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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Vsebina predloga
Predlog Komisije spreminja Uredbo (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi s 
finančnim upravljanjem. Predlagani ukrepi v okviru postopka privolitve so namenjeni 
spoprijemanju s finančno krizo in njenimi družbeno-gospodarskimi posledicami s pospešeno 
uporabo sredstev strukturnih skladov, da bi prek kohezijske politike oživili rast in 
zaposlovanje.

Predlog zadeva zlasti naslednje spremembe:

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

 sprememba člena 56 o upravičenosti izdatkov, da se jasno določi možnost plačila splošnih 
stroškov na osnovi pavšalnih stopenj in odobri prispevke v naravi v obliki upravičenih 
izdatkov; ta sprememba bi se lahko uporabljala za nazaj od 1. avgusta 2006,

 določbe v zvezi z izkazi o izdatkih:

– (i) možnost vključitve izdatkov, ki so nastali za velike projekte pri zahtevkih za vmesna 
plačila, preden je Komisija velik projekt odobrila,

- (ii) za državne pomoči iz člena 87 Pogodbe povečanje meje za predplačilo, ki ga lahko 
organ, ki dodeli pomoč, izplača upravičencem, s 35 % na 100 %,

 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, in 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, se za 
leto 2009 uvede dodatno predplačilo v višini 2%, kadar program vključuje najmanj eno 
državo članico, ki je k Evropski uniji pristopila 1. maja 2004 ali kasneje. Ta dodatna 
sredstva, ki bi morala biti na razpolago v začetku leta, bi bilo treba hitro nakazati 
upravičencem in pri tem upoštevati pravila o dobrem finančnem poslovodenju.

2. Pripombe pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja z odobravanjem sprejema predlog Komisije in druge predlagane ukrepe 
na področju strukturne politike v okviru načrta za oživitev, ki ga je Komisija predlagala za 
spoprijemanje s krizo, ki je prizadela finančni in družbeno-gospodarski sektor, in za katerega 
je predvidela 6,3 milijarde evrov.

Z odobravanjem sprejema predlog Komisije, vključno s sodelovanjem Evropske investicijske 
banke pri načrtu oživitve evropskega gospodarstva s financiranjem in dodeljevanjem novih 
posojil in sredstev ter z ukrepi za ohlapnejša merila upravičenosti, kar zadeva financiranje iz 
proračuna Evropske unije. Obžaluje, da med državami članicami še ni bil dosežen sporazum v 
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zvezi z revizijo večletnega finančnega okvira 2007–2013, da bi sprostili 5 milijard evrov za 
financiranje vseevropskih energetskih in širokopasovnih omrežij kot dopolnilni ukrep v načrtu 
oživitve.
Opozarja, da kohezijska politika znaša 36 % finančnega okvira 2007–2013 oziroma 347 
milijard evrov po trenutno veljavnih cenah in je zato pomemben finančni instrument, ki bi 
lahko imel učinek finančnega vzvoda za oživitev gospodarstva.

Meni, da bodo države članice z ukrepi vnaprejšnjega financiranja, ki jih je predvidela 
Komisija, lahko začele hitro izvajati operativne programe. Poudarja pa, da morajo biti države 
članice pri izvajanju te naložbene politike usklajene, s čimer bi preprečili, da olajšave pri 
upravljanju sredstev, namesto da bi spodbujale kohezijo, ne bi poglobile obstoječih razlik ali 
povzročile novih.

V zvezi s tem obžaluje, da takšno sodelovanje ne prispeva dovolj k oblikovanju resnične 
skupne gospodarske politike.
Obžaluje, da Komisija ni posredovala svojih napovedi o vplivu te zakonodajne spremembe na 
operativne programe, in se sprašuje, ali jih ne bi bilo treba spremeniti in na kakšen način bi to 
vplivalo na datum njihovega izvajanja.

Poleg tega poudarja, da so države članice odgovorne za dobro upravljanje sredstev pod 
nadzorom Komisije. Opozarja tudi na večkratne pozive Evropskega parlamenta, naj se na 
ustrezni politični ravni uvede nacionalna izjava o uporabi sredstev Skupnosti (glej točko 44 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006) z deljenim upravljanjem.
Ponovno izraža zaskrbljenost zaradi zamud plačil za politike iz razdelka 1B (kohezija), čeprav 
je to prednostna politična naloga Evropske unije v finančnem okviru 2007–2013, in meni, da 
predlog Komisije omogoča zmanjšanje teh zamud z vnaprejšnjim financiranjem.

V zvezi s tem tudi opozarja na izjave, ki jih je Evropski parlament sprejel na posvetovanju 
21. novembra 2008 o plačilih in izvajanju kohezijske politike, v katerih je med drugim 
ponovno pozval države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznega 
izvajanja kohezijske politike.

Poleg tega poudarja, da bi morali predvideni ukrepi omogočiti zmanjšanje neporavnanih 
obveznosti za tekoče in prihodnje leto, ter poziva Komisijo, naj to pojasni. Zlasti želi, da bi 
Komisija pojasnila, na kakšen način bo njen predlog vplival na proračun za leto 2009 in 
pripravo proračuna za leto 2010.

Na koncu pozdravlja poenostavitev predloga, saj je bilo ugotovljeno, da so za zamude pri 
izvajanju strukturne politike med drugim krivi preveč obvezujoči postopki, ki jih je treba 
poenostaviti.

Ker je zaradi krize treba hitro ukrepati, je pripravljavka mnenja sklenila, da poda pozitivno 
mnenje glede sprejetja tega predloga.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da Parlamentu 

Adlib Express Watermark



AD\769819SL.doc 5/6 PE 418.225v02-00

SL

priporoči, naj da svojo privolitev.
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