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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 
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
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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

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 

(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 
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podpore iz skladov in s poenostavitvijo 
postopkovnih zahtev, povezanih z 
izvajanjem programov in revizijami.

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 
tudi dodatne vire za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo.

(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.

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 

(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-
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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.

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 
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
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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.

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 

(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 
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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.

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 
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 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države (10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
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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.

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 
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 
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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. 

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 

(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 
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Komisiji, omejeni. 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 
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, 

(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. 
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 
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udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

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

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 

(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 
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lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

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

črtano

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)
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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.“;

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
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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

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
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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 
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
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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 
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 
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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. 

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 
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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.

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.
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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

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
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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 
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 
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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)

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
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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 
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
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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 
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 
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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.

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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