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Paolo De Castro
(PE472.049v01-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb v zvezi s finančnim upravljanjem za 
nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi 
z njihovo finančno stabilnostjo
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Predlog spremembe 1
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Odbora regij, črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Doslej najhujša finančna kriza in 
gospodarski upad sta močno prizadela 
gospodarsko rast in finančno stabilnost ter 
povzročila hudo poslabšanje finančnega in 
gospodarskega položaja držav članic.
Nekatere države članice se soočajo z 
resnimi težavami v zvezi z njihovo 
finančno stabilnostjo ali obstaja nevarnost, 
da bi v tovrstne težave zašle, predvsem s 
težavami, povezanimi z gospodarsko rastjo 
in finančno stabilnostjo ter s povečanjem 
njihovega primanjkljaja in dolga, ki so 
povezani tudi z mednarodnim 
gospodarskim in finančnim okoljem.

(1) Doslej najhujša finančna kriza in 
gospodarski upad sta močno prizadela 
gospodarsko rast in finančno stabilnost ter 
povzročila hudo poslabšanje finančnega in 
gospodarskega položaja držav članic.
Nekatere države članice se soočajo z 
resnimi težavami v zvezi z njihovo 
finančno stabilnostjo ali obstaja nevarnost, 
da bi v tovrstne težave zašle, predvsem s 
težavami, povezanimi z gospodarsko rastjo 
in finančno stabilnostjo, s povečanjem 
njihovega primanjkljaja in dolga ter s 
težavami vlad, ko želijo pridobiti tržna 
posojila, tudi zaradi mednarodnega 
gospodarskega in finančnega okolja.

Or. it

Predlog spremembe 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Doslej najhujša finančna kriza in 
gospodarski upad sta močno prizadela 
gospodarsko rast in finančno stabilnost ter 
povzročila hudo poslabšanje finančnega in 
gospodarskega položaja držav članic.
Nekatere države članice se soočajo z 
resnimi težavami v zvezi z njihovo 
finančno stabilnostjo ali obstaja nevarnost, 
da bi v tovrstne težave zašle, predvsem s 
težavami, povezanimi z gospodarsko rastjo 
in finančno stabilnostjo, ter s povečanjem 
njihovega primanjkljaja in dolga, ki so 
povezani tudi z mednarodnim 
gospodarskim in finančnim okoljem.

(1) Doslej najhujša finančna kriza in 
gospodarski upad sta močno prizadela 
gospodarsko rast in finančno stabilnost ter 
povzročila hudo poslabšanje finančnega in 
gospodarskega položaja držav članic.
Nekatere države članice se soočajo z 
resnimi težavami v zvezi z njihovo 
finančno stabilnostjo ali obstaja nevarnost, 
da bi v tovrstne težave zašle, predvsem s 
težavami, povezanimi z gospodarsko rastjo 
in finančno stabilnostjo, s povečanjem 
njihovega primanjkljaja in dolga ter zaradi 
objektivne potrebe, da se ta dolg zmanjša, 
tudi zaradi mednarodnega gospodarskega 
in finančnega okolja.

Or. it

Predlog spremembe 4
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za olajšanje upravljanja s sredstvi 
Unije, ki bi pomagala pospeševati naložbe 
v državah članicah in zadevnih regijah ter 
za povečanje vpliva uporabe sredstev na 
gospodarstvo, je treba omogočiti povišanje 
deleža prispevkov EKSRP na 95 % 
upravičenih javnih odhodkov v regijah, 
upravičenih po konvergenčnem cilju in na 
85 % upravičenih javnih odhodkov v 
drugih regijah, ki se soočajo z resnimi 
težavami v zvezi z njihovo finančno 
stabilnostjo.

(11) Za olajšanje upravljanja s sredstvi 
Unije, ki bi pomagala pospeševati naložbe 
in povečati konkurenco v državah članicah 
in zadevnih regijah ter za povečanje vpliva 
uporabe sredstev na gospodarstvo, je treba 
omogočiti povišanje deleža prispevkov 
EKSRP na 95 % upravičenih javnih 
odhodkov v regijah, upravičenih po 
konvergenčnem cilju in na 85 % 
upravičenih javnih odhodkov v drugih 
regijah, ki se soočajo z resnimi težavami v 
zvezi z njihovo finančno stabilnostjo, ne da 
bi povečali proračun kohezijske politike 
EU za programsko obdobje 2007–2013.

Or. lt
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Predlog spremembe 5
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) To začasno povečanje deleža 
sofinanciranja bi bilo treba obravnavati 
tudi glede na proračunske omejitve, s 
katerimi se soočajo vse države članice, kar 
bi se moralo ustrezno odražati v 
proračunu Unije. Poleg tega bi morala 
biti njegova uporaba časovno omejena na 
odhodke plačilnih agencij do 31. 
decembra 2013, saj je glavni namen tega 
mehanizma reševati specifične tekoče 
težave.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba na predlog Sveta.

Predlog spremembe 6
Paolo De Castro

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Zaradi nujnosti reševanja 
gospodarske krize bi morala ta uredba 
začeti veljati takoj po objavi.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba na predlog direktorata za zakonodajne akte.
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Predlog spremembe 7
Paolo De Castro

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 70 – odstavek 4c – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Ne glede na zgornje meje, določene v 
odstavku 3, 4 in 5 se lahko prispevek 
EKSRP poveča na največ 95 % 
upravičenih javnih odhodkov v regijah, 
upravičenih po konvergenčnem cilju, v 
najbolj oddaljenih regijah in za manjše 
Egejske otoke ter na 85 % upravičenih 
javnih odhodkov v drugih regijah. Ti deleži 
se nanašajo na upravičene odhodke, ki 
bodo na novo prijavljeni v posameznih 
potrjenih izjavah o odhodkih, predloženih
v obdobju, v katerem država članica 
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

4c. Ne glede na zgornje meje, določene v 
odstavku 3, 4 in 5 se lahko prispevek 
EKSRP poveča na največ 95 % 
upravičenih javnih odhodkov v regijah, 
upravičenih po konvergenčnem cilju, v 
najbolj oddaljenih regijah in za manjše 
Egejske otoke ter na 85 % upravičenih 
javnih odhodkov v drugih regijah. Ti deleži 
se nanašajo na upravičene odhodke, ki 
bodo na novo prijavljeni v posameznih 
potrjenih izjavah o odhodkih, nastalih v 
obdobju, v katerem država članica 
izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

Or. en

Obrazložitev

Sprememba na predlog Sveta.

Predlog spremembe 8
Paolo De Castro

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1
Uredba (ES) št.1698/2005
Člen 70 – odstavek 4c – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica, ki želi uporabiti 
odstopanje, predvideno v prvem 
pododstavku, pri Komisiji vnaprej predloži 
zahtevo za ustrezno spremembo programa 
razvoja podeželja. Odstopanje se uporablja, 
ko Komisija potrdi spremembe programa, 

Država članica, ki želi uporabiti 
odstopanje, predvideno v prvem 
pododstavku, pri Komisiji vnaprej predloži 
zahtevo za ustrezno spremembo programa 
razvoja podeželja. Odstopanje se uporablja, 
ko Komisija potrdi spremembe programa, 
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in preneha veljati, ko država članica ne 
izpolnjuje več pogojev iz točk (a), (b) ali 
(c) prvega pododstavka. Država članica 
nato Komisiji pošlje predlog za spremembe 
programa, vključno z novimi finančnimi 
načrti, skladno z največjim deležem, ki je 
bil v uporabi pred odstopanjem.

in preneha veljati, ko država članica ne 
izpolnjuje več pogojev iz točk (a), (b) ali 
(c) prvega pododstavka. Vsekakor 
odstopanje iz prvega pododstavka velja le 
za odhodke, ki so jih imele plačilne 
agencije do 31. decembra 2013. Država 
članica nato Komisiji pošlje predlog za 
spremembe programa, vključno z novimi 
finančnimi načrti, skladno z največjim 
deležem, ki je bil v uporabi pred 
odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba na predlog Sveta.

Predlog spremembe 9
Paolo De Castro

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1
Uredba (ES) št. 1698/2005
Člen 70 – odstavek 4c – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica Komisiji do 
predvidenega datuma ne predloži predloga 
za spremembo programa za razvoj 
podeželja, vključno z novimi finančnimi 
načrti, ne izpolnjuje več pogojev iz točk 
(a), (b) ali (c) prvega pododstavka tega 
odstavka ali če spremenjeni finančni načrt 
ni v skladu z največjim deležem iz 
odstavkov 3, 4 in 5 tega člena, navedeni 
deleži samodejno postanejo primerni za 
uporabo od navedenega datuma.

Če država članica Komisiji do 
predvidenega datuma ne predloži predloga 
za spremembo programa za razvoj 
podeželja, vključno z novimi finančnimi 
načrti, odstopanje preneha veljati v skladu 
z drugim pododstavkom ali če spremenjeni 
finančni načrt ni v skladu z največjim 
deležem iz odstavkov 3, 4 in 5 tega člena, 
navedeni deleži samodejno postanejo 
primerni za uporabo od navedenega 
datuma.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba na predlog Sveta.
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