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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Za uresničitev ciljev Unije, 

določenih v členu 3 Pogodbe o Evropski 

uniji, morajo države članice svoje 

ekonomske politike obravnavati kot 

zadevo skupnega pomena in jih 

usklajevati v okviru Unije. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1a) Politike, ukrepi in instrumenti 

Unije morajo spodbujati ekonomsko, 

socialno in teritorialno kohezijo. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1b) Unija mora pri opredeljevanju in 

izvajanju svojih politik in dejavnosti ter 

tudi z uresničevanjem evropskega stebra 

socialnih pravic upoštevati zahteve, ki so 

povezane s spodbujanjem visoke stopnje 

zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 

socialne zaščite, bojem proti socialni 

izključenosti in visoko stopnjo 

izobraževanja in usposabljanja ter 
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varovanjem človekovega zdravja. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava -1 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1c) Unija mora države članice na 

njihovo prošnjo podpirati pri izboljšanju 

upravne zmogljivosti za izvajanje prava 

Unije. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Program za podporo strukturnim 

reformam (v nadaljnjem besedilu: 

program) je bil vzpostavljen s ciljem 

krepitve zmogljivosti držav članic za 

pripravo in izvajanje upravnih in 

strukturnih reform za ohranjanje rasti, 

vključno s pomočjo za uspešno in 

učinkovito uporabo skladov Unije. 

Podporo v okviru programa zagotovi 

Komisija na zahtevo države članice, 

zajema pa lahko širok razpon področij 

politike. Razvoj odpornih gospodarstev, ki 

temeljijo na trdnih gospodarskih in 

socialnih strukturah, ki državam članicam 

omogočajo, da učinkovito ublažijo šoke in 

si po njih hitro opomorejo, prispeva h 

gospodarski in socialni koheziji. Izvajanje 

institucionalnih, upravnih in strukturnih 

reform za ohranjanje rasti je ustrezno 

orodje za doseganje takega razvoja. 

(1) Cilj programa za podporo 

strukturnim reformam (v nadaljnjem 

besedilu: program) je krepitev zmogljivosti 

držav članic za pripravo in izvajanje 

gospodarskih in upravnih reform, 

namenjenih spodbujanju zanesljive in 

trajnostne rasti, ustvarjanju kakovostnih 

delovnih mest, socialni in teritorialni 

koheziji in konvergenci, konkurenčnosti, 

produktivnosti in skupni blaginji ter večji 

odpornosti na pretrese, vključno s 

pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo 

skladov Unije. Podporo v okviru programa 

zagotovi Komisija na zahtevo države 

članice, zajema pa lahko širok razpon 

področij politike v skladu z nacionalnimi 

programi reform. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Za uspešno izvajanje strukturnih 

reform so potrebni politična volja, 

odločnost ter učinkovita in uspešna javna 

uprava, pa tudi podpora vseh delov 

družbe. Zato je pomembno, da strukturne 

reforme s sodelovanjem podprejo 

gospodarski in socialni partnerji ter drugi 

ustrezni deležniki ter da imajo 

demokratično podporo nacionalnih in, če 

je primerno, regionalnih parlamentov. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1b) Prednost je treba dati ukrepom, ki 

imajo sinergijski učinek na druge sektorje 

in so med drugim namenjeni doseganju 

visokih in dolgoročnih ravni trajnostne 

rasti, prenove in konvergence v Uniji, 

boju proti davčnim goljufijam, utajam in 

izogibanju davka, spodbujanju 

kakovostnejšega zaposlovanja in izvajanju 

socialnih politik. Te strukturne reforme bi 

morale biti skladne in povezane s cilji iz 

evropskega semestra ter izvajanjem 

priporočil za posamezne države članice. 

Vključevati bi morale pravilen in 

pravočasen prenos in izvajanje pravnih 

aktov Unije, saj je pravilno delovanje teh 

aktov bistveno za doseganje ekonomske 

konvergence. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1c) Euro je valuta Evropske unije, kot 

določa člen 119(2) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Države članice so vse bolj črpale 

podporo v okviru programa ter pri tem 

presegle prvotna pričakovanja. Zahtevki za 

podporo, ki jih je Komisija prejela v ciklu 

2017, so na podlagi ocenjene vrednosti 

znatno presegli razpoložljivo letno 

dodelitev. Ocenjena vrednost prejetih 

zahtevkov za cikel 2018 je bila petkrat 

večja od finančnih sredstev, ki so na voljo 

za navedeno leto. Zahtevke za podporo v 

okviru programa so predložile skoraj vse 

države članice, porazdeljeni pa so po vseh 

področjih politike, ki jih zajema program. 

(2) Države članice so vse bolj črpale 

podporo v okviru programa ter pri tem 

presegle prvotna pričakovanja. Zahtevki za 

podporo, ki jih je Komisija prejela v ciklu 

2017, so na podlagi ocenjene vrednosti 

znatno presegli razpoložljivo letno 

dodelitev, zato precej zahtevkov ni bilo 

izbranih za financiranje. Ocenjena 

vrednost prejetih zahtevkov za cikel 2018 

je bila petkrat večja od finančnih sredstev, 

ki so na voljo za navedeno leto. Zahtevke 

za podporo v okviru programa so 

predložile skoraj vse države članice, 

porazdeljeni pa so po vseh področjih 

politike, ki jih zajema program. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Treba je okrepiti predstavitev in 

preglednost rezultatov programa tako, da 

bi bil pregled izvajanja reform v vsaki 

državi članici javno dostopen prek spleta, 

s čimer bi zagotovili izmenjavo znanja, 

izkušenj in najboljše prakse med državami 

članicami. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Krepitev gospodarske in socialne 

kohezije z okrepitvijo strukturnih reform je 

ključnega pomena za uspešno sodelovanje 

v ekonomski in monetarni uniji. To je 

zlasti pomembno za države članice, katerih 

valuta ni euro, pri njihovih pripravah na 

pridružitev euroobmočju. 

(3) Krepitev gospodarske in socialne 

kohezije, skupaj z okrepitvijo socialno 

uravnoteženih, okoljsko trajnostnih in 

rasti prijaznih strukturnih reform je 

ključnega pomena za uspešno sodelovanje 

v ekonomski in monetarni uniji ter njeno 

dolgoročno stabilnost in blaginjo. To je 

zlasti pomembno za države članice, katerih 

valuta ni euro, pri njihovih pripravah na 

pridružitev euroobmočju. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Zato je v splošnem cilju programa – 

v okviru njegovega prispevka k odzivanju 

na gospodarske in socialne izzive – 

primerno poudariti, da bi morala krepitev 

kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, 

trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest 

prispevati tudi k pripravam držav članic, 

katerih valuta ni euro, na prihodnje 

sodelovanje v euroobmočju. 

(4) Zato je v splošnem cilju programa – 

v okviru njegovega prispevka k odzivanju 

na gospodarske in socialne izzive – 

primerno poudariti, da bi morala krepitev 

kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, 

trajnostne rasti in ustvarjanja kakovostnih 

delovnih mest prispevati tudi k pripravam 

držav članic, katerih valuta ni euro, na 

prihodnje sodelovanje v euroobmočju. 

Nujen del tega splošnega cilja je tudi 

temeljita naknadna ocena, kako program 

prispeva k strukturnim reformam v 

državah članicah. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Prav tako je treba navesti, da lahko (5) Prav tako je treba navesti, da lahko 
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ukrepi in dejavnosti iz programa podpirajo 

reforme, ki bi lahko državam članicam, ki 

želijo uvesti euro, pomagale pripraviti se 

na sodelovanje v euroobmočju. 

ukrepi in dejavnosti iz programa podpirajo 

reforme v državah članicah, ki so trenutno 

izvzete iz sodelovanja v tretji fazi evropske 

monetarne unije in želijo uvesti euro, in 

jim pomagajo pripraviti se na sodelovanje 

v euroobmočju. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Da bi se zadovoljilo naraščajoče 

povpraševanje držav članic po podpori in 

zaradi potrebe po podpiranju izvajanja 

strukturnih reform v državah članicah, 

katerih valuta ni euro, bi bilo treba 

finančna sredstva programa povečati na 

zadostno raven, ki Uniji omogoča 

zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam 

držav članic prosilk. 

(6) Da bi se zadovoljilo naraščajoče 

povpraševanje držav članic po podpori in 

zaradi potrebe po podpiranju izvajanja 

strukturnih reform v državah članicah, 

katerih valuta ni euro, bi bilo treba 

finančna sredstva programa povečati na 

zadostno raven, ki Uniji omogoča 

zagotavljanje podpore, ki ustreza potrebam 

držav članic prosilk. Tako povečanje 

sredstev ne bi smelo potekati s 

prerazporeditvijo obstoječih evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov, 

ampak bi ga bilo treba financirati z 

uporabo posebnih instrumentov iz Uredbe 

Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 

2. decembra 2013 o večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2014–2020. Ne bi smela 

obstajati obveznost, da države članice 

svoja nacionalna in regionalna dodeljena 

sredstva prenesejo iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov, da bi 

zapolnila finančno vrzel v programu. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Da bi lahko Komisija čim hitreje 

zagotovila podporo, bi morala imeti 

možnost, da del finančnih sredstev uporabi 

(7) Da bi lahko Komisija čim hitreje 

zagotovila podporo, bi morala imeti 

možnost, da del finančnih sredstev uporabi 
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tudi za kritje stroškov dejavnosti za 

podporo programa, kot so stroški, povezani 

z nadzorom kakovosti in spremljanjem 

projektov na terenu. 

tudi za kritje stroškov dejavnosti za 

podporo programa, kot so stroški, povezani 

z nadzorom kakovosti, spremljanjem in 

ocenjevanjem projektov na terenu. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 2017/825 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošni cilj programa je prispevati k 

institucionalnim in upravnim strukturnim 

reformam ter strukturnim reformam za 

ohranjanje rasti v državah članicah z 

zagotavljanjem podpore nacionalnim 

organom za ukrepe, namenjene 

reformiranju in okrepitvi institucij, 

upravljanja, javne uprave ter 

gospodarskega in socialnega sektorja v 

odgovor na gospodarske in socialne izzive, 

da se okrepijo kohezija, konkurenčnost, 

produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje 

delovnih mest in naložbe, s čimer se 

pripravlja tudi na sodelovanje v 

euroobmočju, zlasti v okviru procesov 

ekonomskega upravljanja, vključno s 

pomočjo za uspešno, učinkovito in 

pregledno uporabo skladov Unije. 

Splošni cilj programa je podpreti 

nacionalne, regionalne in lokalne organe 

pri upravnih in ekonomskih reformah in 

ukrepih, namenjenih reformiranju in 

okrepitvi institucij, upravljanja, javne 

uprave, gospodarskega sektorja ter 

sistemov socialne zaščite, ter reševanju 

gospodarskih in socialnih izzivov, da bi 

spodbujali in okrepili trajnostno rast, 

okoljsko trajnost, socialno zaščito, 

ustvarjanje delovnih mest in naložbe, 

konkurenčnost, produktivnost, 

teritorialno in socialno kohezijo, 

konvergenco, skupno blaginjo ter 

odpornost na pretrese. Podpora lahko 

vključuje tudi pomoč za uspešno, 

učinkovito in pregledno uporabo skladov 

Unije ter pravilen in pravočasen prenos in 

izvajanje pravnih aktov Unije. Na podlagi 

teh ciljev se s programom pripravlja tudi 

na sodelovanje v euroobmočju, zlasti v 

okviru procesov ekonomskega 

upravljanja. 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a 

Uredba (EU) št. 2017/825 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Finančna sredstva za izvajanje 1. Finančna sredstva za izvajanje 
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programa znašajo 222 800 000 EUR v 

tekočih cenah.“; 

programa znašajo 222 800 000 EUR v 

tekočih cenah.“; Do tega povečanja ne 

pride s prerazporeditvijo obstoječih 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, ampak se sredstva financirajo z 

uporabo posebnih instrumentov iz Uredbe 

Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 

2. decembra 2013 o večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2014–2020. 
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