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_____________________________________________________________ 
 

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA∗∗∗∗ 

k predlogu Komisije 

--------------------------------------------------------- 

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

o spremembi Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem 

upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi s 

svojo finančno stabilnostjo 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 177 Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske Komisije, 

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

po posvetovanju z Odborom regij, 

                                                 
∗  Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste 

dele besedila, ki so bili črtani. 
1 Mnenje z dne 27. oktobra 2011 (še ni objavljeno v Uradnem listu). 
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v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,1 

ob upoštevanju naslednjega: 

(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. Nekatere države članice imajo 
ali jim grozijo resne težave, zlasti tiste, ki zadevajo gospodarsko rast in finančno 
stabilnost ter povečan primanjkljaj in dolg, tudi zaradi mednarodnih gospodarskih in 
finančnih razmer. 

(2) Čeprav so bili sprejeti že številni pomembni ukrepi za uravnavanje negativnih učinkov 
krize, vključno s spremembami zakonodajnega okvira, se obsežno občuti vpliv finančne 
krize na realno gospodarstvo, trg dela in državljane. Pritisk na nacionalne finančne vire se 
povečuje, zaradi česar bi bilo treba hitro sprejeti dodatne ukrepe za zmanjšanje tega 
pritiska na podlagi čim večje in čim boljše uporabe finančnih sredstev iz Strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada.  

(3) V skladu s členom 122(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa možnost, da se 
lahko državi članici, ki je v težavah ali ji zaradi izjemnih okoliščin, nad katerimi nima 
nikakršnega nadzora, resno grozijo hude težave, odobri finančna pomoč Unije, je Uredba 
Sveta (EU) št. 407/20102 vzpostavila Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo z 
namenom ohraniti finančno stabilnost Unije. 

(4) Z izvedbenima sklepoma Sveta 2011/77/EU z dne 7. decembra 20103 in 2011/344/EU z 
dne 30. maja 20114 je bila Irski oziroma Portugalski odobrena takšna finančna pomoč.  

(5) Grčija je imela resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo že pred začetkom veljavnosti 
Uredbe (EU) št. 407/2010. Finančna pomoč za Grčijo zato ni mogla temeljiti na navedeni 
uredbi. 

(6) Sporazum med upniki in Sporazum o posojilu za Grči z dne 8. maja 2010, sta začela 
veljati 11. maja 2010. Sporazum naj bi ostal v celoti veljaven in učinkoval v triletnem 
programskem obdobju, dokler obstajajo neporavnani zneski v okviru Sporazuma o 
posojilu. 

(7) Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za 
zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic5 določa, da 
naj Svet odobri srednjeročno finančno pomoč, kadar ima država članica, ki ni sprejela 
evra, težave s svojo plačilno bilanco ali ji te resno grozijo. 

(8) Z odločbami Sveta 2009/102/ES z dne 4. novembra 20086, 2009/290/ES z dne 
20. januarja 20091 in 2009/459/ES z dne 6. maja 20092 je bila Madžarski, Latviji oziroma 
Romuniji odobrena takšna finančna pomoč.  

                                                 
1  Stališče Evropskega parlamenta z dne ... 
2 UL L 118, 12.5.2010, str. 1. 
3 UL L 30, 4.2.2011, str. 34. 
4 UL L 159, 17.6.2011, str. 88. 
5 UL L 53, 23.2.2002, str. 1. 
6 UL L 37, 6.2.2009, str. 5. 
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(9) Obdobje, v katerem je finančna pomoč na voljo Irski, Madžarski, Latviji, Portugalski in 
Romuniji, je določeno v zadevnih sklepih in odločbah Sveta. Obdobje, v katerem je bila 
dana finančna pomoč na voljo Madžarski, se je izteklo 4. novembra 2010. 

(10) Obdobje, v katerem je finančna pomoč v okviru Sporazuma med upniki in Akta o posojilu 
euroobmočja na voljo Grčiji, je različno glede na države članice, ki sodelujejo v teh 
instrumentih.   

(11) Finančni ministri 17 držav članic euroobmočja so 11. julija 2011 podpisali Pogodbo o 
ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). V skladu z navedeno pogodbo, 
ki sledi Sklepu Evropskega sveta z dne 25. marca 2011, bo EMS do leta 2013 prevzel 
naloge, ki jih zdaj izvajata Evropski instrument za finančno stabilnost (EFSF) in Evropski 
mehanizem za finančno stabilizacijo (EFSM). Zato bi morala ta uredba že upoštevati 
EMS. 

(12) Evropski svet je v sklepih z dne 23. in 24. junija 2011 pozdravil namero Komisije, da 
poveča sinergije med programom posojil za Grčijo in skladi Unije, in podprl prizadevanja 
za povečanje grške zmogljivosti pri črpanju iz skladov EU, da bi se spodbudila rast in 
zaposlovanje, in sicer s preusmeritvijo v izboljšanje konkurenčnosti in ustvarjanje 
delovnih mest. Poleg tega je pozdravil in podprl celovit program tehnične pomoči Grčiji, 
ki ga Komisija pripravlja skupaj z državami članicami. Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu3 prispeva k takšnim 
sinergijskim prizadevanjem. 

(13) Za olajšanje upravljanja finančnih sredstev Unije, pomoč pri pospeševanju naložb v 
državah članicah in regijah ter izboljšanje dostopnosti sredstev za izvajanje kohezijske 
politike je v upravičenih primerih treba začasno in brez poseganja v programsko 
obdobje 2014 do 2020 omogočiti povečanje vmesnih plačil in končnih plačil iz 
Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada za znesek, ki ustreza desetim odstotnim 
točkam nad stopnjo sofinanciranja, ki se uporablja za vsako prednostno os za države 
članice, ki se soočajo z resnimi težavami v zvezi s svojo finančno stabilnostjo in so 
prosile za koriščenje teh sredstev. Zahtevana nacionalna protipostavka se bo zato 
ustrezno zmanjšala. Ker je to povečanje začasno, začasno povečane zneske pa bi bilo 
treba še naprej izračunavati na podlagi prvotnih stopenj sofinanciranja, se spremembe, 
ki izhajajo iz uporabe mehanizma, ne bi smele odražati v finančnem načrtu, 
vključenem v operativni program. Vendar pa bi operativne programe moralo biti možno 
posodobiti, da bi koncentrirali sklade za konkurenčnost, rast in zaposlovanje ter da bi 
njihove cilje prilagodili znižanju skupnih razpoložljivih sredstev. 

(13a) Država članica, ki zaprosi Komisijo, da se ji prizna odstopanje v skladu s členom 77(2) 
Uredbe (ES) št. 1083/2006, bi morala v svoji prošnji jasno navesti datum, od katerega je 
po njenem mnenju upravičena do odstopanja. Zadevna država članica bi morala v svoji 
prošnji navesti vse potrebne informacije, ki preko podatkov o svojem 
makroekonomskem in fiskalnem položaju izkazujejo, da sredstva za nacionalno 
protipostavko niso na voljo. Morala bi prikazovati tudi, da je povečanje plačil na 
podlagi odstopanja nujno za zagotovitev nadaljnjega izvajanja operativnih programov 

                                                                                                                                                           
1 UL L 79, 25.3.2009, str. 39. 
2 UL L 150, 13.6.2009, str. 8. 
3  UL L 210, 31.7.2006, str. 25. 
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in da težave z njeno absorpcijsko sposobnostjo, tudi ob uporabi zgornjih mej stopenj 
financiranja iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1083/2006, še naprej ostajajo. Zadevna 
država članica bi morala navesti tudi ustrezni sklep Sveta ali drug pravni akt, na 
podlagi katerega je upravičena do koriščenja odstopanja. Komisija bi morala preveriti 
točnost predloženih informacij in bi morala imeti na voljo 30 dni od vložitve prošnje za 
podajo ugovora. Da bi se odstopanje dejansko začelo uporabljati, bi morala obstajati 
domneva, da je prošnja države članice utemeljena, če ji Komisija ne ugovarja. Vendar 
bi Komisija morala biti pooblaščena, da o kakršnem koli ugovoru prošnji države 
članice sprejme sklep v obliki izvedbenega akta, ki bi ga Komisija morala obrazložiti. 

(14) Pravila za izračun vmesnih plačil in končnih plačil za operativne programe v obdobju, v 
katerem države članice prejemajo finančno pomoč za spopadanje z resnimi težavami v 
zvezi s svojo finančno stabilnostjo, bi bilo treba ustrezno popraviti.  

(14a) Treba je zagotoviti ustrezno poročanje o uporabi povečanih zneskov, danih na voljo 
državam članicam, upravičenim do začasnega povečanja vmesnih plačil in končnih 
plačil na podlagi Uredbe (ES) št. 1083/2006. 

(15) Po koncu obdobja, v katerem je bila dana na voljo finančna pomoč, bi bilo morda med 
drugim treba oceniti, v okviru vrednotenj, izvedenih v skladu s členom 48(3) Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006, ali zmanjšanje nacionalnega sofinanciranja privede do znatnega 
odstopanja od prvotno zastavljenih ciljev. Takšna vrednotenja lahko privedejo do 
spremembe operativnega programa. 

▌ 

(15a) Ker doslej najhujša kriza na mednarodnih finančnih trgih in gospodarski upad, ki sta 
močno prizadela finančno stabilnost več držav članic, zahtevata hiter odziv za 
zoperstavljanje učinkom na gospodarstvo v celoti, bi ta uredba morala začeti veljati čim 
prej. Glede na izjemne okoliščine v zadevnih državah članicah bi se ta uredba morala 
uporabljati retroaktivno za obdobja, v katerih so države članice prejemale finančno 
pomoč iz Unije ali od drugih držav članic iz euroobmočja za reševanje resnih težav 
glede svoje finančne stabilnosti, in sicer, odvisno od statusa države članice prosilke, od 
finančnega leta 2010 oziroma od datuma, ko je bila državi članici dana na voljo 
finančna pomoč.  

(15b) Kadar je predvideno začasno povečanje vmesnih plačil in končnih plačil v skladu z 
odstopanjem na podlagi Uredbe (ES) št. 1083/2006, bi ga bilo treba obravnavati tudi v 
okviru proračunskih omejitev, s katerimi se soočajo vse države članice, kar bi se moralo 
ustrezno odražati v splošnem proračunu Evropske unije. Ker je glavni namen 
mehanizma spopasti se s trenutnimi specifičnimi težavami, bi bilo treba njegovo 
uporabo tudi časovno omejiti. Mehanizem bi se torej moral začeti uporabljati 1. 
januarja 2010, uporabljal pa bi se najdlje do 31. decembra 2013. 

(16) Uredbo (ES) št. 1083/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti – 

▌ 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
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Člen 1 

Člen 77 Uredbe (ES) št. 1083/2006 se nadomesti z naslednjim: 

"Člen 77 

Skupna pravila za izračun vmesnih plačil in končnih plačil 

1. Vmesna in končna plačila se izračunajo z uporabo stopnje sofinanciranja iz odločitve o 
zadevnem operativnem programu za vsako prednostno os glede upravičenih izdatkov, 
navedenih v okviru zadevne prednostne osi, v vsaki izjavi o izdatkih, ki jo potrdi organ za 
potrjevanje. 

2. Z odstopanjem od člena 53(2), od drugega stavka člena 53(4) ter od zgornjih meja, 
določenih v Prilogi III, se ▌vmesna plačila in končna plačila povečajo za znesek, ki 
ustreza desetim odstotnim točkam nad stopnjo sofinanciranja, ki se uporablja za vsako 
prednostno os, pri čemer ne sme preseči 100 %, in ki se uporablja za znesek upravičenih 
izdatkov, ki so bili nedavno prijavljeni v vsaki potrjeni izjavi o izdatkih, predloženi v 
obdobju, v katerem država članica izpolnjuje katerega koli od naslednjih pogojev: 

(a) finančna pomoč ji je dana na voljo v skladu z Uredbo Sveta št. 407/2010 z dne 10. 
maja 2011 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo* ali ji je 
finančna pomoč dana na voljo s strani drugih držav članic euroobmočja pred 
začetkom veljavnosti navedene uredbe; 

(b) srednjeročna finančna pomoč ji je dana na voljo v skladu z Uredbo Sveta (ES) 
št. 332/2002 z dne 18. februarja o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje 
srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic**; 

(c) finančna pomoč ji je dana na voljo v skladu s Pogodbo o ustanovitvi evropskega 
mehanizma za stabilnost, ko ta začne veljati. 

2a. Država članica, ki želi biti upravičena do odstopanja  v skladu z odstavkom 2, predloži 
pisno prošnjo Komisiji do ...  + ali v dveh mesecih od datuma, ko izpolni enega od 
pogojev iz odstavka 2. 

2b. Država članica v prošnji iz odstavka 2a utemelji, zakaj potrebuje odstopanje, in sicer z 
navedbo potrebnih informacij, da se izkaže: 

(a) s podatki o svojem makroekonomskem in fiskalnem položaju, da ni na voljo 
sredstev za nacionalno protipostavko; 

(b)  da je povečanje plačil iz odstavka 2 potrebno za zagotovitev nadaljnjega izvajanja 
operativnih programov; 

(c) da težave ostajajo kljub uporabi zgornjih mej stopenj sofinanciranja iz Priloge 
III;  

                                                 
+  UL: prosimo, vstavite datum - dva meseca po začetku veljavnosti te uredbe. 
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(d) da izpolnjuje enega od pogojev iz odstavka 2(a), (b) ali (c), in sicer z navedbo 
ustreznega sklepa Sveta ali drugega pravnega akta, kakor tudi dejanskega 
datuma, ko ji je bila dana na voljo finančna pomoč. 

Komisija preveri, ali je na podlagi predloženih informacij upravičeno odobriti 
odstopanje v skladu z odstavkom 2. Komisija glede tega, ali so predložene informacije 
točne, ugovarja v 30 dneh po datumu vložitve prošnje.  

Če Komisija sklene ugovarjati prošnji države članice, o tem sprejme sklep v obliki 
izvedbenega akta z obrazložitvijo. 

Če Komisija prošnji države članice ne ugovarja v skladu z odstavkom 2a, se šteje za 
utemeljeno.  

2c. Država članica v prošnji podrobneje navede tudi, kako namerava uporabljati 
odstopanje, predvideno v odstavku 2, in informacije o dopolnilnih ukrepih, ki jih 
načrtuje, da bi koncentrirala sklade za konkurenčnost, rast in zaposlovanje, vključno s 
spremembo operativnih programov, kjer je to ustrezno. 

2d. Odstopanje, predvideno v odstavku 2, se ne uporablja za izjave o izdatkih, predložene po 
31. decembru 2013. 

3. Za namene izračuna vmesnih plačil in končnih plačil po tem, ko država članica preneha 
koristiti finančno pomoč iz odstavka 2, Komisija ne upošteva povečanih zneskov, 
plačanih v skladu z navedenim odstavkom. 

Vendar se ti zneski upoštevajo za namene člena 79(1). 

3a. Povečana vmesna plačila na podlagi uporabe odstavka 2 se dajo čim prej na voljo 
organu upravljanja in se uporabijo le za plačila v zvezi z izvajanjem operativnega 
programa. 

3b. V okviru strateškega poročanja v skladu s členom 29(1) države članice Komisiji 
predložijo ustrezne informacije o uporabi odstopanja, predvidenega v odstavku 2 tega 
člena, ki prikazujejo, kako je povečan znesek podpore prispeval k spodbujanju 
konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja v zadevni državi članici. Komisija te informacije 
upošteva pri pripravi strateškega poročanja iz člena 30(2). 

4. Ne glede na odstavek 2 prispevek Unije v obliki vmesnih plačil in končnih plačil ni višji 
od javnega prispevka in najvišjega zneska pomoči iz skladov za vsako prednostno os, 
kakor je določeno v odločitvi Komisije o potrditvi operativnega programa. 

5. Odstavki od 2 do 3b se ne uporabljajo za operativne programe v okviru cilja evropskega 
teritorialnega sodelovanja. 

_____________________ 

* UL L 118, 12.5.2010, str. 1. 

∗∗∗∗∗∗∗∗  UL L 53, 23.2.2002, str. 1" 



 

 
 PE472.829/ 7 

 SL 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.  

Vendar se uporablja retroaktivno za naslednje države članice: v primeru Irske, Grčije in 
Portugalske z učinkom od datuma, ko je bila tem državam članicam dana na voljo finančna 
pomoč, kakor omenjeno v členu 77(2 Uredbe (ES) št. 1083/2006, ter v primeru Madžarske, 
Latvije in Romunije z učinkom od 1. januarja 2010.  

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V ..., 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 

 


