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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi hudih posledic, ki jih je utrpelo evropsko gospodarstvo, se bo potencialna stopnja rasti 
srednjeročno zmanjšala, realna rast v letih 2009 in 2010 pa bo bistveno počasnejša. Te slabe 
gospodarske napovedi bodo zelo negativno vplivale na javne finance držav članic. Zato se 
lahko zgodi, da bodo pogoji izvajanja kohezijske politike, ki zahtevajo nacionalno 
sofinanciranje za uporabo sredstev strukturnih skladov, zelo moteni. 
V tem okviru bi bilo treba prilagoditi nekatere veljavne predpise, da bi pospešili izvajanje 
naložbenih projektov in dodeljevanje sredstev Skupnosti v korist gospodarstev držav članic in 
regij EU.

Ti predpisi vključujejo predpise v zvezi z vnaprejšnjim financiranjem, predpise, ki podrobneje 
obravnavajo izkaz dohodkov ter predpise v zvezi z upravičenostjo izdatkov in ustreznimi 
instrumenti finančnega inženiringa.
Namen predloga Komisije je državam članicam zagotoviti, da bodo lahko v celoti uporabljale 
obstoječe možnosti, po potrebi tudi možnost spremembe oziroma poenostavitve programov, 
da bi jih čim bolj prilagodile novim potrebam.

Namen sprememb Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, ki jih je predlagala 
Komisija, je uravnotežiti negativne učinke gospodarske krize, da bi na kratki rok pospešili 
uporabo skladov v korist realnega gospodarstva, zlasti z močnejšo podporo malim in srednje 
velikim podjetjem.
Za doseganje teh ciljev Komisija predlaga:

– razširitev področja uporabe člena 44 o instrumentih finančnega inženiringa na 
posredovanje Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada v 
pomoč državam članicam pri pripravi in izvajanju operativnih programov,

– spremembo člena 56 o upravičenosti odhodkov, da se jasno določi možnost plačila
splošnih stroškov na osnovi pavšalnih stopenj in vključi možnost prispevkov v naravi v 
obliki upravičenih izdatkov za vzpostavitev skladov in prispevkov zanje,

– spremembo določb v zvezi z izkazi o izdatkih: (i) za velike projekte z odpravo 
prepovedi vključitve izdatkov, ki so nastali za velike projekte pri zahtevkih za vmesna 
plačila, preden je Komisija veliki projekt odobrila, in (ii) za državne pomoči iz člena 87 
Pogodbe z odpravo meje 35 % za predplačilo, ki ga upravičencu lahko izplača organ, ki 
pomoč dodeli, kar omogoča 100-odstotno izplačilo, pri čemer vsi ostali pogoji ostanejo 
nespremenjeni,

– povečanje tretjega obroka vnaprejšnjega financiranja (2009) za 2 % za strukturne sklade 
za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile 1. maja 2004 ali pozneje, uvedba 
tretjega obroka (2009) v višini 2,5 % za strukturne sklade za države članice, ki so k 
Evropski uniji pristopile pred 1. majem 2004; kar zadeva cilj evropskega teritorialnega 
sodelovanja: če program vključuje vsaj eno državo članico, ki je k Evropski uniji 
pristopila 1. maja 2004 ali pozneje, se mu leta 2009 dodeli dodatna 2 % sredstev.
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Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da Parlamentu priporoči, naj da svojo privolitev.
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