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o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere 
države članice, ki imajo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take 
težave grozijo, in glede pravil o prenehanju obveznosti za nekatere države 
članice
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Predlog spremembe 14
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uredba (EU) št. …/… [Uredba o 
skupnih določbah] omejuje dodelitve za 
vsako državo članico na 110 % njihove 
realne ravni v obdobju 2007–2013. Države 
članice, za katere veljajo te omejitve, je 
treba bolje zaščititi pred tveganjem 
samodejnega prenehanja obveznosti 
dodelitev v obdobju 2007–2013.

(6) Uredba (EU) št. …/… [Uredba o 
skupnih določbah] omejuje dodelitve za 
vsako državo članico na 110 % njihove 
realne ravni v obdobju 2007–2013. Države 
članice, za katere veljajo te omejitve, je 
treba bolje zaščititi pred tveganjem 
samodejnega prenehanja obveznosti 
dodelitev v obdobju 2007–2013. Stopnja 
dodelitev se bo v primerjavi z obdobjem 
2007-2013 za nekatere druge države 
članice realno celo znižala.

Or. en

Predlog spremembe 15
Jan Březina

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Rok za izračun samodejnega 
prenehanja letne proračunske obveznosti za 
leti 2011 in 2012 bi bilo treba podaljšati za 
eno leto, vendar pa je treba proračunsko 
obveznost za leto 2012, ki bo še vedno 
odprta 31. decembra 2015, upravičiti do 
31. decembra 2015. To bi pripomoglo k 
boljši absorpciji sredstev, namenjenih 
operativnim programom v državah 
članicah, na katere vpliva omejitev 
prihodnjih dodelitev v okviru kohezijske 
politike na 110 % realne ravni v obdobju 
2007–2013. Ta prožnost je potrebna, ker se 
programi, ki zadevajo zlasti omenjene 
države članice, izvajajo počasneje, kot je 

(9) Rok za izračun samodejnega 
prenehanja letne proračunske obveznosti za 
leti 2011, 2012 in 2013 bi bilo treba 
podaljšati za eno leto, vendar pa je treba 
proračunsko obveznost za leto 2013, ki bo 
še vedno odprta 31. decembra 2016, 
upravičiti do 31. decembra 2016. To bi 
pripomoglo k boljši absorpciji sredstev, 
namenjenih operativnim programom v 
državah članicah, katerih BDP je bil med 
letoma 2001 in 2003 nižji od 85 % 
povprečja EU-25 za isto obdobje. Ta 
prožnost je potrebna, ker se programi, ki 
zadevajo zlasti omenjene države članice, 
izvajajo počasneje, kot je bilo pričakovano.
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bilo pričakovano.

Or. en

Predlog spremembe 16
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) člen 56(1) se spremeni:

,,1. Izdatki, vključno z velikimi projekti, so 
upravičeni do prispevka iz skladov, če so 
bili poravnani med datumom predložitve 
operativnega programa Komisiji ali – če 
je to prej – med 1. januarjem 2007 in 31. 
decembrom 2016. Operacije ne smejo biti 
zaključene pred datumom začetka 
upravičenosti.�

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom poročevalca, da se samodejno prenehanje obveznosti podaljša za eno 
leto, bi bil končni datum upravičenosti 31. december 2016.

Predlog spremembe 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 77 – odstavka 2 in 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) V členu 77 se črta odstavek 6; (1) Člen 77 se spremeni:
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(a) v odstavku 2 se spremeni uvodni del:
,,2. Z odstopanjem od člena 53(2), od 
drugega stavka člena 53(4) ter od zgornjih 
meja, določenih v Prilogi III, se vmesna 
plačila in končna plačila povečajo za 
znesek, ki ustreza desetim odstotnim 
točkam nad stopnjo sofinanciranja, ki se 
uporablja za vsako prednostno os, pri 
čemer ne sme preseči 100 %, in ki se 
uporablja za znesek upravičenih izdatkov, 
ki so bili nedavno prijavljeni v vsaki 
potrjeni izjavi o izdatkih, predloženi po 
datumu, na [...] katerega je država članica 
izpolnila enega izmed spodnjih pogojev, in 
do konca programskega obdobja:"
(b) odstavek 6 se črta.

Or. en

Predlog spremembe 18
Jan Březina

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 93 – odstavek 2b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

,,2b. Z odstopanjem od prvega 
pododstavka odstavka 1 in od odstavka 2 je 
za države članice, katerih dodeljena 
finančna sredstva v okviru kohezijske 
politike so v programskem obdobju 2014–
2020 omejena na 110 % njihove realne 
ravni v obdobju 2007–2013, kot rok iz 
odstavka 1 določen 31. december tretjega 
leta po letu, v katerem je bila v okviru 
njihovih operativnih programov v obdobju 
2007–2012 prevzeta proračunska 
obveznost.“;

,,2b. Z odstopanjem od prvega 
pododstavka odstavka 1 in od odstavka 2 je 
za države članice, katerih BDP je bil med 
letoma 2001 in 2003 nižji od 85 % 
povprečja EU-25 za isto obdobje, kot je 
navedeno v Prilogi III, kot rok iz odstavka 
1 določen 31. december tretjega leta po 
letu, v katerem je bila v okviru njihovih 
operativnih programov v obdobju 2007–
2013 prevzeta proračunska obveznost.“

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe bo manj razvitim državam članicam EU pomagal, da uporabljajo 
finančne vire EU za naložbe, ki bodo spodbujale gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest, prav tako pa bo zagotovil enakopravno obravnavno med zadevnimi državami članicami. 
Pravilo o prenehanju obveznosti bo poenotilo časovne pogoje sedanjega in prihodnjega 
programskega obdobja, kar bo pomagalo državam izpolniti načrtovane naložbene projekte in 
uporabiti dodeljena sredstva za doseganje konkurenčnosti Evropske unije.

Predlog spremembe 19
László Surján, Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar velja retroaktivno za države 
članice z začetkom veljavnosti na dan, ko 
je bila finančna pomoč dana na voljo tem 
državam članicam v skladu s členom 
77(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006.

Or. en


