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7.2.2019 A8-0043/413

Predlog spremembe 413
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Mehanizmi, ki zagotavljajo 
povezavo med politikami Unije za 
financiranje in gospodarskim 
upravljanjem Unije, bi morali biti dodatno 
izpopolnjeni, kar bi Komisiji omogočilo, 
da Svetu predlaga, naj začasno ustavi vse 
ali nekatere zaveze za enega ali več 
programov zadevne države članice, kadar 
se država članica ne odzove z uspešnimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja. Za zagotovitev enotnega 
izvajanja ter glede na pomen finančnih 
učinkov uvedenih ukrepov, bi bilo treba 
izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki 
bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za 
lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za 
učinkovito ukrepanje v okviru postopka 
gospodarskega upravljanja, bi bilo treba 
uporabiti glasovanje po pravilu obrnjene 
kvalificirane večine.

črtano

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/414

Predlog spremembe 414
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija Svetu predlaga začasno 
ustavitev dela ali vseh obveznosti ali plačil 
za enega ali več programov države članice 
v naslednjih primerih:

črtano

(a) kadar Svet v skladu s členom 126(8) 
ali členom 126(11) PDEU sklene, da 
država članica ni sprejela učinkovitih 
ukrepov za odpravo čezmernega 
primanjkljaja;
(b) kadar Svet v skladu s členom 8(3) 
Uredbe (EU) št. 1176/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta40 sprejme dve 
zaporedni priporočili v istem postopku v 
zvezi z neravnotežjem, ker je država 
članica predložila neustrezen popravni 
akcijski načrt;
(c) kadar Svet v istem postopku v zvezi z 
neravnotežjem v skladu s členom 10(4) 
Uredbe (EU) št. 1176/2011 sprejme dva 
zaporedna sklepa, s katerima ugotovi 
neupoštevanje s strani države članice, ker 
ta ni sprejela priporočenih popravljalnih 
ukrepov;
(d) kadar Komisija sklene, da država 
članica ni sprejela ukrepov iz Uredbe 
Sveta (ES) št. 332/200241, in posledično 
odloči, da ne bo odobrila izplačila 
finančne pomoči, odobrene tej državi 
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članici;
(e) kadar Svet sklene, da država članica ni 
ravnala skladno s programom za 
makroekonomsko prilagoditev iz člena 7 
Uredbe (EU) št. 472/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta42 ali z ukrepi, 
zahtevanimi v sklepu Sveta, sprejetem v 
skladu s členom 136(1) PDEU.
Prednost se nameni začasni ustavitvi 
obveznosti: plačila se začasno ustavijo le, 
kadar je treba takoj ukrepati in v primeru 
vztrajne neskladnosti. Začasna ustavitev 
plačil velja za zahtevke za plačila, vložene 
za zadevne programe po datumu sklepa o 
začasni ustavitvi.
Komisija lahko zaradi izjemnih 
gospodarskih okoliščin ali na podlagi 
obrazložene zahteve zadevne države 
članice, ki je bila na Komisijo naslovljena 
v 10 dneh po sprejetju sklepa ali 
priporočila iz prejšnjega odstavka, Svetu 
priporoči, da prekliče začasno ustavitev iz 
istega pododstavka.
_________________
40 Uredba (EU) št. 1176/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 
2011 o preprečevanju in odpravljanju 
makroekonomskih neravnotežij (UL L 
306, 23.11.2011, str. 25).
41 Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 
18. februarja 2002 o ustanovitvi 
aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne 
finančne pomoči za plačilne bilance držav 
članic (UL L 53, 23.2.2002).
42 Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 
okrepitvi gospodarskega in proračunskega 
nadzora v državah članicah euroobmočja, 
ki so jih prizadele ali jim grozijo resne 
težave v zvezi z njihovo finančno 
stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/415

Predlog spremembe 415
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Šteje se, da Svet sprejme predlog 
Komisije v zvezi z začasno ustavitvijo 
obveznosti, razen če Svet z izvedbenim 
aktom v enem mesecu od predložitve 
predloga Komisije s kvalificirano večino 
sklene, da se predlog zavrne.

črtano

Začasna ustavitev obveznosti velja za 
obveznosti iz skladov za zadevno državo 
članico od 1. januarja v letu, ki sledi 
sklepu o začasni ustavitvi.
Svet na predlog Komisije iz odstavka 7 z 
izvedbenim aktom sprejme odločitev v 
zvezi z začasno ustavitvijo plačil.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/416

Predlog spremembe 416
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Obseg in raven začasne ustavitve 
obveznosti ali plačil, ki se odredi, sta 
sorazmerna, spoštujeta enako 
obravnavanje držav članic in upoštevata 
gospodarske in socialne razmere zadevne 
države članice, zlasti stopnjo 
brezposelnosti, stopnjo revščine ali 
socialne izključenosti v zadevni državi 
članici glede na povprečje Unije in vpliv 
začasne ustavitve na gospodarstvo 
zadevne države članice. Vpliv začasnih 
ustavitev na programe izjemnega pomena 
za obravnavanje neugodnih gospodarskih 
ali socialnih pogojev je poseben dejavnik, 
ki ga je treba upoštevati.

črtano

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/417

Predlog spremembe 417
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Začasna ustavitev obveznosti je 
omejena na največ 25 % obveznosti v zvezi 
z naslednjim koledarskim letom za sklade 
ali 0,25 % nominalnega BDP, pri čemer 
se upošteva nižji znesek v katerem koli od 
naslednjih primerov:

črtano

(a) v prvem primeru neskladnosti s 
postopkom v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem iz točke (a) odstavka 7;
(b) v prvem primeru neskladnosti v zvezi s 
popravnim akcijskim načrtom v okviru 
postopka v zvezi s čezmernim 
neravnotežjem iz točke (b) odstavka 7;
(c) v primeru neskladnosti s predlaganimi 
popravnimi ukrepi v skladu s postopkom v 
zvezi s čezmernim neravnotežjem iz točke 
(c) odstavka 7;
(d) v prvem primeru neskladnosti iz točk 
(d) in (e) odstavka 7.
V primeru vztrajne neskladnosti lahko 
začasna ustavitev obveznosti preseže 
najvišje odstotke, določene v prvem 
pododstavku.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/418

Predlog spremembe 418
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Svet na predlog Komisije odpravi 
ustavitev obveznosti v skladu s postopkom 
iz odstavka 8 v naslednjih primerih:

črtano

(a) kadar je postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem začasno odložen v skladu 
s členom 9 Uredbe Sveta (ES) št. 
1467/9743 ali Svet v skladu s členom 
126(12) PDEU sklene, da prekliče sklep o 
obstoju čezmernega primanjkljaja;
(b) kadar Svet potrdi popravni akcijski 
načrt, ki ga je zadevna država članica 
predložila v skladu s členom 8(2) Uredbe 
(EU) št. 1176/2011, ali je postopek v zvezi 
čezmernim neravnotežjem začasno 
odložen v skladu s členom 10(5) navedene 
uredbe ali je Svet zaključil postopek v 
zvezi s čezmernim neravnotežjem v skladu 
s členom 11 navedene uredbe;
(c) kadar Komisija sklene, da je država 
članica sprejela ustrezne ukrepe iz Uredbe 
(ES) št. 332/2002;
(d) kadar Komisija sklene, da je zadevna 
država članica sprejela ustrezne ukrepe za 
izvajanje programa za prilagoditev iz 
člena 7 Uredbe (EU) št. 472/2013 ali 
ukrepe, zahtevane na podlagi sklepa Sveta 
v skladu s členom 136(1) PDEU.
Ko Svet odpravi začasno ustavitev 
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obveznosti, Komisija v proračun ponovno 
vključi začasno ustavljene obveznosti v 
skladu s členom [8] Uredbe Sveta (EU, 
Euratom) [ […] (uredba o VFO)].
Začasno ustavljenih obveznosti v obdobju 
po letu 2027 morebiti ne bo mogoče 
ponovno vključiti v proračun.
Rok za sprostitev proračunskih obveznosti 
za znesek, ki se ponovno vključi v 
proračun, v skladu s členom 99 začne teči 
od leta, v katerem je bila začasno 
ustavljena obveznost ponovno vključena v 
proračun.
Če so izpolnjeni ustrezni pogoji iz prvega 
pododstavka, Svet na predlog Komisije 
sprejme sklep o odpravi začasne ustavitve 
plačil.
_________________
43 Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. 
julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi 
izvajanja postopka v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (UL L 209, 2.8.1997, str. 
6).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/419

Predlog spremembe 419
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 12 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropski parlament obvešča o 
izvajanju tega člena. Komisija ga zlasti 
nemudoma obvesti o tem, da država 
članica izpolnjuje enega od pogojev iz 
odstavka 7, in navede podrobnosti o 
skladih in programih, ki bi lahko bili 
predmet začasne ustavitve obveznosti.

Komisija Evropski parlament obvešča o 
izvajanju tega člena.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/420

Predlog spremembe 420
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 12 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija predlog o začasni ustavitvi 
obveznosti oziroma predlog o odpravi take 
začasne ustavitve predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

črtano

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/421

Predlog spremembe 421
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vrednosti kazalnikov učinka in 
rezultatov za izbrane operacije ter 
vrednosti, dosežene z operacijami.

(b) vrednosti kazalnikov učinka in 
rezultatov za izbrane operacije ter 
vrednosti, dosežene z operacijami, po 
potrebi razčlenjene po spolu.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/422

Predlog spremembe 422
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija izvede vmesno 
vrednotenje, da prouči uspešnost, 
učinkovitost, ustreznost, skladnost in 
dodano vrednost EU za vsak sklad do 
konca leta 2024. Komisija lahko v skladu s 
členom [128] finančne uredbe uporabi 
ustrezne že razpoložljive informacije.

1. Komisija izvede vmesno 
vrednotenje, da prouči uspešnost, 
učinkovitost, ustreznost, skladnost in 
dodano vrednost EU, vključno z enakostjo 
spolov, za vsak sklad do konca leta 2024. 
Komisija lahko v skladu s členom [128] 
finančne uredbe uporabi ustrezne že 
razpoložljive informacije.

Or. en


