske politike.

Za izvajanje instrumenta za porazdelitev tveganja bi se na podlagi predloga dovolil prenos 
dela dodeljenih finančnih sredstev, ki so na voljo tem državam članicam, nazaj na Komisijo. 
Cilj bi bil zagotoviti sredstva za kritje pričakovanih in nepričakovanih izgub pri posojilih in 
jamstvih, ki bi se odobrila v okviru partnerstva o porazdelitvi tveganja z Evropsko 
investicijsko banko in/ali drugimi finančnimi ustanovami, ki opravljajo javno službo, ki so 
pripravljene še naprej dajati posojila sponzorjem projektov in bankam za zagotovitev 
ustreznih zasebnih sredstev za projekte, ki se izvajajo s prispevki iz strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada. Skupna dodeljena sredstva v okviru kohezijske politike za obdobje 
2007–2013 se zato ne bi spremenila. Predlagani ukrepi bodo začasni in bodo odpravljeni, ko 
bo država članica izstopila iz mehanizma finančne pomoči. Komisija izvaja instrument za 
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porazdelitev tveganja s posrednim centraliziranim upravljanjem v skladu s 
členom 54(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002. 

Pripombe poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog in ugotavlja, da je njegov namen zagotoviti nadaljnje 
izvajanje programov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada v okviru gospodarskega okrevanja držav članic, ki prejemajo finančno 
pomoč. 
Meni, da bi bilo treba nekatere elemente predloga pojasniti in vlaga predloge sprememb za 
pojasnitev besedila, s katerimi dodaja opredelitev instrumenta za porazdelitev tveganja (v 
skladu z nedavnim kompromisnim predlogom za besedilo finančne uredbe) skupaj s 
podrobnim opisom postopka, ki se bo uporabljal za vzpostavitev in izvajanje tega instrumenta 
na podlagi pravnih modelov sedanjih instrumentov za porazdelitev tveganja v drugih politikah 
Unije. Poročevalka poleg tega predlaga, naj se za boljšo pravno ubeseditev uvede nov člen 
36a, ki se razdeli na odstavke in pododstavke.
Poročevalka predlaga spremembe, s katerimi bi določili zgornjo mejo proračunskih sredstev 
za ta instrument, in poudarja, da za proračun Unije ni drugih pogojnih obveznosti razen 
finančnih sredstev, dodeljenih temu instrumentu. 
Za zagotovitev, da bodo v ta mehanizem vključeni samo ekonomsko vzdržni donosni projekti, 
poročevalka pojasnjuje, da so do financiranja iz tega instrumenta upravičeni le projekti, za 
katere je Evropska investicijska banka ali podobna institucija sprejela pozitiven sklep o 
financiranju. 
Da se na podoben način poudari, da se iz proračuna Unije ne krije celotno tveganje, ampak se 
porazdeli z Evropsko investicijsko banko ali podobno institucijo, se točna porazdelitev 
tveganja (stopnja finančnega vzvoda) določi kot povprečje v višini najmanj 1,5-kratnega 
zneseka, ki ga Unija prispeva temu instrumentu.
Poročevalka v zvezi z obsegom projektov, ki so upravičeni do tega instrumenta, vlaga 
predloge sprememb, na podlagi katerih bodo imeli donosni projekti in projekti državne 
pomoči, ki so že vključeni v operativne programe zadevnih držav članic, prednostni dostop do 
instrumenta, vendar se pri tem ne izključijo drugi projekti, ki prispevajo k doseganju ciljev 
nacionalnega strateškega referenčnega okvira države članice prosilke in strateških smernic 
Skupnosti o koheziji ter ki lahko pripomorejo h gospodarskemu okrevanju zadevnih držav 
članic.


