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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 

z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam 

in prilagoditve njegovega splošnega cilja 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2017)0825), 

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 175 in 197(2) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0433/2017), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. marca 

2018 1, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun in 

Odbora za ekonomske in monetarne zadeve  (A8-0000/2018), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

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 

(1)  Program za podporo strukturnim 

reformam (v nadaljnjem besedilu: 

program) je bil vzpostavljen s ciljem 

                                                 
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 
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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. 

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, socialni in teritorialni 

koheziji. Izvajanje institucionalnih, 

upravnih in strukturnih reform za 

ohranjanje rasti ter prevzemanje 

odgovornosti za strukturne reforme, ki so 

v interesu Unije, zlasti prek lokalnih in 

regionalnih organov ter socialnih 

partnerjev, sta ustrezno orodje za 

doseganje takega razvoja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

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, socialne in 

teritorialne kohezije s strukturnimi 

reformami, ki so v interesu Unije, je 

ključnega pomena za uspešno sodelovanje 

in večjo konvergenco v ekonomski in 

monetarni uniji. To je zlasti pomembno za 

države članice, katerih valuta ni euro, pri 

njihovih pripravah na pridružitev 

euroobmočju. 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a)  Za sedem držav članic, in sicer 

Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, 

Poljsko, Romunijo in Švedsko, velja 

obveznost iz Pogodb, da se morajo 

pripraviti za sodelovanje v euroobmočju. 

Nekatere med njimi so v zadnjih letih 

naredile le majhen napredek pri 

doseganju tega cilja, zato je podpora 

Unije za sodelovanje v euroobmočju vse 

bolj pomembna. Danska in Združeno 

kraljestvo nista zavezana, da se pridružita 

euroobmočju. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b)  Regionalni in lokalni organi igrajo 

pomembno vlogo pri izvajanju strukturne 

reforme v meri, ki je odvisna od ustavne 

in upravne organiziranosti posamezne 

države članice. Zato je pri pripravi in 

izvajanju strukturnih reform primerno 

zagotoviti ustrezno stopnjo vključenosti 

regionalnih in lokalnih organov ter 

posvetovanja z njimi. 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

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, ki so v interesu Unije, 

v državah članicah, katerih valuta ni euro, 

bi bilo treba finančna sredstva programa z 

uporabo instrumenta prilagodljivosti iz 

Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 

1311/20131a povečati na zadostno raven, ki 

Uniji omogoča zagotavljanje podpore, ki 

ustreza potrebam držav članic prosilk. 

 ___________ 

 1a Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 884). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) 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, 

Splošni cilj programa je prispevati k 

institucionalnim in upravnim strukturnim 

reformam ter strukturnim reformam za 

ohranjanje rasti v državah članicah in 

prinesti evropsko dodano vrednost na 

področja politike, ki se nanašajo na 

deljene pristojnosti med Unijo in državami 

članicami, ki niso že zajeta v drugih 

programih za tehnično pomoč, z 

zagotavljanjem podpore javnim organom 
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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. 

držav članic 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.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) 2017/825 

Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a)  v členu 5(1) se doda naslednja 

točka: 

 (da)   podpira v vključenost regionalnih 

in lokalnih organov in posvetovanje z 

njimi pri pripravi in izvajanju ukrepov 

strukturnih reform v meri, ki je 

sorazmerna s pooblastili in odgovornostmi 

teh regionalnih in lokalnih organov v 

ustavni in upravni strukturi vsake države 

članice. 

Or. en 
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OBRAZLOŽITEV 

 

Namen predloga Komisije je spremeniti Uredbo (EU) 2017/825, da bi povečali finančna 

sredstva programa za podporo strukturnim reformam in prilagodili njegov splošni cilj. 

Komisija se je odločila, da bo to naredila zaradi velikega števila zahtevkov držav članic za 

financiranje strukturnih reform. 

 

Namen akta o spremembi je spremeniti člen 4 o cilju programa za podporo strukturnim 

reformam s tem, da se k ciljem programa doda podpora za pripravo na članstvo v 

euroobmočju (v člen se doda besedilo „s čimer se pripravlja tudi na sodelovanje v 

euroobmočju“). Prav tako se doda člen 5a, ki omogoča financiranje ukrepov in dejavnosti za 

pripravi na sodelovanje v euroobmočju. 

 

Z uporabo instrumenta prilagodljivosti v večletnem finančnem okviru se skupna finančna 

sredstva programa za podporo strukturnim reformam povečajo s 142,8 milijona EUR na 222,8 

milijona EUR. Države članice se bodo lahko odločile, da program za podporo strukturnim 

reformam dodatno dopolnijo s prerazporeditvijo odobritev iz proračuna za tehnično pomoč, s 

čimer se bodo skupna sredstva dvignila na približno 300 milijonov EUR. Uredba o skupnih 

določbah že dovoljuje takšne prenose. 

 

Poročevalka meni, da gre tukaj za vsebinsko sicer majhno, a politično zelo pomembno 

spremembo programa za podporo strukturnim reformam. Devetnajst držav članic je že 

vključenih v euroobmočje. Za sedem držav članic, in sicer za Bolgarijo, Hrvaško, Češko, 

Madžarsko, Poljsko, Romunijo in Švedsko, velja obveznost iz Pogodb, da se morajo pripraviti 

za sodelovanje v euroobmočju. Nekatere med njimi so v zadnjih letih naredile le majhen 

napredek pri doseganju tega cilja, zato je podpora EU za sodelovanje v euroobmočju vse bolj 

pomembna. Dve državi članici, Danska in Združeno kraljestvo, nista zavezani, da se vključita 

v euroobmočje, ker sta izvzeti iz enotne valute. Združeno kraljestvo bo leta 2019 seveda 

izstopilo iz Evropske unije. 

 

Po mnenju poročevalke je potrebna večja jasnost glede strukturnih reform, ki jih je treba 

spodbujati z uporabo kohezijskih sredstev, in o njihovem verjetnem učinku na učinkovitost 

financiranja iz kohezijskih skladov. Opozoriti je treba, da večina neenakosti v državah EU 

obstaja znotraj držav članic in ne med njimi. Za učinkovito strukturno preoblikovanje je zato 

potrebna zavezanost različnih ravni javne uprave k sodelovanju, da bi omogočili usklajeno in 

celostno ukrepanje, ki bo združevalo kombinacijo političnih prispevkov, da bi izpolnili 

različne potrebe in izzive v zvezi s teritorialnim razvojem. Glede na to, da države članice že 

imajo lastne reformne pobude, bi se moral program osredotočiti na ukrepe, ki bodo najbolje 

podprli priporočila za posamezne države. 

 

Poročevalka podpira dva glavna elementa predloga, in sicer povečanje proračunskih sredstev 

programa za podporo strukturnim reformam ter vključitev priprav za članstvo v euroobmočju 

kot enega od ciljev programa. Število predlogov sprememb je zato na tej stopnji omejeno. 

Namen teh sprememb je poudariti pomen podpore za priprave na članstvo v euroobmočju in 

zagotoviti, da bodo regionalni in lokalni organi v večji meri vključeni v projekte strukturnih 

reform. 

 


