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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 v zvezi s finančno stabilnostjo ali jim take težave grozijo, in glede 
pravil o prenehanju obveznosti za nekatere države članice
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0301),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0143/2013),

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

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenj Odbora za proračun, 
Odbora za proračunski nadzor, Odbora za promet ter Odbora za ribištvo (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

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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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog 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

Predlog 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

Or. en

Predlog spremembe 2

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. Dve 
državi članici bodo te omejitve resno 
prizadele. Zato je treba države bolje 
zaščititi pred tveganjem samodejnega 
prenehanja obveznosti dodelitev v obdobju 
2007–2013.

Or. en

Obrazložitev

Tako imenovane dvojne omejitve bodo prizadele dve državi članici – Slovaško in Romunijo.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropski svet je v svojem sklepu s 7. 
in 8. februarja 2013 izjavil, da bodo vsi 
programi predloženi v postopek 
prenehanja obveznosti, v skladu s katerim 
se bodo zneski, povezani s prevzeto 
obveznostjo, ki niso zajeti v vnaprejšnjem 
financiranju ali zahtevku za plačilo v 
obdobju N+3, sprostili.

Or. en

Obrazložitev

Sklepi Evropskega sveta v odstavku 87 s 7. in 8. februarja 2013 ne navajajo le, da bi bilo 
treba državama članicama, ki ju bodo prizadele dvojne omejitve (RO in SK), pomagati 
poiskati praktično rešitev za zmanjšanje tveganja samodejnega prenehanja obveznosti za 
sredstva iz programskega obdobja 2007–2013, temveč najprej določajo, da bo v okviru 
naslednjega evropskega večletnega finančnega okvira za obdobje po letu 2014 za vse 
programe vseh držav članic veljalo pravilo o prenehanju obveznosti n+3.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski svet je v svojih sklepih z dne 
8. februarja 2013 pozval Komisijo, naj za 
Romunijo in Slovaško preuči praktične 
rešitve za zmanjšanje tveganja 
samodejnega prenehanja obveznosti za 
sredstva iz nacionalnega okvira za obdobje 
2007–2013, vključno s spremembo Uredbe
(ES) št. 1083/2006.

(7) Evropski svet je prav tako pozval 
Komisijo, naj za Romunijo in Slovaško 
preuči praktične rešitve za zmanjšanje 
tveganja samodejnega prenehanja 
obveznosti za sredstva iz nacionalnega 
okvira za obdobje 2007–2013, vključno s 
spremembo Uredbe (ES) št. 1083/2006.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Evropski svet je prav tako izpostavil 
potrebo po zagotovitvi obvladljive ravni in 
profila plačil v vseh razdelkih, da bi 
omejili neporavnane proračunske 
obveznosti, in sicer predvsem z uporabo 
pravila o samodejnem prenehanju 
obveznosti v vseh razdelkih. Zato bi 
morale biti določbe, ki razveljavljajo 
pravila o samodejnem prenehanju
obveznosti za države članice, ki jih zadeva 
omejitev iz Uredbe (EU) št. …/… [Uredba 
o skupnih določbah], uravnotežene z 
vidika njihovega vpliva na neporavnane 
proračunske obveznosti.

(8) Evropski svet je prav tako izpostavil 
potrebo po zagotovitvi obvladljive ravni in 
profila plačil v vseh razdelkih, da bi 
omejili neporavnane proračunske 
obveznosti, in sicer predvsem z uporabo 
pravila o samodejnem prenehanju 
obveznosti v vseh razdelkih. Ob 
upoštevanju odstavka 87 sklepov 
Evropskega sveta s 7. in 8. februarja 2013 
in glede na doslej najhujšo krizo bi bilo 
treba določbe, ki razveljavljajo pravila o 
samodejnem prenehanju obveznosti za 
države članice, uravnotežiti.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju dejstva, da je Evropski svet podaljšal pravilo o samodejnem prenehanju za 
obdobje po letu 2014, poročevalec predlaga, da se pravilo sistematizira in od leta 2011 
uporablja za vse države članice. To je povezano s prvim delom predloga Komisije o 
povečanju sofinanciranja, katerega cilj je sistematizirati pravilo in državi, ki se vključi v 
evropski program prilagajanja, ne dovoliti, da bi omejevala povečano stopnjo sofinanciranja.

Predlog spremembe 6

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 

(9) Rok za izračun samodejnega 
prenehanja letne proračunske obveznosti za
leta 2011, 2012 in 2013 bi bilo treba 
podaljšati za eno leto. To bi pripomoglo k 
boljši absorpciji sredstev, namenjenih 
operativnim programom v državah 
članicah. Ta prožnost je potrebna, ker se 
programi, ki zadevajo določene države 
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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 
bilo pričakovano.

članice, izvajajo počasneje, kot je bilo 
pričakovano.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da je Evropski svet podaljšal pravilo o samodejnem prenehanju za obdobje po 
letu 2014, poročevalec predlaga, da se pravilo sistematizira in od leta 2011 uporablja za vse 
države članice. To je povezano s prvim delom predloga Komisije o povečanju sofinanciranja, 
katerega cilj je sistematizirati pravilo in državi, ki se vključi v evropski program prilagajanja, 
ne dovoliti, da bi do konca programskega obdobja omejevala povečano stopnjo 
sofinanciranja.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 62 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Člen 62(1)(e) se spremeni:
„(e) posredovanje izjave o zaključitvi, ki 
ocenjuje veljavnost zahteve za izplačilo 
končnega plačila ter zakonitost in 
pravilnost poslovnih dogodkov, ki so 
povezani s tem in so zajeti v končnem 
izkazu o izdatkih, ki dopolnjuje končno 
poročilo o nadzoru; izjavo se posreduje 
Komisiji najpozneje do 31. marca 2018.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom poročevalca, da se samodejno prenehanje obveznosti podaljša za eno 
leto, bi bilo treba izjavo o zaključitvi poslati Komisiji do 31. marca 2018.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Člen 67(1) se spremeni:
„1. Prvič v letu 2008 in do 30. junija za 
vsako nadaljnje leto organ upravljanja 
Komisiji pošlje letno poročilo o 
izvajanju operativnega programa, ter do 
31. marca 2018 končno poročilo o 
izvajanju operativnega programa.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom poročevalca, da se samodejno prenehanje obveznosti podaljša za eno 
leto, bi bilo treba končno poročilo poslati Komisiji do 31. marca 2018.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – uvodni stavek in podtočka a (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 77 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) v členu 77 se črta odstavek 6; (1) člen 77 se spremeni:
(a) odstavek 6 se črta.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 - podtočka b (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 77 – odstavek 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Doda se naslednji odstavek 11a:
„11a. Z odstopanjem od odstavka 10 in za 
zagotovitev dobrega zaključka programa 
prispevek Unije prek plačil končnega 
zneska na ravni prednostnih nalog ne 
odstopa za več kot 10 % od najvišjega 
zneska pomoči iz skladov, kot je določeno 
v finančnem načrtu zadnje odločitve, ki jo 
je odobrila Komisija. Odstopanje na ravni 
prednostnih nalog ne vpliva na najvišji 
znesek pomoči na programski ravni.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili velikim spremembam programa ob koncu programskega obdobja in 
omogočili učinkovito absorpcijo sredstev, se predlaga 10-odstotna prožnost med 
prednostnimi nalogami (enako kot v obdobju 2000–2006).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 89 – odstavek 1 – točka a – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 89(1)(a) se spremeni:
„(a) je država članica do 31. marca 2018
poslala zahtevek za plačilo, ki vsebuje 
naslednje dokumente:“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom poročevalca, da se samodejno prenehanje obveznosti podaljša za eno 
leto, bi bilo treba končni znesek izplačati na podlagi tega, da država članica do 31. maja 
2018 pošlje zahtevek za plačilo.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 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 kot rok iz 
odstavka 1 določen 31. december tretjega 
leta po letu, v katerem je bila v okviru 
njihovih operativnih programov v obdobju
2011–2013 prevzeta proračunska 
obveznost.“;

Or. en

Obrazložitev

Given that the decommitment rule was prolonged by the European Council from 2014 
onwards, the Rapporteur proposes to systemise the rule and apply it from 2011 to all Member 
States. This is connected to the first part of the Commission proposal on top-up whose aim is 
to systemise the rule and let any state entering into the European Adjustment Programme to 
benefit from the increased co-financing rate till the end of the programming period. Longer 
periods will help to improve the absorption in the Member States (as the Commission states in 
the recital 9) and allow for the selection of quality projects. They will also provide for a 
solution which will help the Member States handle the impact of the crisis in a more efficient 
way. This amendment will not affect the total financial allocation for the period from the 
Funds to the Member States and the budgetary impact of the proposal to extend the automatic 
de-commitment by one year does not change the total amount of commitment appropriations.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 1083/2006
Člen 93 – odstavek 3 – pododstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavku 3 se doda naslednji 
pododstavek:

črtano
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„Prvi pododstavek ne posega v uporabo 
roka iz člena 93(2)(b) za proračunsko 
obveznost za leto 2012 za državo članico iz 
tistega odstavka.“

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Uvod
Evropska komisija je kot odgovor na finančno krizo uvedla spremembo Uredbe 1083/2006. 
Namen te je:

 podaljšati obdobje, v katerem bi se sofinanciranje za države članice, ki jim grozijo 
resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo, povečalo. Države članice, ki se vključijo v 
program prilagajanja in v prihodnje prejmejo finančno pomoč, bi lahko prejele večja 
plačila, namenjena za te države v obdobju, ko so vključene v mehanizme pomoči, ne 
da bi se spremenila njihova skupna dodeljena sredstva v okviru kohezijske politike za 
obdobje 2007–2013;

 uveljaviti politični dogovor Evropskega sveta s 7. in 8. februarja 2013, tj. za 
izpolnjevanje odstavka 87 sklepa Sveta. Predlog Komisije zasleduje mehanizem, s 
katerim bi za dve državi članici – Romunijo in Slovaško – veljalo odstopanje od 
pravila prenehanja obveznosti za n+3 za leti 2011 in 2012.

Po navedbah Komisije se skupna dodeljena finančna sredstva iz skladov za zadevne države in 
programe v tem obdobju ne bodo spremenila in najvišjih zneskov iz strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada ni treba spreminjati.

Odločanje o tem predlogu uredbe je predmet rednega zakonodajnega postopka1 in končni 
dogovor bo odvisen od pogajanj med Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo. 
Povezano je z odobritvijo večletnega finančnega okvira in Uredbe o skupnih določbah.

Predlogi poročevalca
Poročevalec pozdravlja predlog Komisije in se načeloma strinja s tem, da je državam treba 
pomagati, saj je čas krize in strogih proračunskih omejitev. 

1) Predlog o povečanju stopnje sofinanciranja za določene države članice
Predlog za povečanje sofinanciranja povečuje stopnjo sofinanciranja za 10 odstotnih točk. 
Uporabljati bi se morala za prednostno os programov za na novo potrjene izdatke, predložene 
v zadevnem časovnem obdobju, in morala bi biti namenjena tistim državam članicam, ki jih je 
kriza najbolj prizadela in so vključene v program prilagajanja. Uvedena je bilo s spremembo 
Uredbe 1083/2006 iz leta 2011 in dovoljena naj bi bila samo za zahtevke, predložene pred 
koncem leta 2013. Ker pa se določene države članice še vedno soočajo z resnimi težavami v 
zvezi s finančno stabilnostjo, je Komisija predlagala, da trajanje uporabe večje stopnje 
sofinanciranja ne bi smelo biti omejeno do konca 31. decembra 2013. Poročevalec pozdravlja 
takšen predlog, saj upošteva takšno prihodnje stanje, kot je dogovorjeno v Uredbi o skupnih 
določbah.

2) Predlog za zmanjšanje tveganja samodejnega prenehanja obveznosti za sredstva za
Romunijo in Slovaško
Predlog za zmanjšanje tveganja samodejnega prenehanja obveznosti za sredstva iz 
nacionalnega okvira za obdobje 2007–2013 je razumljiv, saj se bosta obe državi soočili z 
                                               
1 Člen … PDEU
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učinkom omejitve dodelitev za obdobje 2014–2020 na 110 % dodelitev v obdobju 2007–
2013, ki jo je februarja uvedel Evropski svet.

Toda Evropski parlament in odbor REGI sta se vedno zavzemala za poravnave na podlagi 
načel in sistemskih rešitev. Evropski svet je že sprejel sklep o takšni sistemski rešitvi z 
uvedbo pravila o prenehanju obveznosti n+3 za večletni finančni okvir za obdobje 2014–
2020. To med drugim pomeni splošno priznavanje potrebe po podaljšanju pravila o 
prenehanju obveznosti in daje državam članicam več časa, da pripravijo dobre in kakovostne 
projekte. 

Ker je v splošnih načelih kohezijske politike za obdobje po letu 2013 opaziti premik v smeri 
doseganja rezultatov in sistema, ki temelji na učinkovitosti, poročevalec predlaga, da se 
pravilo o prenehanju obveznosti za preostanek tekočega programskega obdobja poenoti s 
prihodnjim. Takšna prožnost bi lahko pospešila izvajanje programov v kriznih časih in 
pripomogla k boljši absorpciji sredstev, namenjenih operativnim programom ob koncu 
obdobja. Tako bodo vse države članice lahko predložile zahtevke za plačila za obveznosti do 
konca leta 2014 za obveznosti za leto 2011, do konca leta 2015 za obveznosti za leto 2012 in 
do konca leta 2016 za obveznosti za leto 2013. Zmanjšalo bi se tveganje samodejnega 
prenehanja obveznosti za leta 2011, 2012 in 2013 ter zagotovil tekoč prehodni mehanizem 
pred naslednjim programskim obdobjem. 

Še en predlog za hitrejše izplačevanje državam članicam je zagotoviti večjo prožnost 
programov. Da bi se izognili številnim spremembam programa ob koncu programskega 
obdobja in omogočili učinkovito absorpcijo sredstev, poročevalec predlaga 10-odstotno 
prožnost med prednostnimi nalogami/prednostnimi osmi (enako kot v programskem obdobju 
2000–2006). Za to se zavzema, ker bi taka rešitev zagotovila prožnejši pristop do sprememb 
operativnih programov kot sedanje smernice o zaključku programov. 

Sklepne utemeljitve

Predlog bi poenotil pogoje sedanjega in prihodnjega programskega obdobja ter pripomogel, 
da bi države učinkoviteje trošile denar. V državah članicah je treba izvesti projekte in sredstva 
morajo izkoristiti za svojo rast in konkurenčnost. 
Dolga finančna in gospodarska kriza je povzročila gospodarske izgube in stagnacijo ter 
prinesla številne negativne posledice. Države članice so morale uvesti stroge proračunske 
politike in politike javnofinančne konsolidacije, zaradi česar se je zmanjšal obseg naložbenih 
dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju. Očitno so se naložbe in razvojne politike znašle 
pred težjimi pogoji, kot je bilo pričakovati pred krizo. Glede na učinek krize, kakršne ne 
pomnimo, je treba poenostaviti upravljanje sredstev Unije, da se pospešijo naložbe v državah 
članicah in regijah ter da se izboljša razpoložljivost financiranja za gospodarstva.

Še ena dodana vrednost predloga je prispevek k nemotenemu prehodu med sedanjim in 
prihodnjim programskim obdobjem. Posledica tega bi bilo zmanjšanje prevelikega števila 
zahtevkov za neizplačana plačila in odvračanje od potrebe po prenagljenem ukrepanju in 
odločanju pod pritiskom. 

Sedanji sistem prenehanja obveznosti je zlasti ob upoštevanju stanja pogajanj o naslednjem 
večletnem finančnem okviru nestanoviten. Predlagana sprememba bi prispevala k 
nemotenemu poteku, neprekinjenosti in predvidljivosti naložb in razvojnih politik.


