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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.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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
(KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0481),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42 in 43 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7–0218/2011),

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

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih na predsednika Parlamenta naslovili 
nacionalni parlamenti glede usklajenosti osnutka akta z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ...1, 

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za 
proračun in Odbora za proračunski nadzor (A6-0321/2011),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

                                               
1 Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu.
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Nekatere države članice se zaradi finančne in proračunske krize soočajo s proračunskimi 
omejitvami, zato morda ne bodo mogle izpolniti svojih obveznosti v programih, ki jih 
sofinancira Unija (strukturni in kohezijski skladi, Evropski sklad za razvoj podeželja in 
Evropski sklad za ribištvo). 

Te države članice lahko izgubijo podporo Unije iz Evropskega sklada za razvoj podeželja, če 
najpozneje dve leti po letu prvotno predvidenega plačila (pravilo n+2) ne zagotovijo dokazila, 
da so namenile ustrezno visoka nacionalna sredstva, kot je določeno v členu 70 Uredbe (ES) 
št. 1698/2005. 

Na podlagi tega Komisija predlaga začasno povišanje najvišje stopnje, po kateri Unija 
sofinancira te programe v državah članicah, ki prejemajo podporo iz Evropskega mehanizma 
za finančno stabilizacijo (EFSM) (Uredba Sveta (EU) št. 407/2010, zaenkrat so med temi 
državami Grčija, Irska in Portugalska) in plačilnobilančnega instrumenta za države članice, ki 
niso v evroobmočju (Uredba Sveta (ES) št. 332/2002, zaenkrat Latvija in Romunija). Z 
začasnim povečanjem sofinanciranja Unije, ki se zagotovi na podlagi prošnje zadevne države 
članice, bi se zmanjšal znesek ustreznih nacionalnih sredstev, ki so potrebna v proračunskih 
letih 2011 in 2012. Tako bi pomagali zagotoviti načrtovana sredstva za gospodarstvo na 
podeželju in prispevali k splošnemu okrevanju gospodarstva v teh državah članicah. 

Sedanja 
najvišja 
stopnja 
sofinanciran
ja EU 

Predlagane 
najvišje 
stopnje 
sofinanciranja

Razlika

Osi 1 in 3 75 % 95 % + 20 %Regije, upravičene na 
podlagi 
konvergenčnega cilja

Osi 2 in 4 80 % 95 % + 15 %

Ukrepi na podlagi 
člena 16a (pregled)

90 % 95 % +  5 %

Osi 1 in 3 50 % 85 % + 35 %Druge regije 
Osi 2 in 4 55 % 85 % + 30 %
Ukrepi na podlagi 
člena 16a (pregled)

75 % 85 % + 10 %

Osi 1 in 3 85 % 95 % + 10 %Najbolj oddaljene 
regije/Egejski otoki Osi 2 in 4 85 % 95 % + 10 %

V predlogu Komisije niso predvidene dodatne odobritve za prevzem obveznosti v 
programskem obdobju, ampak bi morali dodatne odobritve plačil za financiranje povečane 
podpore EU prerazporediti iz proračuna za leto 2013 v proračuna za leto 2011 in 2012. 

Zato ne moremo izključiti tveganja, da se na splošno zmanjša celokupni načrtovani znesek. 
Vendar je to tveganje zanemarljivo v primerjavi s tveganjem, da bi zaradi primanjkovanja 
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nacionalnih sredstev izgubili vsa evropska plačila v proračunih za leto 2011 in 20121. 

Zato poročevalec v dobro gospodarstva na podeželju zadevnih držav članic in v širšem 
gospodarskem interesu predlaga, da se podpre predlog Komisije in pospeši zakonodajni 
postopek tako, da bo začel veljati pred koncem leta 2011.

                                               
1 V pomoč je lahko obravnava fiktivnega primera:
Komisija bi državi članici, ki je upravičencem izplačala 100 milijonov EUR, v skladu s sedanjo zakonodajo
nadomestila znesek v višini 75 milijonov EUR (stopnja sofinanciranja 75 %). V skladu s predlagano spremembo
pa bi ta država članica prejela nadomestilo v višini 95 milijonov EUR (v primeru konvergenčnih ali najbolj 
oddaljenih regij).
Če bi lahko zadevna država članica v danem letu (npr. 2012) izplačala samo 5 milijonov EUR in če predlog 
Komisije ne bi bil sprejet, pa bi se celokupni načrtovani znesek zmanjšal za 80 % (na 20 milijonov EUR, od 
katerega bi 15 milijonov nadomestila Unija).


