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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija predlaga splošno uredbo, s katero bi se določila skupna pravila za 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad, 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR) (skladi skupnega strateškega okvira – SSO). Predlog je razdeljen na dva dela: 
skupne določbe za vse sklade SSO in splošne določbe za sklade ESSR, ESS in Kohezijski 
sklad.

Pripravljavec mnenja pozdravlja tak pristop. Enoten niz pravil za vseh pet skladov SSO bi 
moral pripomoči k ustvarjanju sinergij, olajšati izvajanje projektov in nadzor nad njimi ter 
zmanjšati upravno breme za upravičence, države članice in Komisijo.

Učinkovitost kohezijske politike se krepi s predhodnim in naknadnim pogojevanjem. Četudi 
pripravljavec mnenja to zamisel načeloma podpira, je treba zagotoviti, da pogojevanje ne bo 
ustvarilo nepotrebnih novih upravnih obremenitev.

Pripravljavec mnenja poudarja, da je treba uredbo o splošnih določbah uskladiti s finančno 
uredbo, o kateri še potekajo pogajanja. Zato bo treba skladnost med obema uredbama 
zagotoviti v poznejši fazi zakonodajnega postopka.

Pripravljavec mnenja podpira nadaljnjo poenostavitev, ki vključuje uskladitev pravil o 
upravičenosti ter sistemov upravljanja in nadzora med različnimi skladi, uvedbo 
poenostavljenih pravil o povračilih in širšo uporaba „poenostavljenih stroškov“, kot so 
pavšalni zneski ali pavšalne stopnje. Podpreti bi bilo treba tudi premik v smeri „e-kohezije“, 
ki bi upravičencem omogočala predložitev informacij v elektronski obliki.

Komisija predlaga tudi, da bi se podpora za podjetja in projekte, od katerih se pričakuje 
ustvarjanje znatnih finančnih donosov, zagotavljala predvsem prek inovativnih finančnih 
instrumentov. 

Vseeno je treba o nekaterih vidikih predloga še razpravljati.

Glede predlaganega makroekonomskega pogojevanja velja opozoriti, da Parlament ni 
vključen v postopek odločanja o začasni ustavitvi financiranja; vprašljiva je tudi dodana 
vrednost tega ukrepa, saj bi lahko privedla do kaznovanja regij zaradi napak, ki so jih storile 
države članice, in ker so odtegovale odtegovanja denar od regij, ki ga potrebujejo, da bi 
odpravile svoj proračunski primanjkljaj. Pripravljavec mnenja zato predlaga črtanje tega 
pogojevanja.

„S skupnim strateškim okvirom“ bo 11 tematskih ciljev uredbe prenesenih v ključne ukrepe 
za sklade SSO. Komisija je pooblaščena za sprejetje tega okvira z delegiranim aktom. 
Pripravljavec mnenja ni prepričan o smiselnosti uporabe delegiranih aktov, saj so ti 
predvideni zgolj za nebistvene elemente zakonodajnih aktov. Pri SSO ne gre za take elemente 
in zato bi bilo treba okvir sprejeti kot prilogo k tej uredbi.

Pripravljavca mnenja skrbi, da bi se lahko z uvedbo rezerve za uspešnost zmanjšale ambicije 
držav članic glede ciljev, ki jih morajo doseči, da bi si nato zagotovile upravičenost do te 



PE488.045v02-00 4/28 AD\906170SL.doc

SL

rezerve. Prepričan je, da bi predlagani postopek lahko privedel do resnih izvedbenih težav 
zaradi pomanjkanja časa ob koncu programskega obdobja.

Komisija predlaga tudi, da se regijam, katerih BDP na prebivalca za obdobje 2007–2013 ni 
presegal 75 % povprečja EU-25, njihov BDP na prebivalca pa presega 75 % povprečnega 
BDP EU-27, dodelijo sredstva iz strukturnih skladov v višini vsaj dveh tretjin sredstev, ki so 
jim bila dodeljena za obdobje 2007–2013. Poleg tega ta nova kategorija vključuje regije z 
BDP med 75 % in 90 %. Pripravljavec mnenja dvomi v primernost tega pristopa z enotno 
rešitvijo za vse in predlaga bolj sorazmerno dodeljevanje sredstev po načelu „nižji BDP na 
prebivalca – višji zagotovljeni delež glede na sredstva, dodeljena v obdobju 2007-2013“.

Kar zadeva proračunske posledice, Komisija v členu 83 predlaga, da se za ESRR, ESS in 
Kohezijski sklad za obdobje od 2014 do 2020 zagotovi 336 020 492 848 EUR v cenah iz leta 
2011, in sicer v skladu z naslednjo razčlenitvijo:

V milijardah EUR, stalne cene iz leta 
2011.

VFO
2007-2013

Predlog COM
VFO 2014-2020 Sprememba 

(v %)
Regije iz cilja „konvergenca“

ESSR+ESS
202,9 162,6 - 20 %

2007-13 postopno opuščanje 
(konvergenca) + postopno 
uvajanje (konvergenca) + 

postopno uvajanje 
(konkurenčnost) regije/ 

2014 -2020 regije v prehodu
(ESSR+ESS)

25,9 38,9 +50 %

Konkurenčnost regij/bolj 
razvite regije 
(ESSR+ESS)

44,3 53,1 + 20 %

Teritorialno sodelovanje
(ESRR)

8,9 11,7 +31 %

Kohezijski sklad 71 68,7 - 3 %
2014-2020 dodatna sredstva za 

najbolj oddaljene in redko 
poseljene regije

(ESRR) 

0,9

SKUPAJ 354 336 -5,3 %
Številke zaradi zaokroževanja morda ne ustrezajo natančno prikazani skupni vsoti.

Pripravljavec mnenja je zaskrbljen zaradi celotnega zmanjšanja sredstev za kohezijsko 
politiko v višini 18 milijard EUR v cenah iz leta 2011 v primerjavi z večletnim finančnim 
okvirom za obdobje 2007-2013, glede na dokazano dodano vrednost kohezijske politike EU. 
Opozarja na stališče Evropskega parlamenta, ki ga je ta izrazil v resoluciji o SURE, da bi bilo 
treba v naslednjem programskem obdobju ohraniti vsaj raven sredstev, dodeljenih za 
kohezijsko politiko v finančnem programskem obdobju 2007-2013.
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Ta finančna sredstva, kot so določena v zakonodajnem predlogu, so le okvirna za zakonodajni 
organ in ne morejo biti dokončno določena, dokler ne bo dosežen dogovor o predlogu uredbe, 
ki bo določila večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. poudarja, da so finančna sredstva, 
določena v zakonodajnem predlogu, le 
okvirna za zakonodajni organ in da ne 
morejo biti dokončno določena, dokler ne 
bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, 
ki bo določala večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. ponovno opozarja na svojo resolucijo z 
dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1; ponovno poudarja, da so v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
potrebna zadostna dodatna sredstva, da bo 
Unija lahko izvedla svoje sedanje politične 
prednostne naloge in nove naloge iz 
Lizbonske pogodbe ter se odzvala na 
nepredvidene dogodke; poudarja, da se 
lahko kljub povečanju ravni sredstev v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013 
le omejeno prispeva k doseganju 
dogovorjenih ciljev in obveznosti na ravni 
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Unije ter izpolnitev načela solidarnosti 
Unije; poziva Svet, naj jasno opredeli, 
katere od njegovih političnih prednostnih 
nalog ali projektov je mogoče povsem 
opustiti kljub njihovi dokazani evropski 
dodani vrednosti, če se ne strinja s tem 
pristopom;
______________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe 3

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1c.  zlasti opozarja, da Evropski 
parlament v isti resoluciji poudarja, „da 
so za uspešno in okrepljeno kohezijsko 
politiko potrebna ustrezna finančna 
sredstva“, in ugotavlja, „da bi bilo treba 
znesek sredstev, ki so ji bila dodeljena v 
tekočem obdobju finančnega 
programiranja, v naslednjem obdobju 
ohraniti vsaj na isti ravni“;

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 poudaril 
„evropsk[o] dodan[o] vrednost kohezijske 
politike, glede na to, da je ta politika 
uveljavljen mehanizem za zagotavljanje 
rasti in delovnih mest, glavni instrument 
za konvergenco, trajnostni razvoj in 
solidarnost in pomembno orodje 
zbliževanja in solidarnosti ter že desetletja 
ena najpomembnejših, najbolj 
prepoznavnih in najuspešnejših politik 
Unije“. Opozoril je, da mora „sodobna 
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kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, zlasti glede 
poenostavitev, odgovoriti na glavne izzive, 
s katerimi se srečuje Unija, ter spodbujati 
sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu.” Izrazil je 
prepričanje, „da bi morala kohezijska 
politika EU ostati vseevropska politika, ki 
omogoča dostop do virov, izkušenj in 
pomoči vsem regijam EU”. 

Obrazložitev

Odstavek 64 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 nadalje 
poudaril, „da so za uspešno in okrepljeno 
kohezijsko politiko potrebna ustrezna 
finančna sredstva, in da bi bilo treba 
znesek sredstev, ki so ji bila dodeljena v 
tekočem obdobju finančnega 
programiranja v naslednjem obdobju vsaj 
ohraniti na tej ravni, da bi pospešili 
prizadevanja za zmanjšanje razvojnega 
razkoraka med regijami EU.” Komisija 
vseeno predlaga, da se celotni znesek 
dodeljenih sredstev za kohezijsko politiko 
zmanjša za 5,3 %, to je s 354 milijard 
EUR v obdobju 2007-2013 na 336 
milijard EUR za obdobje 2014-220 (v 
stalnih cenah iz leta 2011).

Obrazložitev

Odstavek 67 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe 6
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 opozoril, da 
ima kohezijska politika z začetkom 
veljavnosti Lizbonske pogodbe in z 
vključitvijo teritorialne kohezije vanjo 
večji pomen, ter zavzel stališče, da je treba 
okrepiti vse oblike teritorialnega 
sodelovanja (čezmejno, nadnacionalno in 
medregionalno); poudaril je, da bi bilo 
treba obravnavati tudi makroregionalno 
sodelovanje in strategije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) Evropski parlament je v svoji
resoluciji z dne 8. junija 2011 opozoril,, 
da ima Kohezijska politika EU svoje 
poslanstvo in cilje, določene v členu 174 
PDEU, ki presega strategijo Evropa 2020; 
poudaril je, da bi jih bilo treba v 
prihodnjem programskem obdobju 
ohraniti, zlasti zato, ker Unija še naprej 
potrebuje gospodarsko, socialno in 
teritorialno zbliževanje.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2e) Evropski parlament v svoji resoluciji 
z dne 8. junija 2011 priznava, da je v 
skladu s Pogodbo treba posebno pozornost 
nameniti podeželju, območjem, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in 
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regijam, ki so hudo in stalno prizadete 
zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, kot so 
najsevernejše regije z zelo nizko gostoto 
prebivalstva na otokih, čezmejne in gorske 
regije ter najbolj oddaljene regije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2f) Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 pozval 
Komisijo, naj oblikuje vmesno kategorijo 
regij, katerih BDP na prebivalca 
predstavlja od 75 % do 90 % BDP EU, da 
bi jim dodelila jasnejši položaj in večjo 
varnost pri njihovem razvoju.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača, in zmanjševanju 
prihodnjih zunanjih stroškov. Države 
članice morajo z metodologijo, ki jo z 
izvedbenim aktom sprejme Komisija, 
zagotoviti informacije o podpori ciljev na 
področju podnebnih sprememb, ki so v 
skladu z načrtom, da se vsaj 20 % 
proračuna Unije nameni temu cilju.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Skladi SSO morajo za uresničitev 
splošnih in posameznih ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast svojo podporo osredotočiti 
na omejeno število skupnih tematskih 
ciljev. Natančno področje uporabe skladov 
SSO se določi v pravilih za posamezne 
sklade in je lahko omejeno na le nekatere 
tematske cilje, opredeljene v tej uredbi.

(13) Skladi SSO morajo za uresničitev 
splošnih in posameznih ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast svojo podporo osredotočiti 
na omejeno število skupnih tematskih 
ciljev. Evropski parlament je v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 izrazil 
mnenje, da bi države članice in regije 
morale sredstva EU in nacionalna 
sredstva usmeriti v majhno število 
prednostnih nalog in projektov, ki so 
resnično pomembni za Evropo, kot so 
raziskave, razvoj in inovacije za rešitev 
konkretnih izzivov, s katerimi se srečujejo. 
V zvezi s tem je zahteval, da Komisija 
pripravi konkretne predloge za 
zagotavljanje močnejše tematske 
osredotočenosti kohezijskih sredstev na 
prednostne naloge strategije Evropa 2020, 
in menil, da bi bilo treba uvesti bolj v 
rezultate usmerjen sistem od sedanjih 
„namenskih rezervacij” ter obenem 
zagotoviti primerno upoštevanje posebnih 
potreb in prednostnih nalog, značilnih za 
posamezne regije. Natančno področje 
uporabe skladov SSO se določi v pravilih 
za posamezne sklade in je lahko omejeno 
na le nekatere tematske cilje, opredeljene v 
tej uredbi.

Obrazložitev

Odstavek 68 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: 
novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija mora z delegiranim aktom 
sprejeti skupni strateški okvir, ki oblikuje
cilje Unije v ključne ukrepe za sklade 
SSO, da se zagotovi jasnejša strateška 
usmeritev programiranja na ravni držav 
članic in regij. Skupni strateški okvir mora 
olajšati sektorsko in teritorialno 
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru 
skladov SSO ter z drugimi zadevnimi 
politikami in instrumenti Unije.

(14) Skupni strateški okvir, kot je določen 
v prilogi X te uredbe, usklajuje in 
uravnoveša cilje in prednostne naloge iz 
strategije Evropa 2020, povezane s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
s cilje ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije iz Pogodbe. Cilj Skupnega 
strateškega okvira je, da se zagotovi 
jasnejša strateška usmeritev programiranja 
na ravni držav članic in regij. Skupni 
strateški okvir mora olajšati sektorsko in 
teritorialno usklajevanje ukrepanja Unije v 
okviru skladov SSO ter z drugimi 
zadevnimi politikami in instrumenti Unije.

Obrazložitev

O skupnem strateškem okviru bi moral odločati zakonodajni organ.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, določenega v 
prilogi X te uredbe, v sodelovanju s 
partnerji in po posvetovanju s Komisijo 
sestaviti pogodbo o partnerstvu, da bi 
zagotovila upoštevanje načela upravljanja 
na več ravneh. Pogodba o partnerstvu 
mora prenesti elemente iz skupnega 
strateškega okvira v nacionalni kontekst in 
določiti trdne zaveze doseganju ciljev 
Unije s programiranjem skladov SSO.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora 
leta 2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba 
proračuna Unije.

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora 
leta 2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti.

Obrazložitev

Rezerve za uspešnost bodo vodile v določanje nižjih ciljev in utegnejo povzročiti težave z 
izvajanjem ob koncu programskega obdobja.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
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gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 
plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. 

Obrazložitev

S predlogom spremembe se črta možnost, da Komisija začasno ustavi plačila. Tako se 
prepreči, da bi bile regije kaznovane zaradi napak, ki so jih storile države članice.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Za boljše sproščanje potenciala na 
lokalni ravni je treba z določitvijo skupnih 
pravil in tesno usklajenostjo vseh skladov 
SSO okrepiti in olajšati izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 
Odgovornost za izvajanje lokalnih 
razvojnih strategij je kot bistveno načelo 
treba dati lokalnim akcijskim skupinam, 
vključno z obstoječimi skupinami 
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LEADER, ki zastopajo interese skupnosti.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije je treba v okviru ciljev naložbe za 
rast in delovna mesta podpirati vse regije. 
Za zagotovitev uravnovešene in postopne 
podpore in za upoštevanje stopnje 
gospodarskega in družbenega razvoja je 
treba vire iz ESRR in ESS za ta cilj dodeliti 
manj razvitim regijam in bolj razvitim 
regijam v skladu z njihovim bruto 
domačim proizvodom (BDP) na prebivalca 
v primerjavi s povprečjem EU. Za 
zagotovitev dolgoročne stabilnosti naložb 
iz strukturnih skladov morajo regije, 
katerih BDP na prebivalca je bil v obdobju 
2007-2013 nižji od 75 % povprečja EU-25 
za referenčno obdobje, vendar katerih BDP 
na prebivalca se je zvišal na več kot 75 % 
povprečja EU-27, prejeti najmanj dve 
tretjini sredstev, dodeljenih v obdobju 
2007-2013. Države članice z bruto 
nacionalnim dohodkom (BND) na 
prebivalca, ki ne dosega 90 % povprečja 
Unije, morajo imeti koristi od 
Kohezijskega sklada v okviru cilja naložbe 
za rast in delovna mesta. 

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije je treba v okviru ciljev naložbe za 
rast in delovna mesta podpirati vse regije. 
Za zagotovitev uravnovešene in postopne 
podpore in za upoštevanje stopnje 
gospodarskega in družbenega razvoja je 
treba vire iz ESRR in ESS za ta cilj dodeliti 
manj razvitim regijam in bolj razvitim 
regijam v skladu z njihovim bruto 
domačim proizvodom (BDP) na prebivalca 
v primerjavi s povprečjem EU. Za 
zagotovitev dolgoročne stabilnosti naložb 
iz strukturnih skladov morajo regije, 
katerih BDP na prebivalca je bil v obdobju 
2007–2013 nižji od 75 % povprečja EU-25 
za referenčno obdobje, vendar katerih BDP 
na prebivalca se je zvišal na več kot 75 % 
povprečja EU-27, prejeti delež sredstev, 
dodeljenih v obdobju 2007–2013, ki je 
obratno sorazmeren z njihovim BDP na 
prebivalca. Države članice z bruto 
nacionalnim dohodkom (BND) na 
prebivalca, ki ne dosega 90 % povprečja 
Unije, morajo imeti koristi od 
Kohezijskega sklada v okviru cilja naložbe 
za rast in delovna mesta. 

Obrazložitev

Zagotovljen minimalni delež glede na dodeljena sredstva v obdobju 2007-2013, ki ga prejme 
država članica, se določi v razmerju do njenega BDP na prebivalca, tako da revnejše države 
članice dobijo večji delež (v odstotnih točkah) kot bogatejše.



AD\906170SL.doc 15/28 PE488.045v02-00

SL

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

črtano

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 8.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
sprejetjem skupnega strateškega okvira in 
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
opredelitvijo območja in prebivalstva, ki so 
zajeti v lokalnih razvojnih strategijah, 
podrobnimi pravili o finančnih 
instrumentih (kombinacija podpore, 
upravičenost, vrste dejavnosti, ki se ne 
podpirajo), pravili o nekaterih vrstah 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na 
nacionalni, regionalni, transnacionalni ali 
čezmejni ravni, pravili za sporazume o 
financiranju, transferji in upravljanjem 
sredstev, ureditvami upravljanja in 
nadzora, pravili o zahtevkih za plačilo, 
vzpostavitvijo sistema kapitalizacije letnih 
obrokov, opredelitvijo pavšalnega zneska 
za dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek, 
opredelitvijo pavšalnega zneska, ki se 
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pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe prilog I in IV. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni.

uporablja za posredne stroške za 
nepovratna sredstva na podlagi obstoječih 
metod in ustreznih stopenj, ki se 
uporabljajo v politikah Unije, obveznostmi 
držav članic v zvezi s postopkom 
poročanja o nepravilnostih in izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov, načini 
izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe prilog I in IV. Zlasti je 
pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi na strokovni ravni.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu, 
sklepe o dodelitvi rezerve za uspešnost, 
sklepe o začasni ustavitvi plačil zaradi 
ekonomskih politik držav članic in sklepe 
o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu in 
sklepe o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
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povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih.

hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 2 - pododstavek 2 - točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „skupni strateški okvir“ pomeni 
dokument, ki splošne in posebne cilje iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast oblikuje v ključne ukrepe 
za sklade SSO in za vsak tematski cilj 
določa ključne ukrepe, ki jih podpira 
posamezni sklad SSO, ter določa 
mehanizme, ki zagotavljajo skladnost in 
doslednost načrtovanja programov skladov 
SSO z gospodarskimi in zaposlitvenimi 
politikami držav članic in Unije;

(2) „skupni strateški okvir“ pomeni okvir, 
ki cilje in prednostne naloge iz strategije 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast usklajuje in uravnoveša s 
cilji Pogodbe glede ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije ter za vsak 
tematski cilj določa ključne ukrepe, ki jih 
podpira posamezni sklad SSO, in 
mehanizme, ki zagotavljajo skladnost in 
doslednost načrtovanja programov skladov 
SSO z gospodarskimi in zaposlitvenimi 
politikami držav članic in Unije;

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe 1 k uvodni izjavi 14.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 2 - pododstavek 2 - točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „pogodba o partnerstvu“ pomeni 
dokument, ki ga pripravi država članica 
skupaj s partnerji v skladu z načelom 
upravljanja na več ravneh, v katerem so 
opredeljene strategija države članice, 

(18) „pogodba o partnerstvu“ pomeni 
dokument, ki ga pripravi država članica 
skupaj s partnerji v skladu z načelom 
upravljanja na več ravneh, v katerem so v 
skladu c cilji Pogodbe o ekonomski, 
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prednostne naloge in ureditve za uspešno 
in učinkovito uporabo skladov SSO pri 
izvajanju strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki ga potrdi 
Komisija na podlagi ocene in pogovora z 
državo članico;

socialni in teritorialni koheziji opredeljene 
strategija države članice, prednostne naloge 
in ureditve za uspešno in učinkovito 
uporabo skladov SSO pri izvajanju 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, ki ga potrdi Komisija na 
podlagi ocene in pogovora z državo 
članico;

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe 2 k uvodni izjavi 16.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 11 - pododstavek 1 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) mehanizmi za zagotavljanje skladnosti 
in doslednosti programiranja skladov SSO 
s priporočili za vsako državo v skladu s 
členom 121(2) Pogodbe in ustreznih 
priporočil Sveta, sprejetih v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe.

(f) mehanizmi za zagotavljanje skladnosti 
in doslednosti programiranja skladov SSO 
z nacionalnimi programi reform in 
drugimi pomembnimi strategijami.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 12 - pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se pooblasti, da v treh mesecih 
od sprejetja te uredbe sprejme delegirani 
akt v skladu s členom 142 skupnega 
strateškega okvira.

Skupni strateški okvir je priložen tej 
uredbi.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 6.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s pravili za 
posamezne sklade in ob upoštevanju 
nacionalnih in regionalnih potreb
namenijo podporo predvsem ukrepom, ki 
zagotavljajo največjo dodano vrednost v 
povezavi s strategijo Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast in tako 
obravnavajo izzive, opredeljene v 
priporočilih za vsako državo v skladu s 
členom 121(2) Pogodbe in ustreznih 
priporočilih Sveta, sprejetih v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe.

Države članice v skladu s pravili za 
posamezne sklade namenijo podporo 
predvsem ukrepom, ki zagotavljajo 
največjo dodano vrednost v povezavi s 
strategijo Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast in tako obravnavajo 
izzive, opredeljene v priporočilih za vsako 
državo v skladu s členom 121(2) Pogodbe, 
kakor se je z nacionalnim programom 
reform prenesel v nacionalni in 
regionalni okvir.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 % virov, dodeljenih vsakemu skladu 
SSO in državi članici, z izjemo virov, 
dodeljenih cilju evropsko teritorialno 
sodelovanje in naslovu V Uredbe o ESPR, 
se nameni za rezervo za uspešnost, ki se 
dodeli v skladu s členom 20.

črtano

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 20 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20

Dodelitev rezerve za uspešnost črtano
1. Če se med pregledom uspešnosti, 
opravljenim leta 2017, ugotovi, da 
prednostna naloga v okviru programa ni 
dosegla svojih mejnikov, določenih za 
leto 2016, Komisija za zadevno državo 
članico pripravi priporočila.
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2. Na podlagi pregleda v letu 2019 
Komisija z izvedbenim aktom določi za 
vsak sklad SSO in državo članico 
programe in prednostne naloge, ki so 
dosegli svoje mejnike. Država članica 
predlaga dodelitev rezerve za uspešnost za 
programe in prednostne naloge iz 
navedenega sklepa Komisije. Komisija 
odobri spremembe zadevnih programov v 
skladu s členom 26. Kadar država članica 
ne predloži informacij v skladu s 
členom 46(2) in (3), se rezerva za 
uspešnost zadevnih programov ali 
prednostnih nalog ne dodeli.
3. Kadar se s pregledom uspešnosti 
zagotovijo dokazi, da prednostna naloga 
ni dosegla mejnikov iz okvira uspešnosti, 
lahko Komisija začasno ustavi celotno 
vmesno plačilo ali del vmesnega plačila za 
prednostno nalogo programa v skladu s 
postopkom iz pravil za posamezne sklade.
4. Kadar Komisija na podlagi pregleda 
končnega poročila o izvajanju programa 
ugotovi resno nedoseganje ciljev iz okvira 
uspešnosti, lahko uporabi finančne 
popravke za zadevne prednostne naloge v 
skladu s pravili za posamezne sklade. 
Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 o 
določitvi meril in metodologije za uvedbo 
stopnje finančnega popravka, ki se 
uporabi.
5. Odstavek 2 se ne uporablja za 
programe iz cilja evropsko teritorialno 
sodelovanje in za poglavje V Uredbe o 
ESPR.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 8.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21 črtano
Pogojenost v zvezi s usklajenostjo 
ekonomskih politik držav članic

1. Komisija lahko od države članice 
zahteva, da pregleda in predlaga 
spremembe svoje pogodbe o partnerstvu in 
ustreznih programov, kadar je to potrebno 
za: a) podporo izvajanju priporočila 
Sveta, naslovljenega na zadevno državo 
članico in sprejetega v skladu s 
členom 121(2) in/ali členom 148(4) 
Pogodbe, ali podporo izvajanju ukrepov, 
naslovljenih na zadevno državo članico in 
sprejetih v skladu s členom 136(1) 
Pogodbe; (c) podporo izvajanju 
priporočila Sveta, naslovljenega na 
zadevno državo članico in sprejetega v 
skladu s členom 126(7) Pogodbe; (c) 
podporo izvajanju priporočila Sveta, 
naslovljenega na zadevno državo članico 
in sprejetega v skladu s členom 7(2) 
Uredbe (EU) št. .../2011 [o preprečevanju 
in odpravljanju makroekonomskih 
neravnotežij], če se oceni, da so te 
spremembe potrebne za lažjo odpravo 
makroekonomskih neravnotežij; čim večji 
učinek razpoložljivih skladov SSO na rast 
in konkurenčnost v skladu z odstavkom 4, 
če država članica izpolnjuje enega od 
naslednjih pogojev: (i) finančna pomoč 
Unije ji je bila na voljo v skladu z Uredbo 
Sveta (EU) št. 407/2010; (ii) srednjeročna 
finančna pomoč ji je bila na voljo v 
skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002; 
(iii) finančna pomoč v obliki posojila 
EMS ji je na voljo v skladu s Pogodbo o 
ustanovitvi evropskega mehanizma za 
stabilnost.
2. Država članica v enem mesecu predloži 
predlog za spremembo pogodbe o 
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partnerstvu in ustreznih programov. 
Komisija po potrebi da pripombe v enem 
mesecu od predložitve sprememb, pri 
čemer mora država članica v tem primeru 
ponovno predložiti svoj predlog v enem 
mesecu.
3. Če Komisija ni dala pripomb ali kadar 
so bile njene pripombe zadovoljivo 
upoštevane, čim prej sprejme sklep o 
odobritvi sprememb pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov.
4. Kadar je državi članici z odstopanjem 
od odstavka 1 finančna pomoč na voljo v 
skladu s členom 1(d) in je povezana s 
spremembo programa, lahko Komisija 
brez kakršnega koli predloga države 
članice spremeni pogodbo o partnerstvu 
in programe za čim večji učinek 
razpoložljivih skladov SSO na rast in 
konkurenčnost. Za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov se 
Komisija vključi v njihovo izvajanje, kot je 
opredeljeno v spremenjenem programu ali 
memorandumu o soglasju z zadevno 
državo članico.
5. Kadar se država članica ne odzove na 
zahtevo Komisije iz odstavka 1 ali ne 
odgovori zadovoljivo na pripombe 
Komisije iz odstavka 2 v enem mesecu, 
lahko Komisija v treh mesecih po 
predložitvi svojih pripomb z izvedbenimi 
akti sprejme odločitev o začasni ustavitvi 
dela ali vseh plačil zadevnih programov.
6. Komisija z izvedbenimi akti začasno 
ustavi del ali vsa plačila in obveznosti za 
zadevne programe, če: a) Svet sklene, da 
država članica ne izpolnjuje posebnih 
ukrepov, ki jih je Svet določil v skladu s 
členom 136(1) Pogodbe; (c) Svet v skladu 
s členom 126(8) ali členom 126(11) 
Pogodbe sklene, da zadevna država 
članica ni sprejela učinkovitih ukrepov za 
zmanjšanje čezmernega primanjkljaja; (c) 
Svet v skladu s členom 8(3) 
Uredbe (EU) št. […]/2011 [o 
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preprečevanju in odpravljanju 
makroekonomskih neravnotežij] ugotovi, 
da država članica dvakrat ni predložila 
ustreznega popravnega akcijskega načrta, 
ali pa Svet sprejme sklep o 
neizpolnjevanju obveznosti v skladu s 
členom 10(4) navedene uredbe; (d) 
Komisija ugotovi, da država članica ni 
sprejela ukrepov za izvajanje programa za 
prilagoditev iz Uredbe Sveta (EU) 
št. 407/2010 ali Uredbe Sveta 
(ES) št. 332/2002, in posledično odloči, da 
ne odobri izplačila finančne pomoči, 
odobrene tej državi članici; or (e) upravni 
odbor evropskega mehanizma za 
stabilnost ugotovi, da pogoji za finančno 
pomoč EMS v obliki posojila EMS 
zadevni državi članici niso izpolnjeni, in 
zato sklene, da se ji odobrena podpora za 
stabilnost ne izplača.
7. Komisija pri odločitvi o začasni 
ustavitvi dela ali vseh plačil ali obveznosti 
v skladu s členom 5 oziroma 6 zagotovi, 
da je začasna ustavitev sorazmerna in 
učinkovita, ter pri upošteva gospodarske 
in socialne razmere v zadevni državi 
članici in enako obravnava vse države 
članice, zlasti glede vpliva začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice.
8. Komisija nemudoma odpravi začasno 
ustavitev plačil in obveznosti, ki jih je 
odobrila, kadar država članica na zahtevo 
Komisije predlaga spremembe pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov, 
kadar je ustrezno: a) Svet sklene, da 
država članica izpolnjuje posebne ukrepe, 
ki jih je Svet določil v skladu s 
členom 136(1) Pogodbe; (c) je postopek v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem začasno 
odložen v skladu s členom 9 
Uredbe (ES) št. 1467/97 ali Svet v skladu s 
členom 126(12) Pogodbe sklene, da 
prekliče sklep o obstoju čezmernega 
primanjkljaja; (c) Svet potrdi popravni 
akcijski načrt, ki ga je zadevna država 
članica predložila v skladu s členom 8(2) 
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Uredbe (EU) No […] [Uredba o postopku 
v zvezi s čezmernim primanjkljajem], ali je 
postopek v zvezi čezmernim 
primanjkljajem začasno odložen v skladu 
s členom 10(5) navedene uredbe ali je 
Svet zaključil postopek v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem v skladu s 
členom 11 navedene uredbe; (d) Komisija 
sklene, da je zadevna država članica 
sprejela ukrepe za izvajanje programa za 
prilagoditev iz Uredbe Sveta (EU) 
št. 407/2010 ali Uredbe Sveta 
(ES) št. 332/2002, in posledično odloči, da 
odobri izplačila finančne pomoči, 
odobrene tej državi članici; or (e) upravni 
odbor evropskega mehanizma za 
stabilnost sklene, da je pogojenost za 
finančno pomoč v obliki posojila ESM 
zadevni državi članici izpolnjena, in 
posledično sklene, da izplača podporo za 
stabilnost, ki ji je bila odobrena. Hkrati 
Svet na predlog Komisije sklene, da se v 
proračun ponovno vključijo začasno 
ustavljene obveznosti v skladu s členom 8 
Uredbe Sveta (EU) št. […] o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 9.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ukrepe za razširjanje informacij, 
podporo mreženju, izvajanje 
komunikacijskih dejavnosti, ozaveščanje
ter spodbujanje sodelovanja in izmenjave 
izkušenj, tudi s tretjimi državami. Za 
doseganje večje učinkovitosti pri 
obveščanju širše javnosti in boljše sinergije 
dejavnosti obveščanja na pobudo Komisije 
viri, dodeljeni komunikacijskim 

(f) ukrepe za razširjanje informacij, 
podporo mreženju, izvajanje 
komunikacijskih dejavnosti, ozaveščanje 
ter spodbujanje sodelovanja in izmenjave 
izkušenj, tudi z organizacijami civilne 
družbe in s tretjimi državami. Za doseganje 
večje učinkovitosti pri obveščanju širše 
javnosti in boljše sinergije dejavnosti 
obveščanja na pobudo Komisije viri, 
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dejavnostim iz te uredbe, prispevajo tudi h 
kritju stroškov celostnega obveščanja o 
političnih prednostnih nalogah Evropske 
unije, če so te povezane s splošnimi cilji te 
uredbe;

dodeljeni komunikacijskim dejavnostim iz 
te uredbe, prispevajo tudi h kritju stroškov 
celostnega obveščanja o političnih 
prednostnih nalogah Evropske unije, če so 
te povezane s splošnimi cilji te uredbe;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 66 - pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede rezerve za uspešnost proračunske 
obveznosti sledijo sklepu Komisije o 
odobritvi spremembe programa.

črtano

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 15 k členu 18, ki ga je podal poročevalec.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te tri kategorije regij so določene glede na 
njihov BDP na prebivalca, merjen po 
paritetah kupne moči in izračunan na 
podlagi podatkov Unije za obdobje 2006–
2008, v primerjavi s povprečnim BDP EU-
27 za isto referenčno obdobje.

Te tri kategorije regij so določene glede na 
njihov BDP na prebivalca, merjen po 
paritetah kupne moči in izračunan ob 
začetku veljavnosti te uredbe na podlagi 
podatkov Unije za zadnje razpoložljivo 
triletno obdobje, v primerjavi s 
povprečnim BDP EU-27 za isto referenčno 
obdobje.

Obrazložitev

BDP-ja, merjenega na podlagi podatkov za obdobje 2006–2008, ki ga predlaga Komisija, ni 
mogoče uporabiti kot kazalnik gospodarskih razmer držav članic, saj ne zajema zadnjih treh 
let (2009–2012), ko je zelo veliko regij, zlasti na „ekonomskem jugu“, prizadela najhujša 
socialno-ekonomska kriza doslej. Zato bi lahko le z uporabo novejših podatkov zagotovili 
pošteno dodeljevanje kohezijskih sredstev.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Iz Kohezijskega sklada se podpirajo države 
članice, katerih bruto nacionalni dohodek 
(BND) na prebivalca, merjen po paritetah 
kupne moči in izračunan na podlagi 
podatkov Unije za obdobje 2007–2009, ne 
dosega 90 % povprečnega BND na 
prebivalca EU-27 za isto referenčno 
obdobje.

Iz Kohezijskega sklada se podpirajo države 
članice, katerih bruto nacionalni dohodek 
(BND) na prebivalca, merjen po paritetah 
kupne moči in izračunan ob začetku 
veljavnosti te uredbe na podlagi podatkov 
Unije za zadnje razpoložljivo triletno
obdobje, ne dosega 90 % povprečnega 
BND na prebivalca EU-27 za isto 
referenčno obdobje.

Obrazložitev

V skladu s spremembami k členu 82 – odstavek 2 – pododstavek 2.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsem regijam, katerih BDP na prebivalca 
za obdobje 2007–2013 ni presegal 75 % 
povprečja EU-25 za referenčno obdobje, 
toda katerih BDP na prebivalca presega 
75 % povprečnega BDP EU-27, se dodelijo 
sredstva iz strukturnih skladov v višini vsaj 
dveh tretjin sredstev, ki so jim bila 
dodeljena za obdobje 2007–2013.

Vsem regijam, katerih BDP na prebivalca 
za obdobje 2007–2013 ni presegal 75 % 
povprečja EU-25 za referenčno obdobje, 
toda katerih BDP na prebivalca presega 
75 % povprečnega BDP EU-27, se dodelijo 
sredstva iz strukturnih skladov v višini 
deleža sredstev, ki so jim bila dodeljena za 
obdobje 2007–2013, ki je obratno 
sorazmeren z njihovim BDP na 
prebivalca.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 10.
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. 5 % virov za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta se nameni za rezervo za 
uspešnost, ki se dodeli v skladu s 
členom 20.

črtano

Obrazložitev
Glej obrazložitev k predlogu spremembe 8.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 110 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 85 % za manj razvite regije držav 
članic, katerih povprečni BDP na 
prebivalca za obdobje 2007–2009 je bil 
nižji od 85 % povprečja EU-27 v istem 
obdobju, in za najbolj oddaljene regije;

(c) 85 % za manj razvite regije držav 
članic, katerih povprečni BDP na 
prebivalca za zadnje razpoložljivo triletno 
obdobje je bil ob začetku veljavnosti te 
uredbe nižji od 85 % povprečja EU-27 v 
istem obdobju, in za najbolj oddaljene 
regije;

Obrazložitev

V skladu s predlogoma spremembe 9 in 10 k členu 28(2)(2) in 82(3).
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