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PR_COD_1app

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 sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe 
št. 574/2007/ES z namenom povečanja stopnje sofinanciranja v okviru Sklada za 
zunanje meje za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo hude težave v zvezi z 
njihovo finančno stabilnostjo
(COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0527),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0301/2012),

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

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0000/2012),

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.
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OBRAZLOŽITEV

Posledice gospodarske in finančne krize za javne finance so hude v več državah članicah. 
Nekatere države članice so morale sprejeti daljnosežne ukrepe za znižanje ravni dolgov in 
zmanjšanje proračunskih primanjkljajev, da bi vrnile javne finance na pot vzdržnosti, druge 
države pa so bile prizadete v takšni meri, da so potrebovale pomoč finančnih podpornih 
mehanizmov EU. Zaradi velikih gospodarskih težav, te države članice niso mogle izpolnjevati 
zahtev po sofinanciranju, ki so povezane s financiranjem EU. Te težave so zlasti očitne kar 
zadeva sredstva v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“. 

Zato je Komisija predlagala možnost povečanja stopenj sofinanciranja za države članice, ki 
prejemajo pomoč v okviru finančnih podpornih mehanizmov. Namen predloga je omogočiti 
povišanje stopnje sofinanciranja Unije za dvajset odstotnih točk in tako zmanjšati potrebe po 
sofinanciranju na strani zadevnih držav članic. Stopnja sofinanciranja bi se tako dvignila na 
70 %. Za projekte, ki so namenjeni posebnim prednostnim nalogam, in za države članice, ki 
prejemajo sredstva iz Kohezijskega sklada, bi ta povišana stopnja lahko znašala največ 95 %. 

Poročevalec želi poudariti, da spremembe stopenj sofinanciranja za države članice z resnimi 
težavami, kar zadeva njihovo finančno stabilnost, ne prinašajo povišanja skupnih zneskov 
zadevnih skladov. Letne nacionalne dodelitve za sklade na podlagi temeljnih aktov bodo 
ostale nespremenjene, nacionalno sofinanciranje pa se bo ustrezno znižalo. Poleg tega 
poročevalec poudarja, da so bile podobne spremembe zahtev po sofinanciranju že odobrene v 
povezavi s strukturnim skladom, kohezijskim skladom, skladom za ribištvo in kmetijskim 
skladom za razvoj podeželja. Zato bi bilo smiselno omogočiti podobne spremembe tudi za 
sklade, povezane z migracijskimi tokovi. Opozoriti velja tudi, da je predlagano povišanje 
stopenj sofinanciranja začasno in da ne posega v programsko obdobje 2014–2020.

Poročevalec na splošno podpira predloge za povišanje stopnje sofinanciranja za države 
članice, ki dobivajo finančno podporo. Podlaga za takšno razmišljanje je pri zadevnih skladih 
ta, da se oblikuje mehanizem za solidarnost med državami članicami, ko gre za upravljanje 
migracijskih tokov. Ta naloga ni enakomerno razdeljena med države članice, zato je 
upravičeno ponovno oceniti zahteve po sofinanciranju v luči sedanjih gospodarskih izzivov.

Za Evropsko unijo kot celoto je delujoče upravljanje migracijskih tokov zelo pomembno. 
Nezmožnost ene države članice, da zagotovi učinkovito upravljanje migracijskih tokov, ne 
vpliva zgolj na to državo, temveč tudi na številne druge države članice. 

Zato je v interesu vseh držav članic, da sprejete zaveze na področju migracij ne trpijo posledic 
gospodarskih težav v nekaterih državah članicah. Udeleženci nedavne misije odbora LIBE v 
Grčiji so se lahko na lastne oči prepričali, da je v teku več projektov, za katere je potrebna 
povišana stopnja sofinanciranja, da bi se jih izvedlo. To na primer velja za obnovo centrov za 
pridržanje, ki so v slabem stanju, in za izboljšanje tehnične opreme, potrebne za učinkovito 
upravljanje meja. Bistvenega pomena je, da lahko države članice, ki se spoprijemajo z 
velikimi gospodarskimi izzivi, še naprej opravljajo naloge, povezane z upravljanjem 
migracijskih tokov. 

Poročevalec želi poudariti velik pomen učinkovitih sistemov za nadzor in ocenjevanje porabe 
sredstev. Na žalost v nekaterih državah članicah zlorabe sredstev povzročajo težave pri 
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črpanju sredstev EU. Potemtakem ni mogoče podceniti pomena neoporečnih sistemov 
upravljanja in nadzora, katerim sledita ustrezno preverjanje in nadzor. Poleg tega je potreben 
skrben pregled vmesnih ocen ter nenehno učinkovito spremljanje. 

Po določitvi financiranja je treba omogočiti hitro odločanje o teh predlogih. Ob upoštevanju 
tega bi poročevalec predlagal odboru, naj predloge sprejme nespremenjene, brez sprememb. 
To izhaja iz potrebe po tem, da se zagotovi željen učinek sprememb na projektih, ki 
potrebujejo sofinanciranje v državah članicah s hudimi težavami v zvezi s finančno 
stabilnostjo. Priporočilo pa ne pomeni, da bi moral Evropski parlament odobriti predloge brez 
ustreznega skrbnega pregleda. Vseeno poročevalec ocenjuje, da so predlagane spremembe v 
sedanjih okoliščinah upravičene in da je njihovo sprejetje v predlaganem časovnem okviru 
bistvenega pomena. Odboru tako priporoča, naj podpre predloge.


