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PREDLOGI SPREMEMB 001-010  
vlagatelj: Odbor za razvoj 
 
Poročilo 
Gay Mitchell A7-0078/2009 
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) 
 
Predlog Uredbe  (KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Naslov 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 
o vzpostavitvi instrumenta za financiranje 
razvojnega sodelovanja ter o spremembah 
Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi 
instrumenta financiranja za spodbujanje 
demokracije in človekovih pravic po svetu  

o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 
o vzpostavitvi instrumenta za financiranje 
razvojnega sodelovanja 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Sklicevanje 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti člena 179(1) 
in člena 181(1) Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti člena 179(1) 
Pogodbe, 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Uvodna izjava 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Pri izvajanju teh uredb so se pokazale 
nedoslednosti na področju izjeme od načela 
neupravičenosti do financiranja stroškov, 
povezanih z davki, carinami, prispevki in 
drugimi davčnimi obremenitvami, s strani 
Skupnosti. Glede na to se predlaga, da se 
spremenijo ustrezne določbe uredb (ES) 
št. 1905/2006 in (ES) št. 1889/2006, da bi 
se uskladili z ostalimi instrumenti. 

(2) Pri izvajanju Uredbe (ES) št. 
1905/2006 so se pokazale nedoslednosti na 
področju izjeme od načela neupravičenosti 
do financiranja stroškov, povezanih z 
davki, carinami, prispevki in drugimi 
davčnimi obremenitvami, s strani 
Skupnosti. Glede na to se predlaga, da se 
spremenijo ustrezne določbe navedene 
uredbe, da bi se uskladila z ostalimi 
instrumenti. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen -1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Uvodna izjava 27 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1a 

 Uvodna izjava 27 Uredbe (ES) št. 
1905/2006 se nadomesti z naslednjim: 

 "(27) Ukrepe, potrebne za izvajanje te 
direktive, bi bilo treba sprejeti skladno s 
Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. 
junija 1999 o določitvi postopkov za 
uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil4. Zlasti bi bilo treba 
Komisiji podeliti pooblastila za 
sprejemanje strateških dokumentov in 
večletnih okvirnih programov. Ker so ti 
ukrepi splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
uredbe, z njenim dopolnjevanjem z novimi 
nebistvenimi določbami, jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES. 

 __________________________ 
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4 UL L 184, 17.7.1999, str. 23. " 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen -1 b (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 17 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1b 

 Člen 17(2) Uredbe (ES) št. 1905/2006 se 
nadomesti z naslednjim: 

 "2. Komisija v okviru zneska iz Priloge 
IV določi najvišji znesek, ki bo na voljo 
vsaki državi pogodbenici Protokola o 
sladkorju za financiranje ukrepov iz 
odstavka 1 na podlagi potreb posamezne 
države, ki izhajajo zlasti iz posledic 
reforme sektorja sladkorja v zadevni 
državi in iz pomena sektorja sladkorja 
za gospodarstvo. Določitev meril za 
dodeljevanje temelji na podlagi 
podatkov iz tržnih let pred letom 2004.  

Komisija [...] določi dodatna navodila v 
zvezi z razdelitvijo skupnega zneska 
upravičenim državam.  

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 35(3a)." 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen -1 c (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 21 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1c 

 Člen 21 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se 
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nadomesti z naslednjim: 

 "Strateške dokumente in večletne 
okvirne programe iz členov 19 in 20 ter 
njihove morebitne preglede, navedene v 
členu 19(2) in členu 20(1), kakor tudi 
spremljevalne ukrepe iz člena 17 
sprejme Komisija [...].  

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 35(3a)." 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 33 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

  Člen 33(1) Uredbe (ES) št. 1905/2006 se 
nadomesti z naslednjim: 

 "1. Komisija redno spremlja in 
pregleduje svoje programe ter ocenjuje 
rezultate izvajanja geografskih in 
tematskih politik in programov ter 
sektorskih politik, pa tudi učinkovitost 
načrtovanja programov z neodvisnimi 
zunanjimi ocenjevanji, kjer je to 
primerno, ter tako preveri, ali so bili cilji 
izpolnjeni, in izdela priporočila za 
izboljšanje prihodnjih dejavnosti. 
Ustrezno se bodo upoštevali predlogi 
Evropskega parlamenta, nacionalnih 
parlamentov ali Sveta v zvezi z 
neodvisnim zunanjim ocenjevanjem. 
Posebna pozornost se posveti socialnemu 
sektorju in napredku pri doseganju 
razvojnih ciljev tisočletja.“ 

 

Predlog spremembe  8 
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Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 b (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 34 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1b 

  Člen 34(1) Uredbe (ES) št. 1905/2006 se 
nadomesti z naslednjim: 

 1. Komisija pregleda napredek pri 
izvajanju ukrepov, sprejetih v skladu s 
to uredbo, ter Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži letno poročilo o 
izvajanju in rezultatih ter – kolikor je to 
mogoče – glavnih izidih in učinkih 
pomoči. Poročilo se prav tako predloži 
nacionalnim parlamentom, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 1 c (novo) 
Uredba (ES) št. 1905/2006 
Člen 35 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1c 

 Člen 35 Uredbe (ES) št. 1905/2006 se 
nadomesti z naslednjim: 

  "1. Komisiji pomaga odbor. 

 2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 4 in 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
določb člena 8 Sklepa. Rok iz člena 4(3) 
Sklepa 1999/468/ES je 30 dni. 

 3. V primeru sklicevanja na ta odstavek 
se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb 
člena 8 tega sklepa. 

 3a. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 
Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju 
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določb člena 8 Sklepa. 

 4. Odbor sprejme svoj poslovnik. 

 5. Opazovalec EIB sodeluje pri delu 
odbora, kadar ta obravnava vprašanja, 
ki zadevajo to banko." 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe – akt o spremembi 
Člen 2 
Uredba (ES) št. 1889/2006 
Člen 13 – odstavek 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V členu 13 Uredbe (ES) št. 1889/2006 se 
odstavek 6 nadomesti z naslednjim: 

črtano 

"6. Pomoč Skupnosti se načeloma ne 
uporablja za plačilo davkov, carin ali 
prispevkov v državah upravičenkah.“ 

 

 
 
 
 
 


