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7.2.2019 A8-0043/437

Predlog spremembe 437
Steeve Briois
v imenu skupine ENF

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 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Horizontalna načela, kot so 
določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU) in v členu 10 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, vključno z 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz 
člena 5 PEU, bi morali upoštevati pri 
izvajanju skladov, ob upoštevanju Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Države članice bi morale spoštovati tudi 
obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije ZN o 
pravicah invalidov, in zagotoviti 
dostopnost v skladu s členom 9 te 
konvencije in v skladu s pravom Unije, ki 
usklajuje zahteve glede dostopnosti 
proizvodov in storitev. Države članice in 
Komisija bi si morale prizadevati za 
odpravo neenakosti in spodbujanje 
enakosti moških in žensk ter vključevanje 
vidika spola in se bojevati tudi proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 
ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki 
segregacije. Cilji skladov bi se morali 
dosegati v okviru trajnostnega razvoja in 
spodbujanja cilja Unije o ohranjanju, 
varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, 
kot je določeno v členih 11 in 191(1) 
PDEU ter ob upoštevanju načela 

(5) Horizontalna načela, kot so 
določena v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU) in v členu 10 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, vključno z 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz 
člena 5 PEU, bi morali upoštevati pri 
izvajanju skladov, ob upoštevanju Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Države članice bi morale spoštovati tudi 
obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije ZN o 
pravicah invalidov, in zagotoviti 
dostopnost v skladu s členom 9 te 
konvencije in v skladu s pravom Unije, ki 
usklajuje zahteve glede dostopnosti 
proizvodov in storitev. Države članice in 
Komisija bi si morale prizadevati za 
odpravo neenakosti in spodbujanje 
enakosti moških in žensk ter vključevanje 
vidika spola in se bojevati tudi proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. Skladi ne bi smeli podpirati 
ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki 
segregacije. Vendar izključitev 
sprejemanja in vključevanja nezakonitih 
priseljencev iz evropskega financiranja ne 
pomeni diskriminacije. Cilji skladov bi se 
morali dosegati v okviru trajnostnega 
razvoja in spodbujanja cilja Unije o 
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„onesnaževalec plača“. Da bi se zaščitila 
celovitost notranjega trga, bodo operacije v 
korist podjetij skladne s pravili Unije o 
državni pomoči, kakor so določena v členih 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

ohranjanju, varovanju in izboljšanju 
kakovosti okolja, kot je določeno v členih 
11 in 191(1) PDEU ter ob upoštevanju 
načela „onesnaževalec plača“. Da bi se 
zaščitila celovitost notranjega trga, bodo 
operacije v korist podjetij skladne s pravili 
Unije o državni pomoči, kakor so določena 
v členih 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Predlog spremembe 438
Steeve Briois
v imenu skupine ENF

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 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih akterjev.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Predlog spremembe 439
Steeve Briois
v imenu skupine ENF

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 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na ravni Unije je evropski 
semester za usklajevanje ekonomskih 
politik okvir za opredelitev nacionalnih 
reformnih prednostnih nalog in 
spremljanje njihovega izvajanja. Države 
članice razvijajo svoje lastne nacionalne 
večletne naložbene strategije v podporo 
tem reformnim prednostnim nalogam. Te 
strategije bi bilo treba predstaviti skupaj z 
letnimi nacionalnimi programi reform kot 
način, da se določijo in uskladijo projekti 
prednostnih naložb, ki jih je treba podpreti 
z nacionalnim financiranjem in 
financiranjem Unije. Namen teh strategij je 
tudi usklajena uporaba financiranja Unije 
in čim boljši izkoristek dodane vrednosti 
finančne podpore, ki izhaja zlasti iz 
skladov, evropske stabilizacijske funkcije 
za naložbe in sklada InvestEU.

(12) Države članice razvijajo svoje 
lastne nacionalne večletne naložbene 
strategije v podporo tem reformnim 
prednostnim nalogam. Te strategije bi bilo 
treba predstaviti skupaj z letnimi 
nacionalnimi programi reform kot način, 
da se določijo in uskladijo projekti 
prednostnih naložb, ki jih je treba podpreti 
z nacionalnim financiranjem in 
financiranjem Unije. Namen teh strategij je 
tudi usklajena uporaba financiranja Unije 
in čim boljši izkoristek dodane vrednosti 
finančne podpore, ki izhaja zlasti iz 
skladov, evropske stabilizacijske funkcije 
za naložbe in sklada InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Predlog spremembe 440
Steeve Briois
v imenu skupine ENF

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 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V okviru evropskega semestra so 
za posamezne države članice podana 
priporočila, kako odpraviti 
makroekonomska neravnovesja v 
Evropski uniji. Vključitev teh priporočil v 
oblikovanje nacionalnih politik nikakor 
ne bi smela biti predpogoj za pridobitev 
evropskih sredstev, ki se v celoti 
financirajo iz nacionalnih prispevkov 
držav članic.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Predlog spremembe 441
Steeve Briois
v imenu skupine ENF

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 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Cilj kohezijske politike je 
zmanjšati razlike znotraj posameznih regij 
in med regijami v Uniji z evropskimi 
strukturnimi in investicijskimi skladi. 
Kaznovanje potencialnih upravičencev 
samo zato, ker nacionalni organi niso 
izpolnili pričakovanj Komisije, je v 
popolnem nasprotju s cilji kohezijske 
politike. Zato je treba zavrniti vse oblike 
makroekonomskega pogojevanja, ki daje 
Komisiji diskrecijsko pravico za začasno 
prekinitev odobritev za prevzem 
obveznosti in odobritev plačil državam 
članicam, ki niso pripravljene izvajati 
strukturnih reform, priporočenih v okviru 
evropskega semestra.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Predlog spremembe 442
Steeve Briois
v imenu skupine ENF

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 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Države članice bi morale določiti, 
kako se ustrezna priporočila za 
posamezne države, sprejeta v skladu s 
členom 121(2) PDEU, in ustrezna 
priporočila Sveta, sprejeta v skladu s 
členom 148(4) PDEU upoštevajo pri 
pripravi programskih dokumentov. V 
programskem obdobju 2021–2027 (v 
nadaljnjem besedilu: programsko 
obdobje) bi morale države članice odboru 
za spremljanje in Komisiji redno 
predstavljati napredek pri izvajanju 
programov v podporo priporočilom za 
posamezne države. Med vmesnim 
pregledom bi morale države članice med 
drugim upoštevati potrebo po 
spremembah programa, da se upoštevajo 
ustrezna priporočila za posamezne države, 
ki so bila sprejeta ali spremenjena po 
začetku programskega obdobja.

črtano

Or. en


