
AM\1176411SL.docx PE631.704v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

7.2.2019 A8-0043/430

Predlog spremembe 430
Constanze Krehl
v imenu skupine S&D
Andrej Novakov (Andrey Novakov)
v imenu skupine PPE

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 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Da bi nadalje razvili usklajeno in 
harmonizirano izvajanje skladov Unije, ki 
se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, 
in sicer Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR), Evropskega socialnega 
sklada plus (ESS+), Kohezijskega sklada, 
ukrepov, ki se financirajo v okviru 
deljenega upravljanja znotraj Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), 
Sklada za azil in migracije (AMIF), Sklada 
za notranjo varnost (INV) in Sklada za 
integrirano upravljanje meja in vizume 
(IUMV), bi bilo treba določiti finančna 
pravila na podlagi člena 322 PDEU za vse 
te sklade (v nadaljnjem besedilu: skladi) in 
jasno opredeliti področje uporabe ustreznih 
določb. Poleg tega bi bilo treba uvesti 
skupne določbe na podlagi člena 177 
PDEU, da bi zajele posebna pravila 
politike za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad 
in ESPR.

(2) Da bi nadalje razvili usklajeno in 
harmonizirano izvajanje skladov Unije, ki 
se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, 
in sicer Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR), Evropskega socialnega 
sklada plus (ESS+), Kohezijskega sklada, 
ukrepov, ki se financirajo v okviru 
deljenega upravljanja znotraj Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), 
Sklada za azil in migracije (AMIF), Sklada 
za notranjo varnost (INV) in Sklada za 
integrirano upravljanje meja in vizume 
(IUMV), bi bilo treba določiti finančna 
pravila na podlagi člena 322 PDEU za vse 
te sklade (v nadaljnjem besedilu: skladi) in 
jasno opredeliti področje uporabe ustreznih 
določb. Poleg tega bi bilo treba uvesti 
skupne določbe na podlagi člena 177 
PDEU, da bi zajele posebna pravila 
politike za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad, 
ESPR in do določene mere Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja 
(EKSRP).
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7.2.2019 A8-0043/431

Predlog spremembe 431
Constanze Krehl
v imenu skupine S&D
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
v imenu skupine PPE

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 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupne določbe, ki se uporabljajo 
za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad in 
ESPR.

(b) skupne določbe, ki se uporabljajo 
za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad in ESPR 
ter EKSRP, kot je določeno v točki 1a 
(novo) tega člena.
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Predlog spremembe 432
Constanze Krehl
v imenu skupine S&D
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
v imenu skupine PPE

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 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Naslov I, poglavje I – člen 2 – 
odstavek 4 a, poglavje II – člen 5, naslov 
III, poglavje II – členi 22 do 28 in naslov 
IV – poglavje III – oddelek I – členi 41 do 
43 veljajo za ukrepe pomoči, ki se 
financirajo iz EKSRP, naslov I – poglavje 
1 – člen 2 – odstavki 15 do 25 ter naslov V 
– poglavje II – oddelek II – členi 52 do 56 
veljajo za finančne instrumente iz člena 
74 Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateških 
načrtih SKP], ki so podprti v okviru 
EKSRP.
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