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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je julija 2009 predstavila predlog o spremembi osnovne uredbe o strukturnih 
skladih, Uredbe (ES) št. 1083/2003. Namen predloga je dodatno spodbuditi gospodarstvo v 
nekaterih državah članicah, ki jih je gospodarska kriza resno prizadela. Predlog je sledil 
evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva, potem ko so bile leta 2009 izvedbene določbe 
osnovne Uredbe (ES) št. 1083/2003 že spremenjene, da bi dopuščale več prožnosti pri 
vnaprejšnjih plačilih. 

Komisija se je v predlogu primarno želela posvetiti posledicam finančne krize, torej problemu 
zaostrovanja kreditne politike in omejitvam v proračunski politiki. Predlagana rešitev je 
uvedba začasne možnosti za države članice, ki imajo resne težave z denarnim tokom, da 
zahtevajo povračilo v višini 100 % za financiranje ukrepov na trgu dela v okviru Evropskega 
socialnega sklada, kar pomeni odstopanje od načela sofinanciranja. Ta izjema naj bi veljala za 
leti 2009 in 2010 ter naj bi po pričakovanjih spodbudila usposabljanje, nadgrajevanje 
strokovnega znanja in omogočanje visokokakovostnih pripravništev. Poleg tega je Komisija 
predlagala številne ukrepe, ki naj bi še dodatno poenostavili izvajanje Uredbe (ES) št. 
1083/2006.

Svet je predlog obravnaval jeseni 2009 in 20. novembra istega leta sprejel soglasno stališče. 
Zavrnil je zamisel o začasnih stoodstotnih plačilih, vendar je potrdil ostale spremembe iz 
predloga Komisije. 

Z začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 se je zakonodajni postopek 
spremenil v prid Parlamentu: namesto postopka soglasja, v katerem bi Parlament imel zgolj 
možnost reči da ali ne, je pridobil polno pravico do razpravljanja o vsebini predloga v okviru 
rednega zakonodajnega postopka. 

Presoja proračunskih vidikov predloga

Komisija je predlagala številne spremembe, katerih namen je poenostaviti pravila o izvajanju 
strukturnih skladov. Najvidnejše spremembe zadevajo velike projekte, vključno z mejno 
vrednostjo, ki se uporablja zanje. Če bo predlog sprejet, bo za vse velike projekte veljala zgolj 
ena mejna vrednost, 50 milijonov EUR (sedaj za okoljske projekte velja druga mejna 
vrednost, 25 milijonov EUR). Velike projekte pa bi bilo treba zavarovati tudi pred 
samodejnim prenehanjem. Večina drugih sprememb je majhnih, vendar so odziv na pozive 
Parlamenta k poenostavitvi, na primer tiste pri usklajevanju proračuna novembra 2009. 
Parlament in Svet sta takrat sprejela skupno izjavo o poenostavitvi in bolj ciljno usmerjeni 
porabi strukturnih skladov. Zato se ukrepi poenostavitve, ki jih predlaga Komisija, lahko 
podprejo. 

Bolj zapleten je problem, ki zadeva predlog, da se začasno opusti obveznost sofinanciranja 
operativnih programov, financiranih iz ESS. Predlog ne bi vplival na odobritve za prevzem 
obveznosti v letu 2010, bi pa začasno povečal odobritve plačil, če bi se države članice 
odločile, da izkoristijo priložnost za povračilo vmesnih plačil v višini 100 %. Zaradi predloga 
ne bi bile potrebne prilagoditve večletnega finančnega okvira, ker bi se „dodatna“ plačila EU 
leta 2010 pokrila, ko bi se izračunalo plačilo končnega zneska. 



PE438.465v02-00 4/14 AD\809301SL.doc

SL

Čeprav je splošni cilj – mobilizacija strukturnih skladov za uspešnejši spopad z gospodarsko 
in finančno krizo – v celoti skladen s stališčem Parlamenta, pa metoda, ki jo predlaga 
Komisija, dopušča dvome. Statistika razvoja plačil v strukturnih skladih kaže velike razlike 
med državami članicami, zlasti pri ESS (glej prilogo 1). Enako je pri predložitvi opisov 
sistemov upravljanja in nadzora. Razpoložljivi podatki kažejo, da so težave drugje, ne pri 
pridobivanju sofinanciranja, in sicer v zmogljivostih držav članic za upravljanje sredstev na 
nacionalni ravni. Celotno začasno financiranje s strani EU ne bi bilo skladno z načelom 
sofinanciranja in bi lahko povečalo tveganje za nepravilnosti. Dodatni stroški predloga 
Komisije bi znašali 4,1 milijarde EUR v letu 2010. To bi pomenilo 50-odstotno povišanje 
plačil ESS, vključenih v proračun, za leto 2010. 

Žal v predlog Komisije ni vključena ocena učinka. Ni jasno, kakšni so pričakovani učinki in 
kaj bi bila resnična dodana vrednost. 

Svet je že zavrnil načelo stoodstotnega financiranja. Namesto tega je predlagal podaljšanje 
roka za izračun samodejnega prenehanja letne proračunske obveznosti, povezane s skupnim 
letnim prispevkom v letu 2007 za boljšo absorpcijo sredstev, namenjenih za nekatere 
operativne programe. Po mnenju Sveta je takšna prožnost potrebna, ker so se programi začeli 
izvajati pozneje, kot je bilo predvideno, in so bili zato pozneje odobreni. 

Za ublažitev gospodarskih razmer v državah, ki jih je gospodarska kriza najhuje prizadela, 
Svet tudi predlaga, da se povečajo vnaprejšnja plačila za operativne programe ESS in za 
Kohezijski sklad. Države članice, ki jim je bila odobrena srednjeročna finančna pomoč v 
skladu z Uredbo (ES) št. 332/2002, in države članice, katerih BDP je v letu 2009 padel za več 
kot 10 % v primerjavi z letom 2008, bi bile upravičene do dodatnega vnaprejšnjega 
financiranja v višini 2 % iz Kohezijskega sklada in 4 % iz Evropskega socialnega sklada. V 
skladu s tem predlogom bi se po zgoraj navedenih pogojih vnaprejšnja plačila podaljšala do 
leta 2010. V sedanji uredbi za leto 2010 niso predvidena vnaprejšnja plačila.

Pripravljavec mnenja poudarja, da bi imelo pet držav koristi od predloga Sveta o vnaprejšnjih 
plačilih (glej prilogo 2). Skupni stroški tega ukrepa bi bili 0,776 milijarde EUR (0,4 milijarde 
EUR za Kohezijski sklad in 0,3776 milijarde EUR za ESS).

Pripravljavec mnenja meni, da je pristop Sveta skladen z zahtevami Parlamenta po 
poenostavitvi in prožnosti. Odlog prenehanja bi potencialno koristil vsem državam, vendar bi 
države z največjimi težavami imele korist od dodatnih vnaprejšnjih plačil. Predlogi 
sprememb, ki jih je vložil pripravljavec mnenja, upoštevajo to stališče. Seveda ni potrebno 
poudarjati, da mora Komisija po sprejetju pravne podlage pripraviti ustrezen predlog za 
spremembo proračuna, ki ga bo proračunski organ preučil in sprejel.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na izjavo Sveta z dne 10. 
julija 2009 o odobritvah plačil in poziva 
Komisijo, naj po potrebi predloži 
spremembo proračuna, ki bo pokrila 
potrebe po dodatnih odobritvah plačil za 
leto 2010;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. podpira predlagano predvidevanje 
plačil, vendar poudarja, da je treba 
upoštevati splošno finančno načrtovanje; 
poudarja, da je treba o končnih zneskih za 
plačila v preostalem programskem 
obdobju odločati v letnem proračunskem 
postopku;

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1c. poudarja, da bi možna odstopanja od 
pravila N+2 morala ostati izjema in se 
uporabljati zgolj za odobritve plačil za 
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2007;

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot je navedeno v Sporočilu Komisije 
z dne 3. junija 2009 o skupni zavezi za 
zaposlovanje, je treba za preprečitev težav 
z denarnim tokom, ki se pojavljajo v 
državah članicah kot posledica finančnih 
omejitev med vrhom krize, in za hitrejše 
izvajanje aktivnih ukrepov na trgu dela, 
katerih cilj je podpora državljanom in 
zlasti brezposelnim ali osebam, ki bi 
morda lahko postale brezposelne, za 
omejeno časovno obdobje spremeniti 
določbe o izračunu vmesnih plačil. Zato je 
ustrezno, da Komisija brez spreminjanja 
nacionalnih obveznosti sofinanciranja, ki 
veljajo za operativne programe v celotnem 
programskem obdobju, povrne zahtevke 
za vmesna plačila, kadar tako zahtevajo 
države članice, v višini 100 % javnega 
prispevka za vsako razvojno prioriteto v 
operativnih programih, ki jih sofinancira 
ESS.

črtano

Obrazložitev

Predlog, da se začasno opusti obveznost sofinanciranja, ni sprejemljiv – niti začasno, ker 
povečuje tveganje za nepravilnosti in ni skladen s temeljnim načelom strukturne politike. 
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Člen 77 se nadomesti z naslednjim: črtano

„Člen 77

Splošna pravila za izračun vmesnih plačil 
in končnih plačil

1. Vmesna plačila in končna plačila se 
izračunajo z uporabo stopnje 
sofinanciranja iz odločitve o zadevnem 
operativnem programu za vsako razvojno 
prioriteto glede upravičenih izdatkov, 
navedenih v okviru razvojne prioritete, v 
vsakem izkazu o izdatkih, ki jih potrdi 
organ za potrjevanje.
Vendar prispevek Skupnosti v obliki 
vmesnih in končnih plačil ni višji od 
javnega prispevka in najvišjega zneska 
pomoči iz skladov za vsako razvojno 
prioriteto, kot je določeno v odločitvi 
Komisije o potrditvi operativnega 
programa.
2. Z odstopanjem od prvega pododstavka 
odstavka 1 se lahko v primeru operativnih 
programov, ki jih sofinancira ESS, 
vmesna plačila Komisije za izkaze o 
izdatkih, ki jih države članice pošljejo do 
31. decembra 2010, če države članice to 
zahtevajo zaradi lažjega izvajanja 
protikriznih ukrepov, opravijo s plačilom 
100 % javnega prispevka za vsako 
razvojno prioriteto, kot je navedeno v 
okviru zadevne razvojne prioritete v 
izkazu o izdatkih, ki ga potrdi organ za 
potrjevanje. Kadar izbere država članica 
to možnost, uporabi Komisija ta sistem za 
vse zahtevke za vmesna plačila, poslana 
do 31. decembra 2010 za zadevni 
operativni program.
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Razlika med skupnim zneskom, plačanim 
v skladu s prvim pododstavkom, in 
zneskom, izračunanim v skladu s prvim 
pododstavkom odstavka 1, se ne sme 
upoštevati pri izračunu vmesnih plačil za 
izkaze o izdatkih, ki so bili poslani po 
31. decembru 2010. Vendar se ta razlika 
upošteva za namen določbe iz člena 79(1) 
in izračun plačila končnega zneska.“

Obrazložitev

Predlog, da se začasno opusti obveznost sofinanciranja, ni sprejemljiv – niti začasno, ker 
povečuje tveganje za nepravilnosti in ni skladen s temeljnim načelom strukturne politike.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 82 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V členu 82(1), drugi pododstavek, se 
doda naslednja točka:

„(ea) za države članice, ki so jim bila v 
letu 2009 odobrena posojila v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. 
februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za 
zagotavljanje srednjeročne finančne 
pomoči za plačilne bilance držav članic*, 
ali države članice, katerih BDP je v letu 
2009 realno padel za več kot 10 % v 
primerjavi z letom 2008: v letu 2010 2 % 
prispevka iz Kohezijskega sklada in 4 % 
prispevka iz Evropskega socialnega 
sklada za operativni program.
*UL L 53, 23.2.2002, str. 1.“;

Obrazložitev

V času hude finančne krize je upravičeno nadaljevati vnaprejšnja plačila v Kohezijskem 
skladu in Evropskem socialnem skladu za države, ki so v najobčutljivejšem gospodarskem 
položaju.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 b (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 82 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) V členu 82(1) se doda naslednji 
pododstavek: 

,,Zaradi uporabe meril iz točke (f) 
drugega pododstavka podatki o BDP 
temeljijo na statističnih podatkih 
Skupnosti, objavljenih novembra 
2009(**). 
** Evropska gospodarska napoved za jesen 2009 
(EUROPEAN ECONOMY, št. 10, 2009. Urad za 
uradne publikacije Evropskih skupnosti, 
Luksemburg).“

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 93 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Člen 93 se spremeni: 

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Komisija samodejno razveljavi vsak 
del zneska, izračunanega v skladu z 
drugim pododstavkom operativnega 
programa, ki ni bil uporabljen za plačilo 
vnaprejšnjega financiranja ali vmesnih 
plačil ali za katerega ni bil poslan 
zahtevek za plačilo v skladu s členom 86, 
do 31. decembra naslednjega leta po letu 
proračunske obveznosti po programu, 
razen v primeru iz odstavka 2.
Zaradi samodejnega prenehanja znesek 
izračuna tako, da vsaki proračunski 
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obveznosti med letoma 2008 do 2013 doda 
šestino letne proračunske obveznosti, 
povezane s skupnim letnim prispevkom v 
letu 2007.

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se 
omogoči nekaj prožnosti, če je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot 
pričakovano.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 b (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 93 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za odstavkom 2 se doda novi odstavek, 
ki se glasi:

"2a. Ne glede na prvi pododstavek 
odstavka 1 in odstavek 2 roki za 
samodejno prenehanje prevzetih 
obveznosti ne veljajo za letne proračunske 
obveznosti, povezane s skupnim letnim 
prispevkom v letu 2007.“

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se 
omogoči nekaj prožnosti, če je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot 
pričakovano.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Prehodni ukrepi

Proračunska sredstva, ki so bila črtana 
zaradi prenehanja prevzetih obveznosti s 
strani Komisije za finančno leto 2007 v 
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skladu s prvim pododstavkom člena 93(1) 
in členom 97 Uredbe (ES) št. 1083/2006 
ter členom 11 finančne uredbe, se zaradi 
izrednih okoliščin prehoda na predpise o 
prenehanju prevzetih obveznosti , uvedene 
s to uredbo, odobrijo v višini, ki je 
potrebna za izvajanje drugega 
pododstavka člena 93(1) Uredbe (ES) št. 
1083/2006.

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se 
omogoči nekaj prožnosti, če je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot 
pričakovano.
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ANNEX 1

Ireland 0,375 1,357 239,704049 107,25864 44,75 28,60 -7,5 -12,5
Austria 0,52 1,07 219,311877 135,605042 61,83 26,08 -3,7 -4,3
Portugal 6,5 9,2 2736,7585 1337,786947 48,88 20,58 -2,9 -8
Estonia 0,4 0,5 111,547437 74,599859 66,88 18,65 -13,7 -3
Belgium 1,1 2,3 460,081845 202,621213 44,04 18,42 -2,9 -5,9
Germany 9,4 11,7 3936,061738 1623,748625 41,25 17,27 -5 -3,4
Finland 0,6 1,4 287,946526 100,566102 34,93 16,76 -6,9 -2,8
Slovakia 1,03 2,04 620,470241 161,539025 26,03 15,68 -5,8 -6,3
France 5,4 10,3 2220,721732 830,789639 37,41 15,38 -2,2 -8,3
UK 5,2 8,8 1984,038687 772,319065 38,93 14,85 -4,6 -2,1
Denmark 0,255 0,51 104,886382 36,585631 34,88 14,35 -4,5 -2
Poland 10 12 4177,842571 1426,862629 34,15 14,27 1,2 -6,4
Italy 6,9 15,2 2835,654787 980,54229 34,58 14,21 -4,7 -5,3
Sweden 0,7 1,4 284,68422 98,078803 34,45 14,01 -4,6 -2,1
Luxemburg 0,025 0,05 10,391817 3,217154 30,96 12,87 -3,6 -2,2
Lithuania 1 1,2 393,418438 128,725163 32,72 12,87 -18,1 -9,8
Hungary 3,7 4,3 1632,694387 441,791478 27,06 11,94 -6,5 -4,1
Latvia 0,6 0,7 198,074632 69,426462 35,05 11,57 -18 -9
Cyprus 0,12 0,15 79,923551 10,944799 13,69 9,12 -0,7 -3,5
Malta 0,112 0,132 30 10,151429 33,84 9,06 -2,2 -4,5
Romania 3,7 4,4 1084,857624 333,089837 30,70 9,00 -8 -7,8
Czech 3,8 4,5 1477,341995 341,023034 23,08 8,97 -4,8 -6,6
Slovenia 0,8 0,9 361,979278 71,256188 19,69 8,91 -7,4 -6,3
Bulgaria 1,2 1,4 384,262014 106,691388 27,77 8,89 -5,9 -0,8
Greece 4,4 5,7 1924,202595 355,354149 18,47 8,08 -1,1 -12,2
Netherlands 0,85 2 341,657375 65,573361 19,19 7,71 -4,5 -4,7

Total 76,687 114,209 30875,2728 10888,90097
 Average :35,26 Average :14,2

Difference between best and worse Difference between best and worse MS under average MS under average
Payment rate : 2,48 times (248%) Payment rate: 2,69 times (269%) Payment rate level: Payment rate level:
Best Payment rate: 66,8% Best Payment rate : 28,6% 18/27=66% 18/27=66%

Payments rate 1: 
accumul. payments / 

accumul. 
commitments, 
2009/12/31, %

Member 
States

Accumulated 
payments till 

2009/12/31, million 
EUR

Accumulated 
Commitments till 

2009/12/31, 
million EUR

Total ESF 
fund billion 

EUR

EU financing 
ESF fund 

billion EUR

Budget deficit, 
general 

government 
balance, 

2009/2008, % 
GDP

 GDP 
change 

2009/2008 
%

Payments rate 2: 
accumul. payments 

/ EU financing, 
2009/12/31, %
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ANNEX 2

2007-2013

Cohesion Fund European Social Fund
EU 
financing,
billion EUR

National
co financing, 
billion EUR

Total 
funds, 
billion 
EUR

2% of EU 
financing, 
billion EUR

EU 
financi
ng,
billion 
EUR

National
co financing, 
billion EUR

Total funds, 
billion EUR

4% of EU
financing,
billion 
EUR

Countries

Estonia 1,1 0,2 1,3 0,022 0,4 0,05 0,5 0,016

Hungary 8,6 1,5 10,1 0,172 3,7 0,6 4,3 0,148

Latvia 1,5 0,5 2 0,03 0,6 0,12 0,7 0,024

Lithuania 2,3 0,5 2,8 0,046 1 0,2 1,2 0,04

Romania 6,5 1,3 7,8 0,13 3,7 0,7 4,4 0,148

Skupaj 20 4 24 0,4 9,4 1,67 11,1 0,376
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