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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. 
1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, 
ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo 
finančno stabilnostjo
(KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0482),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0221/2011),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2011),

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.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska unija se sooča z vztrajno ekonomsko in finančno krizo, ki zaskrbljujoče negativno 
vpliva na makroekonomsko stabilnost in proračune držav članic. Zmanjševanje nacionalnih 
finančnih virov, ki so na voljo za financiranje javnih naložb, je očitna omejitev za izvajanje 
kohezijske politike in črpanje strukturnih sredstev v nekaterih državah. 

Poročevalka pozdravlja predlog Evropske komisije (KOM (2011)0482) o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (splošne uredbe) ter ugotavlja, da je cilj uredbe zagotoviti dodatna 
finančna sredstva za države članice EU, ki se soočajo s posebnimi težavami pri obvladovanju 
javnega dolga/primanjkljaja in zagotavljanju finančne stabilnosti, s čimer bi zagotovili 
nadaljnje izvajanje programov.
Države članice, upravičene v okviru tega ukrepa, so opredeljene kot (1) države evroobmočja, 
ki so prejele finančno pomoč v okviru programa evropskega mehanizma za finančno 
stabilizacijo, ali (2) države izven evroobmočja, ki so prejele finančno pomoč iz mehanizma 
plačilne bilance.
Način zagotavljanja dodatne finančne pomoči prek kohezijske politike je povečanje zneska pri 
stopnji sofinanciranja, kar omogoča povečanje plačil državam upravičenkam. Evropska 
komisija predlaga povečanje veljavnih stopenj sofinanciranja za deset odstotnih točk pri 
prednostnih oseh programa. 
Danes bi se ta uredba uporabljala za Madžarsko, Romunijo, Latvijo, Portugalsko, Grčijo in 
Irsko. Dejansko se celotna dodeljena sredstva v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–
2013 ne bodo spremenila. Opozoriti je treba, da je Grčija prejela finančno pomoč izven 
evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo ter da je Madžarska že izstopila iz 
mehanizma plačilne bilance.

Predlagani ukrepi bodo začasni in bodo ukinjeni, ko bo država članica izstopila iz mehanizma 
finančne pomoči, po predlogu pa naj bi se uredba uporabljala retroaktivno.

Odbor za regionalni razvoj je po prejetju predloga za poročevalko imenoval svojo 
predsednico in ji podelil mandat za hitro sklenitev pogajanj, če je mogoče z dogovorom v prvi 
obravnavi; pri tem je menil, da morajo biti predlagani ukrepi sprejeti hitro, če naj bo 
predlagano povečanje v celoti učinkovito, kar bi državam članicam zagotovilo takojšnjo 
plačilno sposobnost. 
Zaradi nujnosti predloga in zgoščenega urnika poročila Odbora je potrebno tesno sodelovanje 
med poročevalko in poljskim predsedstvom, ki vodi pogajanja v Svetu. Skupni cilj je 
zaključiti pogajanja jeseni 2011, da bi Parlament svoje stališče sprejel (glasoval na plenarnem 
zasedanju) v začetku decembra 2011.
Zaradi koledarja sej odbora je treba osnutek poročila predložiti v začetku oktobra 2011. Žal v 
tem času še niso znani zaključki razprav v Svetu.
Poročevalka podpira namero Komisije, da zagotovi dodatno pomoč državam članicam, ki jih 
je finančna kriza posebej prizadela. Po njenem mnenju je retroaktivna uporaba predloga nujno 
potrebna, saj je treba zagotoviti enako obravnavo med državami članicami, ki izpolnjujejo eno 
od zgoraj navedenih meril upravičenosti.
Poročevalka sicer soglaša s splošnim duhom predloga Komisije, vendar je po njenem mnenju 
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potrebnih nekaj sprememb, s katerimi bi izboljšali uresničljivost predloga. Zaradi tesnega 
časovnega razporeda poročila v odboru ter ker so potrebne dodatne podrobnosti za pripravo 
natančnih predlogov sprememb, je bilo sklenjeno, da se osnutek poročila predloži brez 
konkretnih predlogov sprememb, te pa se predloži kasneje v času za spremembo besedila, 
zaradi česar bo mogoče bolj premisliti njihovo vsebino. 
Po mnenju poročevalke mora biti postopek ukrepov za povečanje zneskov za države članice 
jasen, poleg tega pa je potrebno ustrezno poročanje o uporabi večjih vmesnih plačil. Vendar 
se zaradi postopka za prošnjo za take ukrepe niti zaradi poročanja ne sme povečati upravno 
breme, hkrati pa je treba omogočiti hitro prilagajanje politike kot odziv na potrebe držav, ki 
jih je kriza najbolj prizadela. Poročanje bi bilo na primer lahko vključeno v obstoječe 
strateško poročanje.
Poleg teh prilagoditev predloga Evropske komisije bodo morda predlagane spremembe, ki bi 
pojasnile začasno naravo predloga (torej ne bi vplivale na pogajanja o prihodnjem 
zakonodajnem paketu) ter njegove proračunske posledice.


