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6.2.2019 A8-0043/433

Predlog spremembe 433
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)
v imenu skupine ALDE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
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 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko zahtevajo 
prerazporeditev do največ 5 % finančnih 
dodelitev programa iz katerega koli sklada 
v kateri koli drug sklad v okviru deljenega 
upravljanja ali v kateri koli instrument v 
okviru neposrednega ali posrednega 
upravljanja. 

1. Če se s tem strinja odbor za spremljanje 
programa, lahko države članice zaradi 
prožnosti zahtevajo prerazporeditev do 
največ 10 % finančnih dodelitev programa 
iz katerega koli sklada v Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski socialni sklad 
plus, Kohezijski sklad, Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo, Sklad za azil in 
migracije, Sklad za notranjo varnost, 
instrument za finančno podporo za 
upravljanje meja in vizume, program Life 
in Obzorje Evropa.

2. Prerazporejena sredstva se izvajajo v 
skladu s pravili sklada ali instrumenta, na 
katerega se sredstva prenesejo, in v 
primeru prerazporeditev na instrumente v 
okviru neposrednega in posrednega 
upravljanja, v korist zadevne države 
članice.

2. Prerazporejena sredstva se izvajajo v 
skladu s pravili sklada ali instrumenta, na 
katerega se sredstva prenesejo, in v 
primeru prerazporeditev na Sklad za azil in 
migracije, Sklad za notranjo varnost, 
instrument za finančno podporo za 
upravljanje meja in vizume, program Life 
in Obzorje Evropa v korist zadevne države 
članice.

3. Zahteve iz odstavka 1, v katerih se 
določi skupni znesek, ki se za vsako leto 
prerazporedi glede na sklad in kategorijo 
regij, če je primerno, se ustrezno 
utemeljijo, priložijo pa se jim pregledani 
program ali programi, iz katerih je treba 
sredstva prerazporediti v skladu s členom 
19, pri čemer se navede, v kateri drug sklad 

3. Zahteve iz odstavka 1, v katerih se 
določi skupni znesek, ki se za vsako leto 
prerazporedi glede na sklad in kategorijo 
regij, če je primerno, se ustrezno 
utemeljijo, da se dosežeta dopolnjevanje in 
učinek, priložijo pa se jim pregledani 
program ali programi, iz katerih je treba 
sredstva prerazporediti v skladu s členom 
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ali instrument se zneski prerazporedijo. 19, pri čemer se navede, v kateri drug sklad 
ali instrument se zneski prerazporedijo. 

4. Komisija lahko nasprotuje zahtevi za 
prerazporeditev v zadevni spremembi 
programa, če bi to ogrozilo doseganje 
ciljev programa, iz katerega je treba 
sredstva prerazporediti. 

4. Komisija lahko nasprotuje zahtevi za 
prerazporeditev v zadevni spremembi 
programa, če bi to ogrozilo doseganje 
ciljev programa, iz katerega je treba 
sredstva prerazporediti. 

5. Prerazporedijo se lahko samo sredstva za 
prihodnja koledarska leta.

5. Prerazporedijo se lahko samo sredstva za 
prihodnja koledarska leta.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Predlog spremembe 434
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)
v imenu skupine ALDE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
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 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice lahko zahtevajo 
prerazporeditev do največ 5 % finančnih 
dodelitev programa iz katerega koli sklada 
v kateri koli drug sklad v okviru deljenega 
upravljanja ali v kateri koli instrument v 
okviru neposrednega ali posrednega 
upravljanja. 

1. Če se s tem strinja odbor za spremljanje 
programa, lahko države članice zaradi 
prožnosti zahtevajo prerazporeditev do 
največ 10 % finančnih dodelitev programa 
iz katerega koli sklada v Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski socialni sklad 
plus, Kohezijski sklad, Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo, Sklad za azil in 
migracije, Sklad za notranjo varnost, 
instrument za finančno podporo za 
upravljanje meja in vizume.

2. Prerazporejena sredstva se izvajajo v 
skladu s pravili sklada ali instrumenta, na 
katerega se sredstva prenesejo, in v 
primeru prerazporeditev na instrumente v 
okviru neposrednega in posrednega 
upravljanja, v korist zadevne države 
članice.

2. Prerazporejena sredstva se izvajajo v 
skladu s pravili sklada ali instrumenta, na 
katerega se sredstva prenesejo.

3. Zahteve iz odstavka 1, v katerih se 
določi skupni znesek, ki se za vsako leto 
prerazporedi glede na sklad in kategorijo 
regij, če je primerno, se ustrezno 
utemeljijo, priložijo pa se jim pregledani 
program ali programi, iz katerih je treba 
sredstva prerazporediti v skladu s členom 
19, pri čemer se navede, v kateri drug sklad 
ali instrument se zneski prerazporedijo. 

3. Zahteve iz odstavka 1, v katerih se 
določi skupni znesek, ki se za vsako leto 
prerazporedi glede na sklad in kategorijo 
regij, če je primerno, se ustrezno 
utemeljijo, da se dosežeta dopolnjevanje in 
učinek, priložijo pa se jim pregledani 
program ali programi, iz katerih je treba 
sredstva prerazporediti v skladu s členom 
19, pri čemer se navede, v kateri drug sklad 
ali instrument se zneski prerazporedijo. 
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4. Komisija lahko nasprotuje zahtevi za 
prerazporeditev v zadevni spremembi 
programa, če bi to ogrozilo doseganje 
ciljev programa, iz katerega je treba 
sredstva prerazporediti. 

4. Komisija lahko nasprotuje zahtevi za 
prerazporeditev v zadevni spremembi 
programa, če bi to ogrozilo doseganje 
ciljev programa, iz katerega je treba 
sredstva prerazporediti. 

5. Prerazporedijo se lahko samo sredstva za 
prihodnja koledarska leta.

5. Prerazporedijo se lahko samo sredstva za 
prihodnja koledarska leta.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Predlog spremembe 435
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)
v imenu skupine ALDE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
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 104 – odstavek 4 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila, ki se v skladu z Uredbo (EU) 
[nova uredba o IPE] uporabljajo za 
prometni sektor, se uporabljajo tudi za 
posebne razpise iz prvega pododstavka. 
Izbira projektov, upravičenih do 
financiranja, do 31. decembra 2023 
upošteva nacionalne dodelitve iz 
Kohezijskega sklada glede 70 % sredstev 
prerazporejenih v IPE.

Pravila, ki se v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[nova uredba o IPE] uporabljajo za 
prometni sektor, se uporabljajo tudi za 
posebne razpise iz prvega pododstavka. 
Izbira projektov, upravičenih do 
financiranja, do 31. decembra 2022 
upošteva nacionalne dodelitve iz 
Kohezijskega sklada.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Predlog spremembe 436
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)
v imenu skupine ALDE

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
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 104 – odstavek 4 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. januarja 2024 se sredstva, ki so bila 
prerazporejena v IPE in niso bila dodeljena 
za noben projekt prometne infrastrukture, 
dajo na voljo vsem državam članicam, 
upravičenim do sredstev iz Kohezijskega 
sklada, za financiranje projektov prometne 
infrastrukture v skladu z Uredbo (EU) 
[nova uredba o IPE].

Od 1. januarja 2023 se sredstva, ki so bila 
prerazporejena v IPE in niso bila dodeljena 
za noben projekt prometne infrastrukture, 
dajo na voljo vsem državam članicam, 
upravičenim do sredstev iz Kohezijskega 
sklada, za financiranje projektov prometne 
infrastrukture v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[nova uredba o IPE].

Or. en


