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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 spodbujanju odprave 
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 ali programov na podlagi zahtevka za spremembo zadevnega programa 
oziroma programov ali pa novemu namenskemu programu prek priprave in predložitve novega 
operativnega programa.

Soglaša, da se dodatni viri 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 zagotavljanju 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:
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Predlog spremembe 1

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.

Or. en

Predlog spremembe 2

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 

(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 
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 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 
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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.

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 ter po potrebi 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 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.

Or. en

Predlog spremembe 3

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 

(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 ali po 
potrebi letnega predplačila za hitro 
izvajanje ukrepov, ki se bodo podprli z 
dodatnimi viri. Začetno predplačilo, ki se 
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članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi 
lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja 
izplačila upravičencem in jim povrnejo 
sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za 
plačila.  

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.  

Or. en

Predlog spremembe 4

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, da bi se programi 
lahko hitro odobrili in da bi se karseda 
zmanjšal zagonski čas.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
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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.

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 ali, če se dajo na 
razpolago dodatna sredstva za 
proračunske obveznosti za leti 2023 in 
2024, do 31. decembra 2026, 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, in bi morale spremljati 
vrste financiranih ukrepov ter 
upravičence in končne prejemnike 
dodelitev ter o tem obvestiti Komisijo, ne 
da bi ustvarile nesorazmerno upravno 
breme. Poleg tega morajo Komisija, 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.

Or. en
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Predlog spremembe 6

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 7

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 odstopanjem od prvega 
pododstavka in na podlagi utemeljene 
zahteve države članice se lahko dodatna 
sredstva dajo na voljo 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.

Or. en
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Predlog spremembe 8

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. 

Or. en

Predlog spremembe 9

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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Or. en

Predlog spremembe 10

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.

Or. en

Predlog spremembe 11

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.

Or. en
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Predlog spremembe 12

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.

Or. en

Predlog spremembe 13

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.

Or. en

Predlog spremembe 14

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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 15

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.

Or. en
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Predlog spremembe 16

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. Poročila 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.

Or. en

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.


