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(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.
Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0451),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 177 in 322(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0149/2020),

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

– ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 13. julija 20201,

– po posvetovanju Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za 
proračun,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0150/2020),

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

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 UL C 272, 17.8.2020, str. 1.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru ciljev „naložbe za rast 
in delovna mesta“ ter „evropsko 
teritorialno sodelovanje“, da se zagotovi 
pomoč spodbujanju odprave posledic krize 
v okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Socialna, gospodarska in 
zdravstvena kriza zaradi posledic 
pandemije COVID-19 je države članice 
prizadela na način brez primere. Kriza 
ovira rast v državah članicah, kar še 
poslabšuje resne težave s pomanjkanjem 
likvidnosti zaradi nenadnega velikega 
povečanja potreb po javnih naložbah v 
zdravstvenih sistemih in drugih sektorjih 
gospodarstev, s tem pa se zaostrujejo 
razmere ljudi, ki jim grozi revščina, 
poglabljajo socialne razlike in povečuje 
stopnja brezposelnosti. Zaprtje notranjih 
meja je imelo tudi resne posledice za 
gospodarsko sodelovanje na obmejnih 
območjih, saj je vplivalo na dnevno 
migracijo delavcev in delovanje MSP. 
Poleg tega obstaja utemeljena skrb, da bo 
srednje- in dolgoročno dostop pacientov 
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do zdravstvenih storitev omejen. 
Upoštevati je treba tudi, da v Uniji 
obstajajo velike neenakosti na področju 
zdravja, zlasti v obmejnih regijah, s čimer 
se poglabljajo neizpolnjene zdravstvene 
potrebe in se zmanjšuje splošna socialna 
kohezija v državah članicah. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi, takojšnjimi in 
izrednimi ukrepi, ki bodo hitro dosegli 
realno gospodarstvo, da bi spodbudili 
naložbe, gospodarsko rast in ustvarjanje 
delovnih mest ter ohranjanje podjetniške 
strukture.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V odziv na posledice krize sta bili 
uredbi (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 1301/2013 že spremenjeni 
30. marca 2020, da se je omogočila večja 
prožnost pri izvajanju operativnih 
programov, ki jih podpirajo Evropski sklad 
za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ESRR), Evropski socialni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: ESS) in Kohezijski 
sklad (v nadaljnjem besedilu: skladi) ter 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v 
nadaljnjem besedilu: ESPR). Vendar, ker 
so se resni negativni učinki na 
gospodarstva in družbe Unije poslabšali, 
sta bili obe uredbi 23. aprila 2020 znova 
spremenjeni, da se je zagotovila izredna 
dodatna prožnost, ki je državam članicam 
omogočila, da se osredotočijo na potrebni 
odziv na najhujšo krizo doslej z okrepitvijo 
možnosti mobilizacije neporabljene 
podpore iz skladov in s poenostavitvijo 
postopkovnih zahtev, povezanih z 
izvajanjem programov in revizijami.

(2) V odziv na posledice krize sta bili 
uredbi (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 1301/2013 že spremenjeni 
30. marca 2020, da se je omogočila večja 
prožnost pri izvajanju operativnih 
programov, ki jih podpirajo Evropski sklad 
za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ESRR), Evropski socialni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: ESS) in Kohezijski 
sklad (v nadaljnjem besedilu: skladi) ter 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v 
nadaljnjem besedilu: ESPR). Vendar, ker 
so se resni negativni učinki na 
gospodarstva in družbe Unije poslabšali, 
sta bili obe uredbi 23. aprila 2020 znova 
spremenjeni, da se je zagotovila izredna 
dodatna prožnost, ki je državam članicam 
omogočila, da se osredotočijo na potrebni 
odziv na najhujšo krizo doslej z okrepitvijo 
možnosti mobilizacije neporabljene 
podpore iz skladov in s poenostavitvijo 
postopkovnih zahtev, povezanih z 
izvajanjem programov in revizijami, da bi 
lahko končni upravičenci dostopali do 
financiranja, ki je bilo doslej nedostopno.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 
zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo ter preprečile katastrofalne 
socialne in gospodarske posledice za 
Unijo, ki izhajajo iz izrednih omejitev, ki 
so jih države članice uvedle za zamejitev 
širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, kar ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, kot je navedeno v sklepih 
Evropskega sveta z dne 21. julija 2020, 
hkrati pa pojasni povezavo z večletnim 
finančnim okvirom za obdobje 2021–2027.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Takšne dodatne vire bi 
bilo treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o evropskem 

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Poleg tega bi bilo treba 
z revizijo večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020, ki bi omogočila 
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instrumentu za okrevanje]. Poleg tega bi 
bilo treba z revizijo večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020 dati na voljo 
tudi dodatne vire za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo.

prožno in hitro odzivanje na potrebe, 
povezane s krizo zaradi COVID-19, dati na 
voljo tudi dodatne vire za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah), oz. 
54 806 498 104 EUR (v cenah iz 
leta 2018), za proračunsko postavko iz 
strukturnih skladov v okviru ciljev 
„naložbe za rast in delovna mesta“ in 
„evropsko teritorialno sodelovanje“ za 
leta 2020, 2021 in 2022 ter, kadar država 
članica to utemelji, tudi za leti 2023 in 
2024, bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 ter njenih socialno-
ekonomskih posledic in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za 
leto 2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so 
v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 
in 2022, po potrebi pa tudi za leti 2023 
in 2024, izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Za proračunske 
postavke v okviru ciljev „naložbe za rast 
in delovna mesta“ in „evropsko 
teritorialno sodelovanje“ bi morala 
Komisija v izvedbenih aktih določiti letno 
razdelitev preostalih dodatnih virov za 
vsako državo članico v skladu z metodo 
dodelitve na podlagi najnovejših 
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na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe, da se 
zagotovi skladen razvoj v skladu s cilji 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije. Glede na specifično ranljivost 
gospodarstev in družb najbolj oddaljenih 
regij, bi morala metoda dodelitve 
vključevati namenski dodatni znesek za te 
regije. Da bi se zajela spreminjajoča se 
narava učinkov krize, bi bilo treba v 
letu 2021 razdelitev revidirati na podlagi 
iste metode dodelitve ob uporabi 
najnovejših statističnih podatkov, ki bodo 
na voljo 19. oktobra 2021, da se razdeli 
tranša dodatnih virov za leto 2022, po 
potrebi pa tudi tranši za leti 2023 in 2024.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU, varstvo 
končnih upravičencev pa je ključno za 
spodbujanje odprave posledic krize.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da 
pri dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 
se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 in njenih socialno-
ekonomskih posledic ter pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja zdravstvenih sistemov in 
gospodarstva, bi morala Komisija dodelitve 
določiti na ravni držav članic, in sicer ob 
upoštevanju najbolj prizadetih regij. Poleg 
tega bi bilo treba zagotoviti tudi možnost 
uporabe katerih koli dodatnih virov za 
podporo pomoči najbolj prikrajšanim in 
pobudo za zaposlovanje mladih. Treba je 
tudi določiti zgornje meje za dodelitev 
tehnične podpore na pobudo držav članic 
ter pri tem zagotoviti kar največjo prožnost 
državam članicam, da svojo dodelitev 
izvedejo v okviru operativnih programov, 
ki jih podpirata ESRR in ESS. Vendar je 
treba ohraniti operativno sposobnost ESS. 
Glede na to, da se bodo dodatni viri 
najverjetneje hitro porabili, bi morale 
obveznosti, povezane s temi dodatnimi viri, 
prenehati šele ob zaključku operativnih 
programov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ker je pandemija COVID-19 na 
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regije in občine v državah članicah 
vplivala različno, je za pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje odprave 
posledic krize, ki jo podpira pobuda 
REACT-EU, pomembna vključenost 
regionalnih in lokalnih akterjev iz 
organov, gospodarskih in socialnih 
partnerjev in civilne družbe. V državah 
članicah bi bilo treba okrepiti partnerstvo 
in upravljanje na več ravneh, Komisija pa 
bi ju morala pozorno spremljati.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za 
podporo gospodarstvu za tiste regije, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo 
treba tudi tehnično podporo. Primerno je, 
da so dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, vključno s 
čezmejnimi zdravstvenimi storitvami in 
domovi za oskrbo, da bi zagotovili čim 
večje dopolnjevanje z drugimi instrumenti 
Unije, za zagotavljanje podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP, zlasti v sektorjih, ki jih je pandemija 
COVID-19 najbolj prizadela in 
potrebujejo hitro oživitev, kot sta turizem 
in kultura, pri operacijah, ki prispevajo k 
prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, ter za zagotavljanje podpore 
podjetjem socialnega gospodarstva, za 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
nediskriminatorne osnovne storitve 
ljudem, ki živijo v podeželskih, obmejnih, 
manj razvitih, otoških, gorskih, redko 
poseljenih in najbolj oddaljenih regijah 
ter na območjih, ki sta jih prizadela 
industrijski prehod in depopulacija, ali 
ukrepe za podporo gospodarstvu za tiste 
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izvrševanje. regije, ki so odvisne od sektorjev, ki so bili 
v krizi najbolj prizadeti. Spodbujati bi bilo 
treba tesnejše zdravstveno sodelovanje, 
usklajevanje in odpornost z vzpostavitvijo 
in razvojem mreže centrov odličnosti po 
vsej Uniji, specializiranih za razvoj 
posebnih zdravljenj v odgovor na 
spreminjajoče se zdravstvene potrebe. 
Podpirati bi bilo treba tudi druge naložbe 
z dokazanim velikim potencialom za 
ustvarjanje delovnih mest, kot so naložbe 
v obnovo mest. Poleg tega bi bilo treba v 
vseh fazah podpreti tehnično podporo. 
Primerno je, da so dodatni viri 
osredotočeni izključno v okviru novega 
tematskega cilja „spodbujanje odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprava zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva“, ki bi 
moral prav tako pomeniti enotno 
prednostno naložbo, da se omogoči 
poenostavljeno načrtovanje programov za 
dodatne vire in njihovo izvrševanje.

__________________ __________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo posodabljanju trga dela ter 
zdravstvenega in socialnega sistema, 
ohranjanju delovnih mest, tudi v 
podeželskih, obmejnih, manj razvitih, 
otoških, gorskih, redko poseljenih in 
najbolj oddaljenih regijah ter na 
območjih, ki sta jih prizadela industrijski 
prehod in depopulacija, vključno s 
shemami skrajšanega delovnega časa in 
podporo samozaposlenim, podjetnikom, 
samostojnim delavcem, umetnikom in 
ustvarjalnim delavcem, ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, socialno vključevanje in 
izkoreninjenje revščine, za podporo 
ukrepom za zaposlovanje, vključujoče 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
vključno z vseživljenjskim učenjem, 
spletnim izobraževanjem, razvojem znanj 
in spretnosti prekvalifikacijo in 
izpopolnjevanjem, zlasti za prikrajšane 
skupine in oskrbovalce ter za izboljšanje 
enakega in splošnega dostopa do storitev 
splošnega pomena na področju zdravja in 
socialne varnosti, tudi za otroke, starejše, 
invalide, ženske, ki jih bo nastala 
gospodarska kriza najbolj prizadela, 
manjšine in brezdomce. Pojasniti bi bilo 
treba, da je mogoče v sedanjih izjemnih 
okoliščinah podporo shemam skrajšanega 
delovnega časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena. Te sheme skrajšanega delovnega 
časa bi morale biti namenjene ohranjanju 
enake ravni delovnih in zaposlitvenih 
pogojev in pravic, dodatna sredstva ESS, 
ki so jim bila dodeljena, pa bi se morala 
uporabljati izključno za financiranje 
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nadomestil za delno brezposelnost in ne za 
druge namene ali izdatke podjetja ter ne 
bi smela ogrožati kolektivnih pogajanj, 
udeležbe delavcev ali soodločanja v 
postopkih odločanja v podjetjih v skladu z 
nacionalno zakonodajo in prakso.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Ker je začasno zaprtje meja med 
državami članicami pomenilo precejšnje 
izzive za čezmejne skupnosti in podjetja, bi 
morala gospodarstva v obmejnih regijah 
držav članic uporabiti do 5 % dodatnih 
virov za podpiranje čezmejnih projektov, 
tako da uporabijo obstoječe ali uvedejo 
nove projekte Interreg.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprave 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, je treba zagotoviti 
višji znesek začetnega predplačila za hitro 
izvajanje ukrepov, ki se bodo podprli z 
dodatnimi viri. Začetno predplačilo, ki se 
izplača, bi moralo zagotoviti, da države 
članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi 
lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja 
izplačila upravičencem in jim povrnejo 

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 ter njenih 
socialno-ekonomskih posledic in priprave 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja zdravstvenih sistemov in 
gospodarstva, je treba zagotoviti višji 
znesek začetnega predplačila ali po potrebi 
letnega predplačila za hitro izvajanje 
ukrepov, ki se bodo podprli z dodatnimi 
viri. Začetno predplačilo, ki se izplača, bi 
moralo zagotoviti, da države članice 
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sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za 
plačila.

razpolagajo s sredstvi, s katerimi lahko po 
potrebi uredijo vnaprejšnja izplačila 
upravičencem in jim povrnejo sredstva 
kmalu po predložitvi zahtevkov za plačila. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Dodatne vire bi bilo treba 
uporabiti v skladu s trajnostnim razvojem 
in načelom neškodovanja, ob upoštevanju 
ciljev trajnostnega razvoja OZN in 
Pariškega sporazuma. Poleg tega bi bilo 
treba pri izvajanju operativnih programov 
upoštevati in spodbujati enakost med 
moškimi in ženskami, vključevanje načela 
enakosti spolov in vključevanje vidika 
spola.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Z namenom zmanjšanja 
obremenitve javnih proračunov v zvezi z 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva bi bilo treba državam 
članicam izjemoma dati možnost, da 
zaprosijo za 100-odstotno stopnjo 
sofinanciranja, ki bi se lahko uporabila za 
ločene prednostne osi operativnih 
programov, ki zagotavljajo podporo iz 
dodatnih virov.

(13) Z namenom zmanjšanja 
obremenitve javnih proračunov v zvezi z 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
zdravstvenih sistemov in gospodarstva bi 
bilo treba državam članicam izjemoma dati 
možnost, da zaprosijo za 100-odstotno 
stopnjo sofinanciranja, ki bi se lahko 
uporabila za ločene prednostne osi 
operativnih programov, ki zagotavljajo 
podporo iz dodatnih virov.

Predlog spremembe 16
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 ter njenih socialno-ekonomskih 
posledic in pripravo zelenega, digitalnega 
in odpornega okrevanja zdravstvenih 
sistemov in gospodarstva v sedanjem 
programskem obdobju, je upravičeno 
izjemoma države članice izvzeti iz potrebe 
po izpolnjevanju predhodnih pogojenosti 
ter zahtev v zvezi z rezervo za uspešnost in 
uporabo okvira uspešnosti, zahtev o 
tematski osredotočenosti, tudi v povezavi s 
pragovi, določenimi za trajnostni urbani 
razvoj za ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024, če so se za 
proračunske obveznosti v letih 2023 
in 2024 sprostili dodatni viri pa do 
31. decembra 2026, izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, vključenosti, učinkovitosti in 
učinka dodatnih virov ter oceniti, kako so ti 
viri prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, morajo države 
članice uporabljati kazalnike za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, ki 
so bila najbolj prizadeta, vključno z 
obmejnimi regijami, se kot izjemen ukrep 
in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne naložbene 
potrebe, ki so nastale zaradi posledic 
pandemije COVID-19, in stopnje razvoja, 
da bo pomoč uravnoteženo osredotočena 
na manj razvite regije in prikrajšane 
skupnosti v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU, ter regije 
in mesta, ki jih je pandemija najbolj 
prizadela. Države članice bi morale poleg 
tega v skladu z načelom partnerstva v 
odločanje vključiti lokalne in regionalne 
organe ter ustrezne organe, ki predstavljajo 
civilno družbo, zlasti tretji sektor.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Razen v primerih, kjer so v skladu 
s to uredbo predvidena odstopanja, bi 
morale za izdatke v okviru REACT-EU 
veljati enake obveznosti in zaščitni ukrepi 
kot za vsa kohezijska sredstva. To 
vključuje spoštovanje temeljnih pravic in 
skladnost z Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah ter učinkovite ukrepe 
za boj proti goljufijam, ki se izvajajo s 
podporo obstoječih agencij za boj proti 
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goljufijam na ravni držav članic in Unije, 
kot sta OLAF in po potrebi EJT.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pandemije COVID-19 in 
nujnosti obravnave s tem povezane 
javnozdravstvene krize je treba uporabiti 
izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 
Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, ki je 
priložen Pogodbi o Evropski uniji, 
Pogodbi o delovanju Evropske unije in 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo.

črtano

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 91 – odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg skupnih virov iz odstavka 1 
se dajo dodatni viri za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo v višini 
5 000 000 000 EUR v tekočih cenah na 
voljo za proračunsko postavko za leto 2020 
ter se dodelijo ESRR in ESS.“;

1a. Poleg skupnih virov iz odstavka 1 
se dajo dodatni viri za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo v višini 
4 805 843 906 EUR v cenah za leto 2018 
na voljo za proračunsko postavko za leto 
2020 ter se dodelijo ESRR in ESS.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 a – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz člena 2 uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje] se izvajajo v 
okviru strukturnih skladov v višini 
53 272 800 000 EUR v tekočih cenah 
zneska iz člena 3(2)(a)(i) navedene uredbe 
ob upoštevanju člena 4(3), (4) in (8) 
navedene uredbe.

Ukrepi iz člena 2 uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje] se izvajajo v 
okviru strukturnih skladov v višini 
50 000 654 198 EUR v cenah za leto 2018 
od zneska iz člena 3(2)(a)(i) navedene 
uredbe ob upoštevanju člena 4(3), (4) in (8) 
navedene uredbe.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti dodatni viri za leto 2021 in 2022 so 
zunanji namenski prejemki v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe.

Ti dodatni viri za leto 2021 in 2022 so 
zunanji namenski prejemki v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe. Na podlagi 
statističnih podatkov in prihodnjega 
razvoja dogodkov pri okrevanju po 
gospodarski krizi, ki jo je povzročila 
pandemija COVID-19, se lahko z 
delegiranim aktom sprejme odločitev o 
podaljšanju ukrepov za prožnost v okviru 
REACT-EU na leti 2023 in 2024.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, 
da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ 
in „evropsko teritorialno sodelovanje“, da 
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posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU)

se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in njenih socialnih posledic ter pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se 
zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU). Dodatni viri se uporabijo za 
izvajanje tehnične podpore v skladu z 
odstavkom 6 tega člena in za operacije, s 
katerimi se izvaja tematski cilj iz 
odstavka 10 tega člena.

1. Vsaj 95 % dodatnih virov iz 
člena 91(1a) in člena 92a (v nadaljnjem 
besedilu: dodatni viri) se da na voljo v 
okviru cilja „naložbe za rast in delovna 
mesta“. Vsaj 3 % in do 5 % teh virov pa se 
da na voljo v okviru cilja „evropsko 
teritorialno sodelovanje“. V obeh 
primerih se z dodatnimi viri zagotavlja 
pomoč pri spodbujanju odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravi zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU). 
Dodatni viri se uporabijo za izvajanje 
tehnične podpore v skladu z odstavkom 6 
tega člena in za operacije, s katerimi se 
izvaja tematski cilj iz odstavka 9 tega 
člena.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— 2020: 5 000 000 000 EUR; — 2020: 5 000 000 000 EUR v 
tekočih cenah (4 805 843 906 EUR v 
cenah za leto 2018);
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— 2021: 42 434 400 000 EUR; — 2021: 42 434 400 000 EUR v 
tekočih cenah (39 987 184 320 EUR v 
cenah za leto 2018);

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: 10 820 400 000 EUR v 
tekočih cenah (9 996 674 058 EUR v 
cenah za leto 2018).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni viri za leto 2021 in 2022 se dajo 
na voljo iz dodatnih virov, kot so določeni 
v členu 92a. Dodatni viri iz člena 92a 
podpirajo tudi upravne odhodke v višini do 
18 000 000 EUR v tekočih cenah.

Tako v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ kot v okviru cilja 
„evropsko teritorialno sodelovanje“ se 
dajo na voljo dodatni viri, kot so določeni 
v členu 92a, za leti 2021 in 2022. Z revizijo 
te uredbe z delegiranim aktom in na 
podlagi utemeljene zahteve države članice 
se lahko dajo na voljo dodatna sredstva 
tudi za proračunske obveznosti v letih 
2023 in 2024. Dodatni viri iz člena 92a se 
dopolnijo s podporo za upravne odhodke v 



RR\1212778SL.docx 23/86 PE654.026v02-00

SL

višini do 18 000 000 EUR v tekočih cenah 
(16 795 821 EUR v cenah za leto 2018).

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 0,35 % dodatnih virov se dodeli za 
tehnično podporo na pobudo Komisije.

3. 0,35 % dodatnih virov se dodeli za 
tehnično podporo na pobudo Komisije s 
posebnim poudarkom na državah 
članicah, ki jih je pandemija COVID-19 
bolj prizadela, in državah članicah z 
nižjimi stopnjami črpanja in izvajanja.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021.

4. V zvezi s ciljema „naložbe za rast 
in delovna mesta“ in „evropsko 
teritorialno sodelovanje“ Komisija z 
izvedbenimi akti sprejme odločitev, v 
kateri določi razdelitev dodatnih virov v 
odobritvah za prevzem obveznosti iz 
strukturnih skladov za leti 2020 in 2021 za 
vsako državo članico v skladu z merili in 
metodologijo iz Priloge VIIa. Ta odločitev 
se v letu 2021 pregleda, da se določi 
razdelitev dodatnih virov za leto 2022 na 
podlagi podatkov, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021. Po potrebi se na podlagi 
zadnjih razpoložljivih statističnih 
podatkov pregleda tudi leta 2022 v zvezi s 
proračunskimi obveznostmi v letih 2023 
in 2024. S pregledi se zagotovi, da ni 
negativnih učinkov na operativne 
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programe.
(Priloga VIIa se posodobi tako, da zajema 
razčlenitev za cilj „evropsko teritorialno 
sodelovanje“)

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 5 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom.

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, v skladu z 
načelom partnerstva dodeli operativnim 
programom, ki vključujejo lokalne in 
regionalne organe ter ustrezne organe, ki 
predstavljajo civilno družbo in socialne 
partnerje.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 5 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 92(7) se lahko 
predlaga, da se delež dodatnih virov 
uporabi za povečanje podpore Skladu za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim (v 
nadaljnjem besedilu: sklad FEAD) pred ali 
hkrati z dodelitvijo ESRR in ESS.

Z odstopanjem od člena 92(7) se lahko 
predlaga, da se vsaj 3-odstotni delež 
dodatnih virov uporabi za povečanje 
podpore Skladu za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (v nadaljnjem besedilu: sklad 
FEAD), da bi upoštevali položaj tistih, ki 
jih je kriza zaradi COVID-19 prizadela 
bolj kot katera koli druga doslej. Delež 
dodatnih virov se lahko uporabi tudi za 
povečanje podpore za pobudo za 
zaposlovanje mladih pred ali hkrati z 
dodelitvijo ESRR in ESS.
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna dodelitev za najbolj oddaljene 
regije se doda dodelitvi, ki jo bo vsaka 
najbolj oddaljena regija prejela v okviru 
razdelitve nacionalnih sredstev, 
izračunanih v skladu z odstavkoma 1 in 2 
Priloge I.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b– odstavek 5 – pododstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko 
dodatni viri na podlagi zahtevka države 
članice za spremembo operativnega 
programa v skladu s členom 30(1) 
prenesejo med ESRR in ESS ne glede na 
odstotke iz točk (a), (b) in (c) člena 92(1).

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko 
dodatni viri na podlagi zahtevka države 
članice za spremembo operativnega 
programa v skladu s členom 30(1) 
prenesejo med ESRR in ESS ne glede na 
odstotke iz točk (a), (b) in (c) člena 92(1), 
pod pogojem da delež ESS ne pade pod 
23,1 %.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni viri se izvršujejo v skladu s pravili 
sklada, v katerega se dodelijo ali prenesejo.

Dodatni viri se izvršujejo v skladu s pravili 
sklada, v katerega se dodelijo ali prenesejo, 
in določbami te uredbe.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Do 4 % skupnih dodatnih virov v 
okviru ESRR in ESS se lahko dodeli za 
tehnično podporo v okviru katerega koli 
obstoječega operativnega programa, ki ga 
podpirata ESRR ali ESS, ali novega 
operativnega programa iz odstavka 11.

6. Do 4 % skupnih dodatnih virov v 
okviru ESRR in ESS se lahko na pobudo 
držav članic v vseh fazah dodeli za 
tehnično podporo v okviru katerega koli 
obstoječega operativnega programa, ki ga 
podpira ESRR ali ESS, ali novega 
operativnega programa iz odstavka 10.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 81(1) in 
člena 134(1) začetno predplačilo, ki se 
izplača po odločitvi Komisije o sprejetju 
operativnega programa ali odobritvi 
spremembe operativnega programa za 
dodelitev dodatnih virov, znaša 50 % 
dodatnih virov, dodeljenih programom za 
leto 2020 v okviru novega tematskega cilja 
iz odstavka 10 tega člena.

Z odstopanjem od člena 81(1) in 
člena 134(1) začetno predplačilo, ki se 
izplača po odločitvi Komisije o sprejetju 
operativnega programa ali odobritvi 
spremembe operativnega programa za 
dodelitev dodatnih virov, znaša 50 % 
dodatnih virov, dodeljenih programom za 
leto 2020 v okviru novega tematskega cilja 
iz odstavka 9 tega člena.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 7 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene uporabe člena 134(2) za letna 
predplačila v letih 2021, 2022 in 2023 
znesek podpore iz skladov za celotno 
programsko obdobje za operativni program 
vključuje dodatne vire.

Z odstopanjem od člena 134(2) lahko 
letno predplačilo za leti 2021 in 2022 ter, 
na podlagi obrazložene zahteve države 
članice, leti 2023 in 2024, sestavlja do 
50 % dodatnih virov, dodeljenih za 
programe v okviru novega tematskega 
cilja iz odstavka 9. Za namene izračuna 
letnega predplačila za leta 2021, 2022, 
2023 in po potrebi 2024 znesek podpore iz 
skladov za celotno programsko obdobje za 
operativni program vključuje dodatne vire.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni za 
tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 10 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprave zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva.

Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni za 
tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 9 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprave zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva z 
osredotočanjem na primer na oživitev 
zdravstva in konkurenčnost hudo 
prizadetih gospodarskih sektorjev.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
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okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program 
zajema obdobje do 31. decembra 2022 ob 
upoštevanju odstavka 4 zgoraj.

okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 10. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program ob 
upoštevanju odstavka 4 tega člena zajema 
obdobje do 31. decembra 2022, v primeru 
odstopanja iz odstavka 2 pa do 
31. decembra 2024.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstveno in socialno 
infrastrukturo, zdravstvene sisteme in 
storitve za vse, vključno s čezmejnimi, pa 
tudi domove za oskrbo (vključno z domovi 
za dnevno oskrbo starejših) za zagotovitev 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene in svetovalne podpore za MSP 
in podjetja socialnega gospodarstva, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, vključno 
s prilagoditvijo na pogoje za delo na 
daljavo, naložbe v infrastrukturo, prek 
katere se zagotavljajo nediskriminatorne 
osnovne storitve ljudem, ki živijo v 
podeželskih, obmejnih, manj razvitih, 
otoških, gorskih, redko poseljenih in 
najbolj oddaljenih regijah ter področjih, 
ki sta jih prizadela industrijski prehod in 
depopulacija, in za gospodarske ukrepe v 
tistih regijah, ki so odvisne od sektorjev, ki 
so bili v krizi najbolj prizadeti, kot sta 
turizem in kultura. Podpirajo se lahko 
tudi druge naložbe z velikim potencialom 
za ustvarjanje delovnih mest, kot so 
naložbe v obnovo mest.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo trga dela, socialnega 
gospodarstva, zdravstvenega in socialnega 
sistema, ohranjanje delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa, kjer bi se ohranila enaka raven 
delovnih in zaposlitvenih pogojev in 
pravic, vključno z zaščito pred 
odpuščanjem in zmanjšanjem plač. V 
primeru shem skrajšanega delovnega časa 
se dodatna sredstva ESS uporabijo 
izključno za financiranje nadomestil za 
delno brezposelnost in ne za druge 
namene podjetja ali izdatke. Podpora 
zajema podjetnike in samozaposlene, 
vključno s samostojnimi delavci, umetniki 
in drugimi ustvarjalnimi delavci, tudi če 
se ta podpora ne kombinira z aktivnimi 
ukrepi trga dela, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja, pa tudi ukrepi za 
socialno vključevanje ter ukrepi proti 
diskriminaciji in za odpravo revščine s 
posebnim poudarkom na revščini otrok. 
Dodatni viri bodo namenjeni podpori 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest, 
zlasti za osebe v ranljivem položaju, 
vključno z dolgotrajno brezposelnimi in 
tistimi, ki so daleč od trga dela, pa tudi 
tistimi, ki živijo na podeželju, v otoških, 
gorskih, redko poseljenih in najbolj 
oddaljenih regijah ter na območjih, ki sta 
jih prizadela industrijski prehod in 
depopulacija. Poleg tega sredstva 
zajemajo tudi ukrepe za zaposlovanje 
mladih, vključujoče vseživljenjsko 
izobraževanje in usposabljanje, spletno 
izobraževanje, razvoj znanj in spretnosti, 
posameznikom prilagojeno 
prekvalifikacijo in izpopolnjevanje, zlasti 
za zapostavljene skupine, da se podpre 
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dvojni zeleni in digitalni prehod ter 
izboljša enak in splošen dostop do 
ugodnih, trajnostnih in kakovostnih 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke, starejše in 
invalide.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo tehnične podpore iz odstavka 6 in 
dodatnih virov, uporabljenih za FEAD iz 
sedmega pododstavka odstavka 5, bodo 
dodatni viri namenjeni podpori operacijam 
v okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
gospodarstva“, ki dopolnjuje tematske cilje 
iz člena 9.

Z izjemo tehnične podpore iz odstavka 6 in 
dodatnih virov, uporabljenih za FEAD ali 
pobudo za zaposlovanje mladih iz 
sedmega pododstavka odstavka 5, bodo 
dodatni viri namenjeni podpori operacijam 
v okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki dopolnjuje 
tematske cilje iz člena 9.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za leta 
2020, 2021 in po potrebi 2022 brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost 
in brez razčlenitve po kategorijah regij.

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 
leta 2020, 2021 ter po potrebi 2022, 2023 
in 2024 brez navedbe zneskov za rezervo 
za uspešnost in brez razčlenitve po 
kategorijah regij.

Predlog spremembe 45
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 30(1) se zahtevki 
za spremembo programa, ki jih predloži 
država članica, ustrezno utemeljijo in zlasti 
določajo pričakovani učinek sprememb 
programa na spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva. Priloži 
se jim spremenjeni program.

Z odstopanjem od člena 30(1) se zahtevki 
za spremembo programa, ki jih predloži 
država članica, ustrezno utemeljijo in zlasti 
določajo pričakovani učinek sprememb 
programa na spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva ter 
zdravstvenih sistemov. Priloži se jim 
spremenjeni program.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je vzpostavljen tak nov operativni 
program, lahko države članice za namene 
točke (a) člena 96(5) določijo samo organe, 
ki so imenovani v sklopu tekočih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS in Kohezijski sklad.

Kadar je vzpostavljen tak nov operativni 
program, lahko države članice za namene 
točke (a) člena 96(5) na podlagi posveta z 
regionalnimi in lokalni organi določijo 
samo organe, ki so imenovani v sklopu 
tekočih operativnih programov, ki jih 
podpirajo ESRR, ESS in Kohezijski sklad.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Article 92b – paragraph 10 – subparagraph 4 a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 29(3) in (4) ter 



PE654.026v02-00 32/86 RR\1212778SL.docx

SL

člena 30(2) Komisija nove namenske 
operativne programe ali spremembe 
obstoječih programov odobri v desetih 
delovnih dneh od dneva, ko je katera od 
držav članic tak program ali spremembo 
predložila.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Z odstopanjem od člena 65(2) so 
izdatki upravičeni do prispevka, če so 
nastali upravičencu in so plačani med 
datumom predložitve programa Komisiji 
in 31. decembrom 2024.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10b. Z odstopanjem od člena 65(4) se 
pri stroških, povrnjenih v skladu s 
točkama (b) in (c) prvega pododstavka 
člena 67(1), ukrepi, ki so podlaga za 
povračilo, izvedejo med 
1. februarjem 2020 in 
31. decembrom 2024.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
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Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10c. Z odstopanjem od člena 65(9) so 
izdatki za operacije, ki se podpirajo v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 9, 
upravičeni od 1. februarja 2020.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10d. Z odstopanjem od člena 136(2) se 
del obveznosti, ki bo bodisi 
31. decembra 2023 ali 31. decembra 2024 
še neporavnan, sprosti, če Komisija do 
roka iz člena 141(1) ne prejme vseh 
dokumentov, zahtevanih na podlagi 
člena 141(1).

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10e. Z odstopanjem od člena 141(1) 
države članice poleg dokumentov iz člena 
138 za zadnje obračunsko leto od 1. julija 
2024 do 30. junija 2025 predložijo tudi 
končno poročilo o izvajanju operativnega 
programa.

Predlog spremembe 53
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega in drugega 
pododstavka člena 120(3) se lahko za 
prednostno os oziroma osi, ki se jim 
dodelijo dodatni viri, za katere se 
načrtujejo programi v okviru tematskega 
cilja iz odstavka 10 tega člena, uporabi 
100-odstotna stopnja sofinanciranja.

Z odstopanjem od prvega in drugega 
pododstavka člena 120(3) se lahko za 
prednostno os oziroma osi, ki se jim 
dodelijo dodatni viri, za katere se 
načrtujejo programi v okviru tematskega 
cilja iz odstavka 9 tega člena, uporabi 100-
odstotna stopnja sofinanciranja. V ta 
namen morajo uporabljati kazalnike za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena.

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024, v primeru 
odstopanja iz pododstavka 3 odstavka 2 
tega člena pa do 31. decembra 2026, 
izvede vsaj ena ocena uspešnosti, 
učinkovitosti in učinka uporabe dodatnih 
virov, po potrebi pa tudi ocena 
vključevanja in nediskriminacije, tudi z 
vidika spolov, ter se oceni, kako so ti viri 
prispevali k tematskemu cilju iz odstavka 9 
tega člena.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstopanje iz drugega pododstavka 
člena 65(10), ki določa 1. februar 2020 
kot datum upravičenosti za operacije za 
spodbujanje zmogljivosti za odzivanje na 
krize v okviru izbruha COVID-19;

črtano

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) odstopanje iz člena 25a(7) glede 
izbora operacij, ki spodbujajo zmogljivosti 
za odzivanje na krize v okviru izbruha 
COVID-19, iz drugega pododstavka člena 
65(10);

črtano

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zahteve iz člena 12(4) Uredbe (EU) 
št. 1299/2013 za upravičence, da 
sodelujejo pri vsaj treh od štirih 
razsežnosti. Z odstopanjem partnerji v 
programu Interreg sodelujejo pri vsaj eni 
razsežnosti, kadar izvajajo projekte, 
financirane z dodatnimi viri.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
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Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 13 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in organi upravljanja pri 
izvajanju svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo v skladu s členom 115(1) 
in (3) ter Prilogo XII, zagotovijo, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Države članice in organi upravljanja pri 
izvajanju svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo v skladu s členom 115(1) 
in (3) ter Prilogo XII, zagotovijo, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili. Sklicevanje na dodatne vire iz 
REACT-EU se izvede s ključnikom ali 
drugimi raziskovalnimi orodji, s katerimi 
se državljanom pojasni, da se nek projekt 
financira kot del odziva Unije na 
pandemijo COVID-19, in zagotovi 
popolna preglednost;

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do 31. marca 2050 predloži 
ocenjevalno poročilo o pobudi REACT-
EU, ki zajema proračunske obveznosti za 
leta 2020, 2021 in 2022. Poročilo 
vključuje informacije o doseganju ciljev 
REACT-EU, učinkovitosti uporabe 
sredstev, vrsti financiranih ukrepov, 
upravičencih in končnih prejemnikih 
dodeljenih finančnih sredstev in njihovi 
evropski dodani vrednosti pri 
gospodarskem okrevanju.
Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 31. marca 2027 
dodatno ocenjevalno poročilo, ki zajema 
proračunske obveznosti za leti 2023 
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in 2024 v skladu z odstopanjem iz 
člena 92b(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Priloga VII a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi pravil iz odstavka 1 se ne 
izvedejo dodelitve po državah članicah za 
celotno obdobje 2020–2022, ki presegajo:

Na podlagi pravil iz odstavka 1 se ne 
izvedejo dodelitve po državah članicah za 
celotno obdobje 2020–2024, ki presegajo:
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OBRAZLOŽITEV

A. Ozadje pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU)

Pobuda REACT-EU je predlog Evropske komisije za odpravo gospodarskih posledic 
pandemije covid-19. Ustavitev ali upočasnitev gospodarske dejavnosti po vsej Uniji sta 
povzročili veliko gospodarsko in socialno škodo, pobuda REACT-EU pa je eno od orodij za 
pomoč pri reševanju problema. Sledi dvema predhodnima predlogoma v zvezi s kohezijsko 
politiko, naložbeno pobudo v odziv na koronavirus (CRII) in naložbeno pobudo v odziv na 
koronavirus plus (CRII+), ki sta spremenila pravila za regionalno porabo, da bi se omogočilo 
okrevanje.

B. Področje uporabe predloga

Namen predloga REACT-EU je sprememba uredbe o skupnih določbah za kohezijske sklade 
v obdobju 2014–2020. Zagotavlja dodaten proračun v dveh delih za leto 2020 in obdobje 
2021–2022 ter določa več odstopanj od običajnih pravil za porabo kohezijskih sredstev, ki se 
izrecno nanašajo na dodatni proračun za gospodarsko in socialno okrevanje. Pobuda REACT-
EU ne bo veljala za Združeno kraljestvo (niti za proračunsko leto 2020), saj sporazum o 
izstopu določa, da povečanje proračuna v prehodnem obdobju ni zavezujoče za Združeno 
kraljestvo.

C. Proračunski vidiki

V predlogu je zagotovljenih dodatnih 5 milijard EUR, ki bodo na voljo v proračunskem 
letu 2020 in bodo vključene v proračun, ter dodatnih 42 milijard EUR za leto 2021 in 
11 milijard EUR za leto 2022, ki bodo „zunaj proračuna“, opredeljene kot zunanji namenski 
viri. Soporočevalca predlagata, da bi bila dodatna sredstva na voljo tudi za proračunske 
obveznosti v letu 2023 in po potrebi v letu 2024.

D. Problem zunanjih namenskih virov

Zunanji namenski viri so poseben razred sredstev EU, ki so „zunaj“ splošnega proračuna, saj 
so sredstva, ki se lahko porabijo le za posebej določen namen. To velja na splošno za 
prihodke iz vrnjenih nepovratnih sredstev in drugih povračil, ki se lahko uporabijo le za 
njihov prvotni namen, in za plačila iz tretjih držav za posebne programe, ki se lahko 
uporabljajo samo za programe, ki jih je navedla zadevna država. Ko se uporabijo na drugih 
področjih, lahko zunanji namenski viri vzbudijo pomisleke o demokratični odgovornosti, saj 
je to denar, za katerega ne velja enak demokratični nadzor kot za preostali del proračuna, in 
pomeni odstopanje od načela proračunske univerzalnosti (in domnevno pristnosti).

E. Razdelitev sredstev

V predlogu je določena razčlenitev virov po državah članicah in ne po regijah, kot je običajno 
na področju kohezijske politike. Vendar Komisija to upravičuje s posebno naravo financiranja 
za soočanje z gospodarskimi in družbenimi posledicami pandemije covid-19. Razčlenitev po 
državah članicah se izvede v skladu s pravili iz nove Priloge VIIa in uporablja z izvedbenim 
aktom Komisije. 
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F. Nov tematski cilj

REACT-EU oblikuje nov, enoten tematski cilj, ki bo veljal za dodatno financiranje z 
naslovom „Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva“. Ta tematski cilj se bo uporabljal 
za ESRR in ESS v okviru obstoječih operativnih programov ali posebnih novih programov po 
izbiri držav članic. Soporočevalca predlagata, da se ta novi tematski cilj ne nanaša le na cilj 
glede naložb za rast in delovnih mest, temveč tudi na cilj glede evropskega teritorialnega 
sodelovanja (Interreg), saj je kriza še posebej prizadela prav obmejne regije.

G. Prožnost pri porabi sredstev za kohezijo

Za dodatno financiranje v okviru pobude REACT-EU je v novem členu 92b določeno število 
odstopanj, zaradi katerih je načrtovanje in izvajanje prožnejše. Možni so na primer prenosi 
med ESRR in ESS ter v Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, pri čemer se 
uporabljajo samo pravila sprejemnega sklada.

H. Stopnja predhodnega financiranja

Dodatni viri bodo stopnjo predfinanciranja dvignili izjemno visoko na 50 %.

I. Stopnja sofinanciranja

V predlogu pobude REACT-EU je določena stopnja sofinanciranja do 100 % v primeru 
porabe, povezane z gospodarskim okrevanjem.

J. Druga odstopanja

Za izvajanje dodatnega financiranja tudi ne bodo veljala običajna pravila glede tematske 
osredotočenosti, predhodne pogojenosti, rezerve za uspešnost ali določenih rokov.

K. Komunikacija

Glede projektov, financiranih v okviru pobude REACT-EU, bo treba v skladu z običajnimi 
pravili za kohezijske projekte javnost seznaniti s tovrstnim financiranjem.

L. Sklepna ugotovitev

Soporočevalca sta predlog zelo skrbno preučila in predlagata, da se sprejme s spremembami, 
navedenimi v poročilu. Vendar je treba poudariti, da morajo različna odstopanja in prožna 
pravila iz poročila ostati začasna in da se mora kohezijska politika od leta 2023 ali 2025 vrniti 
k običajnim pravilom in nadzoru. To velja zlasti za množično uporabo zunanjih namenskih 
prejemkov, ki se lahko izjemoma dopustijo, vendar to ne more postati običajni postopek, saj 
lahko ogrozi demokratično odločanje o proračunu EU.
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1.9.2020

MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

za Odbor za regionalni razvoj

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar 
zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna 
mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-
EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Pripravljavka mnenja (*): Agnes Jongerius

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 57 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pandemija COVID-19 povzroča krizo, ki vpliva na vse državljane v Evropi, vendar ta vpliv ni 
enakomerno porazdeljen. Obstaja veliko tveganje, da se bodo s stagnacijo gospodarske rasti 
poglobile socialne razlike, zvišale stopnje brezposelnosti in povečala neenakost. Zato je za 
resnično okrevanje zelo pomembna socialna razsežnost.

Da bi premostili krizo in utrli pot zelenemu, digitalnemu, socialnemu in odpornemu okrevanju 
gospodarstva, je treba sredstva in ukrepe usmeriti v ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, ne 
zgolj kakršne koli zaposlitve. Državljanom Evrope je treba zagotoviti resnične in trajnostne 
zaposlitvene možnosti.

Da bi bili krizni ukrepi narejeni po meri ljudi, je treba v vse njihovo izvajanje vključiti 
socialne partnerje.

Socialna vključenost in zmanjšanje revščine sta cilja sama po sebi, hkrati pa sta sredstvo za 
hitrejše okrevanje in boljše delovanje evropskega gospodarstva, saj bo imelo več ljudi pravo 
priložnost za uspeh. Zato je upravičeno in nujno vlagati tudi v ta cilja.

Začasni ukrepi, zlasti sheme skrajšanega delovnega časa in podpora samozaposlenim, se 
izjemoma financirajo iz ESS, kar pa ne bi smelo postati redna praksa. S podporo je treba 
ravnati previdno, da ne bi med krizo s prerazporejanjem sredstev ogrozili drugih ranljivih 
skupin, hkrati pa bi morali preprečiti, da bi prejemniki finančno podporo zlorabljali, in 
omogočiti nadzor, pri katerem bi sodelovali Evropski parlament in ustrezni deležniki.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, 
zaposlovanja in družbe (REACT-EU)

(Ta sprememba (tj. dodatek besed 
„socialnega“ ter „zaposlovanja in družbe“ 
k besedam „v okviru pandemije COVID-19 
in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva“) se 
uporablja za celotno besedilo, ki ga bo 
treba ustrezno spremeniti, če bo 
sprememba sprejeta.)

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Zaradi krize so na 
slabšem tisti, ki živijo v revščini ali jim 
revščina grozi, poglobile so se socialne 
razlike, več ljudi je izgubilo delovno 
mesto, zlasti v prikrajšanih skupinah so 
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drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

porasle stopnje brezposelnosti in 
neenakost, ovirana pa je tudi rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 
zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo in družbo, ki izhajajo iz 
izrednih omejitev, ki so jih države članice 
uvedle za zamejitev širjenja COVID-19, in 
tveganja asimetričnega okrevanja, ki je 
posledica razlik v nacionalnih sredstvih, s 
katerimi razpolagajo države članice, in ki 
ima resen učinek na delovanje notranjega 
trga, je Evropski svet 23. aprila 2020 
potrdil „načrt za okrevanje“, ki ima močno 
naložbeno komponento, pozval k 
ustanovitvi evropskega sklada za okrevanje 
in Komisiji naložil, naj analizira obstoječe 
potrebe, da bi bili viri usmerjeni v sektorje 
in geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
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delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega, socialnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, zaposlovanja in 
družbe, da bi se dodatni viri hitro prek 
obstoječih operativnih programov dovedli 
v realno gospodarstvo. Viri za leto 2020 
izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in 
statističnih podatkov, tudi o enakosti, o 
obsegu posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe, pri čemer bi se 
morala osredotočiti na najbolj prikrajšane 
ljudi, kot so brezdomci in ljudje, ki živijo v 
posebnih ustanovah, ki jih statistični 
uradi držav članic po navadi ne zajemajo 
v podatke; v ta namen bi bilo treba ob 
sodelovanju nevladnih organizacij (NVO) 
na področju revščine in socialne 
izključenosti zbrati ustrezne in primerljive 
podatke. Glede na specifično ranljivost 
gospodarstev in družb najbolj oddaljenih 
regij, bi morala metoda dodelitve 
vključevati namenski dodatni znesek za te 
regije. Da bi se zajela spreminjajoča se 
narava učinkov krize, bi bilo treba v letu 
2021 razdelitev revidirati na podlagi iste 
metode dodelitve ob uporabi najnovejših 
statističnih podatkov in podatkov o 
enakosti, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021, da se razdeli tranša 
dodatnih virov za leto 2022.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da 
pri dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 
se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

(7) Da se državam članicam omogoči 
zadostna prožnost pri oblikovanju ukrepov 
za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, 
zaposlovanja in družbe bi morala Komisija 
dodelitve določiti na ravni držav članic. 
Poleg tega bi bilo treba zagotoviti tudi 
možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
zadostno prožnost državam članicam, da 
svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Glede na to, da se bodo 
dodatni viri najverjetneje hitro porabili, bi 
morale obveznosti, povezane s temi 
dodatnimi viri, prenehati šele ob zaključku 
operativnih programov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe za vse, za 
zagotavljanje podpore v obliki obratnih 
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naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za 
podporo gospodarstvu za tiste regije, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo 
treba tudi tehnično podporo. Primerno je, 
da so dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

sredstev ali naložbene podpore za MSP, 
zlasti mikro in mala podjetja, pri 
operacijah, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, za 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
nediskriminatorne osnovne storitve tudi za 
ljudi na podeželskih območjih, ali ukrepe 
za podporo gospodarstvu za tiste regije, ki 
so najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti, in za pomoč najbolj 
prikrajšanim. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, 
zaposlovanja in družbe“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

__________________ __________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo socialnemu vključevanju in 
odpravljanju revščine, posebej 
osredotočeno na revščino otrok, 
ohranjanje delovnih mest, tudi s shemami 
skrajšanega delovnega časa, ki zagotavljajo 
dohodek nad pragom revščine, in podporo 
samozaposlenim, ustvarjanju delovnih 
mest, zlasti za osebe v ranljivem položaju, 
za podporo ukrepom za zaposlovanje 
mladih, vključujočemu izobraževanju in 
usposabljanju, razvijanju znanj in 
spretnosti, zlasti za zapostavljene skupine 
in oskrbovalce, ter za izboljšanje enakega 
in univerzalnega dostopa do vključujočih, 
dostopnih in kakovostnih storitev, tudi 
storitev zdravstvene oskrbe in storitev 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti, tudi za otroke, starejše in 
invalide. Pojasniti bi bilo treba, da je 
mogoče v sedanjih izjemnih okoliščinah 
podporo shemam skrajšanega delovnega 
časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena ter biti pogojena z vzdrževanjem 
enake ravni delovnih pogojev in pogojev 
zaposlitve ter pravic, vključno z zaščito 
pred odpovedjo in znižanjem plač, ter z 
neizplačevanjem bonusov vodstvenim 
delavcem ali dividend delničarjem. Ker se 
javna sredstva uporabljajo za ohranjanje 
stopenj zaposlenosti, prejemniki podpore 
Unije ne bi smeli imeti sedeža v 
jurisdikcijah iz Priloge I sklepov Sveta o 
posodobljenem seznamu EU z 
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jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene 1a, in ne bi 
smeli ogrožati kolektivnih pogajanj, 
udeležbe delavcev ali soodločanja v 
postopkih odločanja v podjetjih, ki 
potekajo v skladu z nacionalnim pravom 
in prakso.
____________________________
1a UL C 64, 31.1.2020, str. 8.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Države članice bi morale imeti 
možnost, da dodatne vire dodelijo novim 
namenskim operativnim programom ali 
novim prednostnim osem v okviru 
obstoječih programov. Da se omogoči hitro 
izvrševanje, se lahko za nove namenske 
operativne programe določijo samo organi, 
ki so že imenovani v sklopu obstoječih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Od 
države članice naj se ne bi zahtevala 
predhodna ocena, prav tako pa naj bi bili 
elementi, ki se zahtevajo za predložitev 
operativnega programa v odobritev 
Komisiji, omejeni.

(12) Države članice bi morale imeti 
možnost, da dodatne vire dodelijo novim 
namenskim operativnim programom ali 
novim prednostnim osem v okviru 
obstoječih programov. Da se omogoči hitro 
izvrševanje, se lahko za nove namenske 
operativne programe določijo samo organi, 
ki so že imenovani v sklopu obstoječih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Od 
države članice naj se ne bi zahtevala 
predhodna ocena, prav tako pa naj bi bili 
elementi, ki se zahtevajo za predložitev 
operativnega programa v odobritev 
Komisiji, omejeni. REACT-EU ne bi smel 
podpirati ukrepov, ki prispevajo k 
segregaciji ali socialni izključenosti ali 
zagotavljajo dohodek pod pragom 
revščine v državah članicah. Vidik spola 
bi bilo treba upoštevati v vseh izvajanih 
programih, in sicer med njihovo pripravo, 
izvajanjem, spremljanjem in 
ocenjevanjem. Poleg tega je pri izvajanju 
REACT-EU v skladu s členom 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
prepovedana vsaka diskriminacija na 
podlagi spola, rase, barve kože, etničnega 
ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, 
političnega ali drugega mnenja, 
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pripadnosti narodnostni manjšini, 
premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti 
ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
vključenosti, uspešnosti, učinkovitosti in 
učinka dodatnih virov ter oceniti, kako so ti 
viri prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
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omogočili. omogočili.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe, ki 
so nastale zaradi posledic pandemije 
COVID-19, in stopnje razvoja, da se tudi v 
nadaljevanju zagotovi osredotočenje 
pomoči na manj razvite regije v skladu s 
cilji ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, določenimi v členu 173 PDEU. 
Države članice bi morale poleg tega v 
skladu z načeli partnerstva v odločanje 
vključiti lokalne in regionalne organe in 
socialne partnerje ter ustrezne organe, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami in organi, ki 
delujejo na področju revščine, socialne 
vključenosti, enakosti spolov in 
nediskriminacije.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na nujnost razmer v povezavi 
s pandemijo COVID-19 bi morala ta 
uredba začeti veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

(Ne zadeva slovenske različice.)  
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pandemije COVID-19 in 
nujnosti obravnave s tem povezane 
javnozdravstvene krize je treba uporabiti 
izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 
Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, ki je 
priložen Pogodbi o Evropski uniji, 
Pogodbi o delovanju Evropske unije in 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo.

črtano

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 86(2) in 
člena 136(1) obveznosti za dodatne vire 
prenehajo v skladu s pravili o zaključku 
programov.

Z odstopanjem od člena 86(2) in 
člena 136(1) obveznosti za dodatne vire 
prenehajo 31. decembra 2024.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
 Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom.

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom. Delež ESS se ne zmanjša pod 
sedanjo pravno obveznost, ki je 23,1 %.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 92(7) se lahko 
predlaga, da se delež dodatnih virov 
uporabi za povečanje podpore Skladu za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim (v 
nadaljnjem besedilu: sklad FEAD) pred ali 
hkrati z dodelitvijo ESRR in ESS.

Z odstopanjem od člena 92(7) se lahko 
predlaga, da se delež dodatnih virov 
uporabi za povečanje podpore Skladu za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim (v 
nadaljnjem besedilu: sklad FEAD) in za 
pobudo za zaposlovanje mladih pred ali 
hkrati z dodelitvijo ESRR in ESS. Ta delež 
znaša vsaj 3 % dodatnih sredstev, da se 
zagotovi minimalni znesek za podporo 
najbolj prikrajšanim, ki jih je pandemija 
COVID-19 nesorazmerno hudo prizadela.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko 
dodatni viri na podlagi zahtevka države 
članice za spremembo operativnega 
programa v skladu s členom 30(1) 
prenesejo med ESRR in ESS ne glede na 
odstotke iz točk (a), (b) in (c) člena 92(1).

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko 
dodatni viri na podlagi zahtevka države 
članice za spremembo operativnega 
programa v skladu s členom 30(1) 
prenesejo med ESRR in ESS ne glede na 
odstotke iz točk (a), (b) in (c) člena 92(1), 
pod pogojem da delež ESS ne pade po 
23.1%.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve iz člena 92(4) se ne uporabljajo 
za prvotno dodelitev ali njihove nadaljnje 
prenose.

črtano

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe za vse, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
nediskriminatorne osnovne storitve 
ljudem, in za gospodarske ukrepe v tistih 
regijah, ki so najbolj odvisne od sektorjev, 
ki so bili v krizi najbolj prizadeti.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo socialnemu 
vključevanju in odpravljanju revščine, 
posebej osredotočeno na revščino otrok, 
ohranjanju delovnih mest, vključno s 
shemami skrajšanega delovnega časa, ki 
zagotavljalo dohodek nad pragom 
revščine držav članic in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
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delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest, zlasti za osebe 
v ranljivem položaju, in ukrepom za 
zaposlovanje mladih, vključujoče 
vseživljenjsko izobraževanje, 
posameznikom prilagojeno 
prekvalifikacijo in usposabljanje, 
razvijanje znanja in spretnosti, zlasti za 
zapostavljene skupine in oskrbovalce, da 
se podpre pravični zeleni in digitalni 
prehod ter prehod na trajnostno 
zaposlovanje in izboljša enak in 
univerzalen dostop do vključujočih, 
dostopnih in kakovostnih storitev 
splošnega pomena, tudi storitev 
zdravstvene oskrbe in storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke, starejše in invalide Podpora 
Unije tem shemam skrajšanega delovnega 
časa je časovno omejena ter pogojena z 
vzdrževanjem enake ravni delovnih 
pogojev in pogojev zaposlitve ter pravic, 
vključno z zaščito pred odpovedjo in 
znižanjem plač. Prejemniki podpore Unije 
ne izplačujejo bonusov vodstvenim 
delavcem ali dividend delničarjem in 
nimajo sedeža v jurisdikcijah iz Priloge I 
k sklepom Sveta o posodobljenem 
seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati v davčne namene 
1a, in ne ogrožajo kolektivnih pogajanj, 
udeležbe delavcev ali soodločanja v 
postopkih odločanja v podjetjih, ki 
potekajo v skladu z nacionalnim pravom 
in prakso.
________________________________
1a UL C 64, 27.2.2020, str. 8.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo tehnične podpore iz odstavka 6 in 
dodatnih virov, uporabljenih za FEAD iz 
sedmega pododstavka odstavka 5, bodo 
dodatni viri namenjeni podpori operacijam 
v okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
gospodarstva“, ki dopolnjuje tematske cilje 
iz člena 9.

Z izjemo tehnične podpore iz odstavka 6 in 
dodatnih virov, uporabljenih za FEAD in 
pobude za zaposlovanje mladih iz 
sedmega pododstavka odstavka 5, bodo 
dodatni viri namenjeni podpori operacijam 
v okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, 
zaposlovanja in družbe“, ki dopolnjuje 
tematske cilje iz člena 9.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 26(4) lahko države 
članice v okviru novega tematskega cilja iz 
odstavka 10 pripravijo nov namenski 
operativni program. Predhodno 
vrednotenje iz člena 55 se ne zahteva.

Z odstopanjem od člena 26(4) lahko države 
članice v okviru novega tematskega cilja iz 
odstavka 9 pripravijo nov namenski 
operativni program. Predhodno 
vrednotenje iz člena 55 se ne zahteva.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Elementi iz točke (b)(v) in (vii) prvega 
pododstavka odstavka 2, odstavka 4, točk 
(b) in (c) odstavka 6 in odstavka 7 člena 96 
se za take nove operativne programe ne 
zahtevajo. Elementi iz člena 96(3) se 
zahtevajo samo, kadar se zagotovi ustrezna 

Elementi iz točke (b)(v) in (vii) prvega 
pododstavka odstavka 2 ter točk (b) in (c) 
odstavka 6 člena 96 se za take nove 
operativne programe ne zahtevajo. 
Elementi iz člena 96(3) se zahtevajo samo, 
kadar se zagotovi ustrezna podpora.
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podpora.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena.

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena vključenosti, uspešnosti, 
učinkovitosti in učinka uporabe dodatnih 
virov ter se oceni, kako so ti viri prispevali 
k tematskemu cilju iz odstavka 10 tega 
člena.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Pri vseh programih, ki se izvajajo v 
okviru pobude REACT-EU, se 
zagotavljajo enakost spolov in enake 
možnosti za vse brez diskriminacije.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstopanje iz drugega pododstavka 
člena 65(10), ki določa 1. februar 2020 
kot datum upravičenosti za operacije za 

črtano
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spodbujanje zmogljivosti za odzivanje na 
krize v okviru izbruha COVID-19;
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3.9.2020

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Pripravljavec mnenja: Karlo Ressler

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja na splošno ocenjuje, da predlog logično temelji na dveh prejšnjih 
predlogih v zvezi s kohezijsko politiko, naložbeni pobudi v odziv na koronavirus (CRII) in 
naložbeni pobudi v odziv na koronavirus plus (CRII+), ki sta ju nedavno sprejela 
sozakonodajalca. Zato pozdravlja predlog spremembe Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v 
nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah), s čimer se bo zagotovilo, da bodo državam 
članicam iz strukturnih skladov še naprej na voljo dodatni viri v pomoč pri odpravljanju 
posledic krize zaradi pandemije COVID-19 na geografskih območjih Evrope, katerih 
gospodarstvo in delovna mesta so bili najmočneje prizadeti, ter pripravi zelenega, digitalnega 
in odpornega okrevanja gospodarstva.

Predlaga več sprememb za povečanje prožnosti za države članice, na primer pri uporabi 
sredstev po letu 2022 ali pri omogočanju hitrega izvajanja vsakega programa.

Pozdravlja dejstvo, da bodo imele države članice možnost, da dodatne vire s pomočjo 
načrtovanja virov brez omejitev razdelijo med ESRR in ESS. Države članice bodo imele poleg 
tega možnost uporabe dela teh dodatnih virov za Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. 
Dodatni viri se bodo dodelili eni ali več namenskim ločenim prednostnim osem v okviru 
obstoječega programa oziroma programov na podlagi zahtevka za spremembo zadevnega 
programa oziroma programov ali pa novemu namenskemu programu prek priprave in 
predložitve novega operativnega programa.

Dodatni viri se lahko uporabijo samo za podporo operacijam, ki spodbujajo odpravo posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19, ali za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva prek naložb v operacije, ki prispevajo k prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo v okviru novega tematskega cilja, ki dopolnjuje tematske cilje iz člena 9, ter za 
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tehnično podporo. 

Za nadomestitev predlagane prožnosti predlaga povečanje kakovosti poročanja, ki bi morala 
omogočiti ustrezen in stalen nadzor nad pravilnostjo in učinkom. Pojasniti bi bilo treba 
doseganje ciljev REACT-EU, učinkovitost uporabe njegovih virov, vrste financiranih ukrepov, 
upravičence in končne prejemnike dodeljenih finančnih sredstev ter njegovo evropsko dodano 
vrednost pri pomoči gospodarskemu okrevanju, da bi tako koristno prispevali k prihodnjemu 
načrtovanju kohezijske politike. To bi moralo biti enako pomembno ne glede na to, ali finančna 
sredstva izhajajo iz klasičnega proračuna EU ali iz EU naslednje generacije kot zunanjih 
namenskih prejemkov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva 
naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Pandemija ter socialna in 
gospodarska kriza zaradi posledic 
COVID-19 sta države članice prizadeli na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev ter za 
blažitev posledic socialne in podnebne 
krize. Zaradi tega so nastale izredne 
razmere, ki jih je treba reševati s 
specifičnimi ukrepi, s katerimi bomo 
podprli dolgoročno okrevanje in 
ustvarjanje kakovostnih trajnostnih 
delovnih mest.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V odziv na posledice krize sta bili 
uredbi (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 1301/2013 že spremenjeni 
30. marca 2020, da se je omogočila večja 
prožnost pri izvajanju operativnih 
programov, ki jih podpirajo Evropski sklad 
za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ESRR), Evropski socialni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: ESS) in Kohezijski 
sklad (v nadaljnjem besedilu: skladi) ter 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v 
nadaljnjem besedilu: ESPR). Vendar, ker 
so se resni negativni učinki na 
gospodarstva in družbe Unije poslabšali, 
sta bili obe uredbi 23. aprila 2020 znova 
spremenjeni, da se je zagotovila izredna 
dodatna prožnost, ki je državam članicam 
omogočila, da se osredotočijo na potrebni 
odziv na najhujšo krizo doslej z okrepitvijo 
možnosti mobilizacije neporabljene 
podpore iz skladov in s poenostavitvijo 
postopkovnih zahtev, povezanih z 
izvajanjem programov in revizijami.

(2) V odziv na posledice krize sta bili 
uredbi (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 1301/2013 že spremenjeni 
30. marca 2020, da se je omogočila večja 
prožnost pri izvajanju operativnih 
programov, ki jih podpirajo Evropski sklad 
za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ESRR), Evropski socialni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: ESS) in Kohezijski 
sklad (v nadaljnjem besedilu: skladi) ter 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v 
nadaljnjem besedilu: ESPR). Vendar, ker 
so se resni negativni učinki na 
gospodarstva in družbe Unije poslabšali, 
sta bili obe uredbi 23. aprila 2020 znova 
spremenjeni, da se je zagotovila izredna 
dodatna prožnost, ki je državam članicam 
omogočila, da se osredotočijo na potrebni 
odziv na najhujšo krizo doslej z okrepitvijo 
možnosti mobilizacije neporabljene 
podpore iz skladov in s poenostavitvijo 
postopkovnih zahtev, povezanih z 
izvajanjem programov in revizijami. Ta 
prožnost je začasna in povezana le z 
odzivanjem na COVID-19.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Takšne dodatne vire bi 
bilo treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje]. Poleg tega bi 
bilo treba z revizijo večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020 dati na voljo 

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Poleg tega bi bilo treba 
z revizijo večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 dati na voljo tudi 
dodatne vire za ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo.
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tudi dodatne vire za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah), oz. 
54 806 498 104 EUR (v cenah iz 
leta 2018), za proračunsko postavko iz 
strukturnih skladov v okviru cilja „naložbe 
za rast in delovna mesta“ za leta 2020, 
2021 in 2022 ter, ko to utemelji država 
članica, tudi za leti 2023 in 2024, bi moral 
biti dan na voljo najbolj prizadetim 
državam članicam in regijam za odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega, 
socialnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za 
leto 2020 izhajajo iz povečanja virov v 
višini 5 milijard EUR v obliki odobritev za 
prevzem obveznosti, ki so v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020 
na voljo za ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, medtem ko viri za 
leti 2021 in 2022, po potrebi pa tudi za 
leti 2023 in 2024, izhajajo iz Instrumenta 
Evropske unije za okrevanje. Del dodatnih 
virov bi bilo treba dodeliti za tehnično 
podporo na pobudo Komisije. Komisija bi 
morala določiti razdelitev preostalih 
dodatnih virov za vsako državo članico v 
delegiranem aktu in v skladu z metodo 
dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
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razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022. dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022 
in po potrebi leti 2023 in 2024.

(Dodatek besede „socialnega“ v stavku „v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“) velja za vse 
besedilo, tudi naslov. Če bo sprememba 
sprejeta, bo treba ustrezno spremeniti vse 
besedilo.)

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU. Poleg tega 
prožnost pri porabi sredstev v okviru 
programa REACT-EU zahteva poseben 
nadzor, ki presega samoocenjevanje držav 
članic in ga morajo nadzorovati Komisija, 
OLAF, EJT in Računsko sodišče.



PE654.026v02-00 64/86 RR\1212778SL.docx

SL

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, za razvoj socialne 
infrastrukture ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Tehnično in upravno 
pomoč v postopki izvajanja bi bilo treba 
sistematično zagotavljati vsem državam 
članicam, ki jo potrebujejo. Primerno je, 
da so dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
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pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, tudi 
na otoških, oddaljenih, podeželskih in 
redko naseljenih območjih, vključno s 
shemami skrajšanega delovnega časa in 
podporo samozaposlenim, ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, socialno vključevanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoju znanj in spretnosti ter za 
izkoreninjenje revščine, tudi revščine 
otrok, in izboljšanje dostopa do 
univerzalnih, vključujočih, dostopnih, 
cenovno ugodnih in visokokakovostnih 
storitev, vključno z zdravstvenimi 
storitvami in storitvami splošnega pomena 
na področju socialne varnosti, s posebnim 
poudarkom na krepitvi odpornosti v 
sektorju oskrbe in otroškega varstva, ter 
za izboljšanje dostopa za ranljive skupine 
in otroke. Pojasniti bi bilo treba, da je 
mogoče v sedanjih izjemnih okoliščinah 
podporo shemam skrajšanega delovnega 
časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
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Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Ker se je zaradi začasnega zaprtja 
meja med državami članicami pojavilo 
nekaj večjih izzivov za čezmejne 
skupnosti, bi morale države članice 
uporabiti najmanj 7 % dodatnih virov za 
podpiranje čezmejnih projektov, tako da 
uporabijo obstoječe ali uvedejo nove 
projekte sodelovanja Interreg.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprave 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, je treba zagotoviti 
višji znesek začetnega predplačila za hitro 
izvajanje ukrepov, ki se bodo podprli z 
dodatnimi viri. Začetno predplačilo, ki se 
izplača, bi moralo zagotoviti, da države 
članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi 
lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja 
izplačila upravičencem in jim povrnejo 
sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za 
plačila. 

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 ter njenih 
družbenih posledic in priprave zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, je treba zagotoviti višji 
znesek začetnega predplačila ali po potrebi 
letnega predplačila za hitro izvajanje 
ukrepov, ki se bodo podprli z dodatnimi 
viri. Začetno predplačilo, ki se izplača, bi 
moralo zagotoviti, da države članice 
razpolagajo s sredstvi, s katerimi lahko po 
potrebi uredijo vnaprejšnja izplačila 
upravičencem in jim povrnejo sredstva 
kmalu po predložitvi zahtevkov za plačila. 
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Države članice bi morale imeti 
možnost, da dodatne vire dodelijo novim 
namenskim operativnim programom ali 
novim prednostnim osem v okviru 
obstoječih programov. Da se omogoči hitro 
izvrševanje, se lahko za nove namenske 
operativne programe določijo samo organi, 
ki so že imenovani v sklopu obstoječih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Od 
države članice naj se ne bi zahtevala 
predhodna ocena, prav tako pa naj bi bili 
elementi, ki se zahtevajo za predložitev 
operativnega programa v odobritev 
Komisiji, omejeni.

(12) Države članice bi morale imeti 
možnost, da po posvetovanju z 
regionalnimi in lokalnimi organi dodatne 
vire dodelijo novim namenskim 
operativnim programom ali novim 
prednostnim osem v okviru obstoječih 
programov. Da se omogoči hitro 
izvrševanje, se lahko za nove namenske 
operativne programe določijo samo organi, 
ki so že imenovani v sklopu obstoječih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Od 
države članice naj se ne bi zahtevala 
predhodna ocena, prav tako pa naj bi bili 
elementi, ki se zahtevajo za predložitev 
operativnega programa v odobritev 
Komisiji, omejeni, da bi se programi 
lahko hitro odobrili in da bi se karseda 
zmanjšal zagonski čas.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 



PE654.026v02-00 68/86 RR\1212778SL.docx

SL

komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Zato je upravičeno, da se poveča 
ocenjevanje med programom, da se 
zagotovi učinkovita poraba denarja Unije 
v podporo zastavljenih ciljev, in sicer 
ukrepov za odpravo krize zaradi 
pandemije COVID-19 ter priprave na 
zeleno, digitalno in odporno okrevanje 
gospodarstva. Komisija mora do 
31. decembra 2023 in spet do 
31. decembra 2025 izvesti oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Države 
članice morajo do 31. decembra 2024, če 
so se za proračunske obveznosti v 
letih 2023 in 2024 sprostili dodatni viri, pa 
do 31. decembra 2026, izvesti vsaj eno 
oceno uspešnosti, učinkovitosti, 
vključevanja in učinka dodatnih virov ter 
oceniti, kako so ti viri prispevali k 
doseganju ciljev novega namenskega 
tematskega cilja. V poročilu bi bilo treba 
podrobno navesti prejeto podporo, 
razčlenjeno po sektorjih in regijah, ter 
končne prejemnike in znesek prejete 
podpore. Da se omogoči razpoložljivost 
primerljivih informacij na ravni Unije, 
države članice uporabijo kazalnike za 
posamezne programe, ki jih da na voljo 
Komisija. Poleg tega morajo države članice 
in organi upravljanja pri izvajanju svojih 
odgovornosti, povezanih z informiranjem, 
komuniciranjem in prepoznavnostjo, 
okrepiti prepoznavnost izjemnih ukrepov 
in virov, ki jih je uvedla Unija, zlasti z 
zagotavljanjem, da so potencialni 
upravičenci, upravičenci, udeleženci, 
končni prejemniki sredstev finančnih 
instrumentov in širša javnost seznanjeni z 
obstojem in obsegom dodatnih virov ter 
dodatno podporo, ki so jo ti omogočili.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe, ki 
so nastale zaradi posledic pandemije 
COVID-19, in stopnje razvoja, da se tudi v 
nadaljevanju zagotovi uravnoteženo 
osredotočenje pomoči na manj razvite 
regije v skladu s cilji ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije, določenimi v 
členu 173 PDEU. Države članice bi morale 
poleg tega v skladu z načeli partnerstva v 
odločanje vključiti lokalne in regionalne 
organe ter ustrezne organe, ki predstavljajo 
socialne partnerje in civilno družbo, 
vključno z nevladnimi organizacijami in 
organi, ki so odgovorni za spodbujanje 
socialnega vključevanja, enakosti spolov 
in nediskriminacije. Komisija bi morala v 
svoji oceni izvajanja programa REACT-
EU oceniti raven usklajenosti med 
nacionalnimi organi ter lokalnimi in 
regionalnimi oblastmi pri opredeljevanju 
obsega in zneska pomoči, zahtevane v 
okviru programa REACT-EU.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pandemije COVID-19 in 
nujnosti obravnave s tem povezane 
javnozdravstvene krize je treba uporabiti 
izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 
Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, ki je 
priložen Pogodbi o Evropski uniji, 

črtano
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Pogodbi o delovanju Evropske unije in 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo.

Obrazložitev

Ta predlog je nujen, vendar je še vedno dovolj časa, da nacionalni parlamenti dobijo običajni 
osemtedenski rok.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. v členu 4(2) se doda naslednji 
pododstavek:
„Spoštovanje pravne države je bistven 
pogoj za financiranje Unije. Uporabljajo 
se pravila na podlagi člena 322 PDEU o 
zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah.“

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 91 – odstavek 1a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg skupnih virov iz odstavka 1 
se dajo dodatni viri za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo v višini 
5 000 000 000 EUR v tekočih cenah na 
voljo za proračunsko postavko za leto 2020 
ter se dodelijo ESRR in ESS.“;

1a. Poleg skupnih virov iz odstavka 1 
se dajo dodatni viri za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo v višini 
4 805 843 906 EUR v cenah za leto 2018 
na voljo za proračunsko postavko za leto 
2020 ter se dodelijo ESRR in ESS.“;
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz člena 2 uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje] se izvajajo v 
okviru strukturnih skladov v višini 
53 272 800 000 EUR v tekočih cenah 
zneska iz člena 3(2)(a)(i) navedene uredbe 
ob upoštevanju člena 4(3), (4) in (8) 
navedene uredbe.

Ukrepi iz člena 2 uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje] se izvajajo v 
okviru strukturnih skladov v višini 
50 000 654 198 EUR v cenah za leto 2018 
od zneska iz člena 3(2)(a)(i) navedene 
uredbe ob upoštevanju člena 4(3), (4) in (8) 
navedene uredbe.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti dodatni viri za leto 2021 in 2022 so 
zunanji namenski prejemki v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe.

Ti dodatni viri za leto 2021 in 2022 so 
zunanji namenski prejemki v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe. Na 
Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 149 za spremembo te uredbe na 
podlagi zbranih statističnih podatkov in 
prihodnjega razvoja dogodkov pri 
okrevanju po gospodarski krizi, ki jo je 
povzročila pandemija COVID-19, da se 
ukrepi prilagodljivosti iz programa 
REACT-EU podaljšajo na leti 2023 in 
2024.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, 
da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU)

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, 
da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in njenih posledic ter pripravi zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva (REACT-EU)

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se 
zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU). Dodatni viri se uporabijo za 
izvajanje tehnične podpore v skladu z 
odstavkom 6 tega člena in za operacije, s 
katerimi se izvaja tematski cilj iz 
odstavka 10 tega člena.

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, vsaj 
5 % teh virov pa se da na voljo v okviru 
cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“. 
V obeh primerih se z dodatnimi viri 
zagotavlja pomoč pri spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU). Dodatni viri se uporabijo za 
izvajanje tehnične podpore v skladu z 
odstavkom 6 tega člena in za operacije, s 
katerimi se izvaja tematski cilj iz 
odstavka 9 tega člena.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 2 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 2020: 5 000 000 000 EUR; – 2020: 5 000 000 000 EUR v 
tekočih cenah (4 805 843 906 EUR v 
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cenah za leto 2018);

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 2 – pododstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 2021: 42 434 400 000 EUR; – 2021: 42 434 400 000 EUR v 
tekočih cenah (39 987 184 320 EUR v 
cenah za leto 2018);

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 2 – pododstavek 1 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 2022: 10 820 400 000 EUR. – 2022: 10 820 400 000 EUR v 
tekočih cenah (9 996 674 058 EUR v 
cenah za leto 2018).

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni viri za leto 2021 in 2022 se dajo 
na voljo iz dodatnih virov, kot so določeni 
v členu 92a. Dodatni viri iz člena 92a 
podpirajo tudi upravne odhodke v višini do 
18 000 000 EUR v tekočih cenah.

Dodatni viri za leto 2021 in 2022 se dajo 
na voljo iz dodatnih virov, kot so določeni 
v členu 92a. Z revizijo te uredbe z 
delegiranim aktom in na podlagi 
utemeljene zahteve države članice se 
lahko dajo na voljo dodatna sredstva tudi 
za proračunske obveznosti v letih 2023 in 
2024. Dodatni viri iz člena 92a podpirajo 
tudi upravne odhodke v višini do 
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18 000 000 EUR v tekočih cenah 
(16 795 821 EUR v cenah za leto 2018).

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 0,35 % dodatnih virov se dodeli za 
tehnično podporo na pobudo Komisije.

3. Najmanj 0,35 % dodatnih virov se 
dodeli za tehnično podporo na pobudo 
Komisije, s posebnim poudarkom na 
državah članicah, ki jih je pandemija 
COVID-19 najbolj prizadela, in državah 
članicah z nižjimi stopnjami črpanja in 
izvajanja.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021.

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejetje delegiranega akta v skladu s 
členom 149, v katerem določi razdelitev 
dodatnih virov v odobritvah za prevzem 
obveznosti iz strukturnih skladov za leti 
2020 in 2021 za vsako državo članico v 
skladu z merili in metodologijo iz Priloge 
VIIa. Delegirani akt se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021. Po potrebi 
se pregleda tudi v letu 2022 v zvezi s 
proračunskimi obveznostmi za leti 2023 in 
2024 na podlagi najnovejših razpoložljivih 
statističnih podatkov, pri čemer je treba 
zagotoviti, da to ne bo negativno vplivalo 
na operativne programe. 
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 5 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom.

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, v skladu z 
načelom partnerstva dodeli operativnim 
programom, ki zajemajo lokalne in 
regionalne organe, ter ustreznim 
organom, ki predstavljajo civilno družbo. 
Za čezmejne projekte se uporabi najmanj 
5 % dodatnih virov. Delež ESS se ne 
zmanjša pod sedanjo pravno obveznost, ki 
je 23,1 %. Vsaka država članica upošteva 
skupno število okužb z virusom COVID-
19 na ravni NUTS 3 in dodatne vire 
osredotoči na območja na ravni NUTS 3 z 
največjim številom okuženih.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene uporabe člena 134(2) za letna 
predplačila v letih 2021, 2022 in 2023 
znesek podpore iz skladov za celotno 
programsko obdobje za operativni program 
vključuje dodatne vire.

Za namene uporabe člena 134(2) za letna 
predplačila v letih 2021, 2022 in 2023 ter 
po potrebi 2024 znesek podpore iz skladov 
za celotno programsko obdobje za 
operativni program vključuje dodatne vire.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 7 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od drugega pododstavka in 
na podlagi utemeljene zahteve države 
članice lahko letno predhodno 
financiranje za obdobje 2022–2023 ali po 
potrebi do leta 2024 znaša do 50 % 
dodatnih sredstev, dodeljenih programom 
v okviru novega tematskega cilja iz 
odstavka 9.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program 
zajema obdobje do 31. decembra 2022 ob 
upoštevanju odstavka 4 zgoraj.

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 10. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program 
zajema obdobje do 31. decembra 2022 ali 
do 31. decembra 2024, kadar velja 
odstopanje iz tretjega pododstavka 
odstavka 2 tega člena, ob upoštevanju 
odstavka 4 zgoraj.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 8 – pododstavek 3



RR\1212778SL.docx 77/86 PE654.026v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, tudi na 
otoških, oddaljenih, podeželskih in redko 
poseljenih območjih, in za gospodarske 
ukrepe v tistih regijah, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, tudi na otoških, oddaljenih, 
podeželskih in redko poseljenih območjih 
in vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke. V tem okviru v nekaterih 
primerih popravilo in gradnja kritične 
infrastrukture, kot so bolnišnice in ceste, 
delujeta kot sredstvo za pospešitev 
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gospodarskega okrevanja in povečanje 
uporabnosti naložb v kohezijsko politiko, 
zato se ne smeta zanemariti.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 9 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za leta 
2020, 2021 in po potrebi 2022 brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost 
in brez razčlenitve po kategorijah regij.

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za leta 
2020, 2021 in po potrebi 2022, 2023 in 
2024 brez navedbe zneskov za rezervo za 
uspešnost in brez razčlenitve po 
kategorijah regij.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 10 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je vzpostavljen tak nov operativni 
program, lahko države članice za namene 
točke (a) člena 96(5) določijo samo organe, 
ki so imenovani v sklopu tekočih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS in Kohezijski sklad.

Kadar je vzpostavljen tak nov operativni 
program, lahko države članice za namene 
točke (a) člena 96(5), po posvetovanju z 
regionalnimi in lokalni organi, določijo 
samo organe, ki so imenovani v sklopu 
tekočih operativnih programov, ki jih 
podpirajo ESRR, ESS in Kohezijski sklad.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 10 – pododstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 29(3) in (4) ter 
člena 30(2) Komisija odobri vsak nov 
namenski operativni program ali 
spremembo obstoječega programa v 10 
delovnih dneh od predložitve države 
članice.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena.

Komisija opravi oceno iz člena 56(4). Z 
odstopanjem od člena 56(3) in člena 114(2) 
države članice zagotovijo, da se do 
31. decembra 2024 ali do 31. decembra 
2026, kadar velja odstopanje iz tretjega 
pododstavka odstavka 2 tega člena, izvede 
vsaj ena ocena uspešnosti, učinkovitosti in 
učinka uporabe dodatnih virov ter se oceni, 
kako so ti viri prispevali k tematskemu 
cilju iz odstavka 9 tega člena.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Pri vseh programih, ki se izvajajo v 
sklopu REACT-EU, se zagotavlja enakost 
spolov na vseh stopnjah priprave, 
izvajanja, spremljanja in ocenjevanja 
programov. Zagotavljajo enake možnosti 
za vse, brez diskriminacije na podlagi 
spola, rase, barve kože, narodnostnega ali 
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socialnega porekla, genetskih značilnosti, 
jezika, vere ali prepričanja, političnega ali 
drugega prepričanja, pripadnosti 
nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, 
zakonskega stanu ali družinskih razmer, 
in tako izboljšujejo socialno vključenost in 
zmanjšujejo neenakosti.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 13 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in organi upravljanja pri 
izvajanju svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo v skladu s členom 115(1) 
in (3) ter Prilogo XII, zagotovijo, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Komisija, države članice in organi 
upravljanja pri izvajanju svojih 
odgovornosti, povezanih z informiranjem, 
komuniciranjem in prepoznavnostjo v 
skladu s členom 115(1) in (3) ter Prilogo 
XII, zagotovijo, da so potencialni 
upravičenci, upravičenci, udeleženci, 
končni prejemniki sredstev finančnih 
instrumentov in širša javnost seznanjeni z 
obstojem in obsegom dodatnih virov ter 
dodatno podporo, ki so jo ti omogočili.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13a. Komisija najpozneje do konca leta 
2022 Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži pregled uporabe dodatnih 
sredstev iz odstavka 2. Ta obvezen pregled 
se po potrebi dopolni z zakonodajnim 
predlogom za revizijo te uredbe, da se 
zagotovi popoln izkoristek dodatnih 
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sredstev.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Države članice spremljajo vrste 
financiranih ukrepov ter upravičence in 
končne prejemnike dodelitev in o tem 
obvestijo Komisijo, ne da bi ustvarile 
nesorazmerno upravno breme.
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu najpozneje do 31. decembra 2023 
predloži poročilo o oceni REACT-EU v 
zvezi s proračunskimi obveznostmi za leta 
2020, 2021 in 2022. Poročilo zajema 
podatke o doseganju ciljev REACT-EU, 
učinkovitosti uporabe njegovih virov, 
vrstah financiranih ukrepov, 
upravičencih in končnih prejemnikih 
dodeljenih finančnih sredstev ter njegovo 
evropsko dodano vrednost pri 
zagotavljanju pomoči gospodarskemu 
okrevanju.
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do 31. decembra 2025 predloži 
dodatno poročilo o oceni, v katerem 
navede proračunske obveznosti za leti 
2023 in 2024 v okviru odstopanja iz 
tretjega pododstavka člena 92b(2) Uredbe 
(EU) št. 1303/2013.

Obrazložitev

Čeprav je REACT-EU tehnično le sprememba uredbe o skupnih določbah za obdobje 2014-
2020, zagotavlja obsežna nova sredstva, hkrati pa zmanjšuje upravno breme in posledično 
tudi nadzor porabe. Zato je primerno, da Komisija oceni učinek teh ukrepov in tako koristno 
prispeva k prihodnjemu načrtovanju kohezijske politike.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Priloga VIIa – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na podlagi pravil iz odstavka 1 se 
ne izvedejo dodelitve po državah članicah 
za celotno obdobje 2020–2022, ki 
presegajo:

2. Na podlagi pravil iz odstavka 1 se 
ne izvedejo dodelitve po državah članicah 
za celotno obdobje 2020–2024, ki 
presegajo:
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