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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) V več državah članicah so potekali 

in še vedno potekajo procesi prilagajanja 

za odpravo makroekonomskih 

neravnotežij, nakopičenih v preteklosti, 

številne pa se soočajo z izzivom nizke 

potencialne rasti. Unija je izvajanje 

strukturnih reform opredelila kot eno od 

svojih političnih prioritet za usmeritev 

okrevanja na trajnostno pot, sprostitev 

potenciala za rast za okrepitev zmogljivosti 

za prilagoditev ter podporo procesu 

konvergence. 

(3) V več državah članicah so potekali 

in še vedno potekajo procesi prilagajanja 

za odpravo makroekonomskih 

neravnotežij, nakopičenih v preteklosti, 

številne pa se soočajo z izzivoma nizke 

potencialne rasti in visoke brezposelnosti. 

Unija je opredelila potrebo po izvajanju 

rasti prijaznih strukturnih reform kot eno 

od svojih političnih prioritet za ustvarjanje 

pogojev za uresničitev trajnostne poti, 

sprostitev potenciala za rast za okrepitev 

zmogljivosti za prilagoditev, podporo 

procesu konvergence ter povečanje naložb. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Reforme so po svoji naravi 

zapleteni procesi, ki zahtevajo celovito 

verigo visokospecializiranega znanja in 

spretnosti. Obravnavanje strukturnih 

reform na različnih področjih javnih politik 

pomeni izziv, saj je pogosto potreben čas, 

da se pokažejo njihove koristi. Zato sta 

hitro in učinkovito oblikovanje in izvajanje 

bistvenega pomena tako za gospodarstva, 

ki jih je prizadela kriza, kot za strukturno 

šibka gospodarstva. V okviru tega je bila 

(4) Reforme so po svoji naravi 

zapleteni procesi, ki zahtevajo celovito 

verigo visokospecializiranega znanja in 

spretnosti, pa tudi dolgoročno vizijo. 

Izvajanje trajnostnih strukturnih reform na 

različnih področjih javnih politik je izziv, 

saj je pogosto potreben čas in nenehna 

zavezanost, da se pokažejo njihove koristi, 

zato je treba sprejeti ukrepe za odvračanje 

od kratkoročnega oblikovanja politik. 

Hitro in učinkovito oblikovanje in 



 

PE585.572v03-00 4/21 AD\1110596SL.docx 

SL 

podpora Unije v obliki tehnične pomoči 

ključnega pomena pri podpiranju 

gospodarskega prilagajanja Grčije in Cipra 

v zadnjih letih. 

izvajanje sta zlasti bistvenega pomena tudi 

za gospodarstva, ki jih je prizadela kriza, in 

za strukturno šibka gospodarstva. V okviru 

tega je bila podpora Unije v obliki tehnične 

pomoči ključnega pomena pri podpiranju 

gospodarskega prilagajanja Grčije in Cipra 

v zadnjih letih in je lahko uporaben 

precedens za program podpore strukturni 

reformi. Odgovornost za izvajanje 

strukturnih reform in politična volja v 

državah članicah, tudi v lokalnih in 

regionalnih organih, kjer je to primerno, 

in socialnih partnerjev, sta bistveni za 

uspešnost programa. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Države članice lahko izkoristijo 

podporo pri obravnavanju izzivov v 

zasnovi in izvajanju strukturnih reform. Ti 

izzivi so lahko odvisni od različnih 

dejavnikov, vključno z omejeno upravno in 

institucionalno zmogljivostjo ali 

neustrezno uporabo in izvajanjem 

zakonodaje Unije. 

(5) Države članice lahko izkoristijo 

podporo pri obravnavanju izzivov v 

zasnovi in izvajanju rasti prijaznih 

strukturnih reform. Ti izzivi so lahko 

odvisni od različnih dejavnikov, vključno z 

neustrezno zasnovo reform, omejeno 

upravno in institucionalno zmogljivostjo 

ali neustrezno uporabo in izvajanjem 

zakonodaje Unije. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Unija ima dolgoletne izkušnje z 

zagotavljanjem specifične podpore 

nacionalnim upravam in drugim organom 

držav članic na področju krepitve 

zmogljivosti in podobnih ukrepov v 

določenih sektorjih (npr. obdavčitev, 

(6) Unija ima dolgoletne izkušnje z 

zagotavljanjem specifične podpore 

nacionalnim upravam in drugim organom 

držav članic na področju krepitve 

zmogljivosti in podobnih ukrepov v 

določenih sektorjih (npr. obdavčitev, 
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carina, pomoč za mala in srednja podjetja) 

in pri izvajanju kohezijske politike. 

Izkušnje, ki si jih je pridobila Unija pri 

zagotavljanju pomoči nacionalnim 

organom pri izvajanju reform, bi bilo 

treba uporabiti za povečanje zmogljivosti 

Unije za zagotavljanje podpore državam 

članicam. Za zagotavljanje podpore 
državam članicam, ki izvajajo reforme za 

spodbujanje rasti in zaprosijo za pomoč 

Unije na tem področju, je potrebno 

celovito in integrirano ukrepanje. 

carina, pomoč za mala in srednja podjetja) 

in pri izvajanju kohezijske politike. 

Pretekle politične izkušnje in zmogljivost 

institucij Unije bi morale služiti kot 

podlaga za zagotavljanje celovitega in 

integriranega ukrepanja pri podpori 
državam članicam, ki izvajajo reforme za 

spodbujanje rasti in v zvezi s tem zaprosijo 

za pomoč Unije. Posledično bi morali 

sprejeti celosten medsektorski pristop, da 

bi zagotovili usklajenost političnega 

okolja. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Posebno poročilo št. 19/2015 

Evropskega računskega sodišča z 

naslovom „Za izboljšanje zagotavljanja 

tehnične pomoči Grčiji bo treba posvetiti 

več pozornosti rezultatom“ vsebuje 

uporabna priporočila glede zagotavljanja 

tehnične pomoči Komisije državam 

članicam, ki bi jih bilo treba upoštevati pri 

zagotavljanju podpore v okviru programa 

za podporo strukturnim reformam. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6b) Še naprej se je treba odločno 

prizadevati za strukturne reforme za 

spodbujanje rasti, da bi zagotovili njihovo 

učinkovitost in nadgradili že ustvarjeni 

napredek. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Glede na to je treba uvesti program 

za podporo strukturnim reformam (v 

nadaljnjem besedilu: program), katerega 

cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic 

za pripravo in izvajanje upravnih in 

strukturnih reform, ki spodbujajo rast, 

vključno s pomočjo za uspešno in 

učinkovito uporabo skladov Unije. Cilj 

programa je prispevati k doseganju 

skupnih ciljev za doseganje gospodarskega 

okrevanja, ustvarjanje delovnih mest, 

povečanje konkurenčnosti Evrope in 

spodbujanje naložb v realno gospodarstvo. 

(7) Glede na to je treba uvesti program 

za podporo strukturnim reformam (v 

nadaljnjem besedilu: program), katerega 

cilj bo krepitev zmogljivosti držav članic 

za oblikovanje in izvajanje upravnih in 

strukturnih reform, ki spodbujajo rast, 

vključno s pomočjo za uspešno in 

učinkovito uporabo skladov Unije. 

Program predstavlja pomembno dodatno 

podporo boljšemu in hitrejšemu izvajanju 

reform, katerih namen je prispevati k 

doseganju skupnih ciljev za doseganje 

konvergence, gospodarskega okrevanja, 

ustvarjanje delovnih mest, povečanje 

konkurenčnosti in produktivnosti Evrope 

ter spodbujanje naložb v realno 

gospodarstvo. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Komisija bi morala podporo v 

okviru programa zagotoviti na prošnjo 

države članice, in sicer na področjih, kot so 

proračun in obdavčitev, javna funkcija, 

institucionalne in upravne reforme, 

pravosodje, boj proti goljufijam, korupciji 

in pranju denarja, poslovno okolje, razvoj 

zasebnega sektorja, naložbe, konkurenca, 

javna naročila, postopki privatizacije, 

dostop do financiranja, naložbe, trgovina, 

trajnostni razvoj, inovacije, izobraževanje 

in usposabljanje, politike trga dela, javno 

zdravje, azilna in migracijska politika, 

kmetijstvo in razvoj podeželja ter politike 

(8) Komisija bi morala podporo v 

okviru programa zagotoviti na prošnjo 

države članice, in sicer na področjih, kot so 

proračun in obdavčitev, javna funkcija, 

institucionalne in upravne reforme, 

pravosodje, boj proti goljufijam, korupciji 

in pranju denarja, poslovno okolje, razvoj 

zasebnega sektorja, naložbe, konkurenca, 

javna naročila, javna udeležba v podjetjih, 

dostop do financiranja, naložbe, trgovina, 

trajnostni razvoj, inovacije, izobraževanje 

in usposabljanje, politike trga dela, javno 

zdravje, azilna in migracijska politika, 

kmetijstvo in razvoj podeželja ter politike 
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za finančni sektor. za finančni sektor. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Države članice bi morale imeti 

možnost, da Komisijo zaprosijo za podporo 

iz programa v zvezi z izvajanjem reform v 

okviru procesa ekonomskega upravljanja, 

zlasti priporočil za posamezne države v 

okviru evropskega semestra, ukrepi v zvezi 

z izvajanjem prava Unije ter v zvezi z 

izvajanjem programov za 

makroekonomsko prilagoditev. Prav tako 

bi morale imeti možnost, da zaprosijo za 

podporo v zvezi z reformami, ki jih 

izvajajo na lastno pobudo, da bi dosegle 

trajnostne naložbe, rast in ustvarjanje novih 

delovnih mest. 

(9) Države članice bi morale imeti 

možnost, da Komisijo zaprosijo za podporo 

iz programa v zvezi z oblikovanjem in 

izvajanjem reform v okviru procesa 

ekonomskega upravljanja, zlasti za boljše 

izvajanje priporočil za posamezne države v 

okviru evropskega semestra, ukrepi v zvezi 

z ustreznim izvajanjem prava Unije ter v 

zvezi z izvajanjem programov za 

makroekonomsko prilagoditev. Prav tako 

bi morale imeti možnost, da zaprosijo za 

podporo v zvezi z reformami, ki jih 

izvajajo na lastno pobudo, da bi dosegle 

trajnostne naložbe, okrepile rast in 

ustvarjanje novih delovnih mest ter 

spodbudile konkurenčnost in teritorialno 

kohezijo. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Komisija bi morala na podlagi 

dialoga z državo članico, tudi v okviru 

evropskega semestra, in ob upoštevanju 

načel preglednosti, enakega obravnavanja 

in dobrega finančnega poslovodenja 

preučiti zahtevek in določiti podporo, ki 

naj se zagotovi, na podlagi nujnosti, širine 

in globine ugotovljenih problemov, potreb 

po podpori na zadevnih področjih politike, 

analize socio-ekonomskih kazalnikov in 

splošne upravne zmogljivosti države 

(10) Komisija bi morala na podlagi 

dialoga z državo članico, tudi v okviru 

evropskega semestra, in ob upoštevanju 

načel preglednosti, subsidiarnosti, enakega 

obravnavanja in dobrega finančnega 

poslovodenja preučiti zahtevek in določiti 

podporo, ki naj se zagotovi, na podlagi 

nujnosti, širine in globine ugotovljenih 

problemov, potreb po podpori na zadevnih 

področjih politike, analize socio-

ekonomskih kazalnikov in splošne upravne 



 

PE585.572v03-00 8/21 AD\1110596SL.docx 

SL 

članice. Prav tako bi Komisija morala v 

tesnem sodelovanju z zadevno državo 

članico in ob upoštevanju obstoječih 

ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz 

skladov ali drugih programov Unije, 

opredeliti prednostna področja, obseg 

podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in 

skupni finančni prispevek za tako podporo. 

zmogljivosti države članice. Prav tako bi 

Komisija morala v tesnem sodelovanju z 

zadevno državo članico in ob upoštevanju 

obstoječih ukrepov in ukrepov, ki se 

financirajo iz skladov ali drugih programov 

Unije, opredeliti prednostne ukrepe za 

učinkovito podporo, vrsto in obseg 

podpornih ukrepov, ki naj se zagotovijo, in 

skupni finančni prispevek za tako podporo. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Komisija bi morala imeti možnost, 

da s privolitvijo države članice, ki želi 

prejeti podporo, organizira zagotavljanje 

podpore v sodelovanju z mednarodnimi 

organizacijami ali drugimi državami 

članicami, ki lahko prevzamejo vlogo 

partnerke pri reformi. Država članica, ki 

želi prejeti podporo, bi morala imeti 

možnost, da za specifično področje 

podpore sklene partnerstvo z eno ali več 

državami članicami kot partnerkami pri 

reformi, ki pomagajo oblikovati strategijo, 

načrte reform in pomoč ali spremljati 

izvajanje strategije in projektov. Medtem 

ko je za izvajanje reform odgovorna 

država članica, ki želi prejeti podporo, pa 

lahko partnerji pri reformi ali druge 

države članice, ki zagotavljajo podporo, 

prispevajo k uspešni izvedbi programa. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) V sporočilih Komisije „Pregled (11) V sporočilih Komisije „Pregled 



 

AD\1110596SL.docx 9/21 PE585.572v03-00 

 SL 

proračuna EU1 “ in „Proračun za strategijo 

Evropa 20202 “ se poudarja pomen 

osredotočanja financiranja na dejavnosti z 

očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na 

dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko 

prinese dodatno vrednost v primerjavi s 

samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob 

upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki 

se izvajajo v okviru programa, zagotovili 

dopolnjevanje in sinergijo z drugimi 

programi in politikami na nacionalni ravni, 

ravni Unije in mednarodni ravni. Ukrepi v 

okviru programa bi morali omogočiti 

oblikovanje in izvajanje rešitev za 

nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne 

izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter 

dosegajo usklajeno in skladno izvajanje 

zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali 

prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja 

in spodbujati sodelovanje s Komisijo in 

med državami članicami. Poleg tega Unija 

lažje kot države članice zagotovi platformo 

za zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks 

med enakovrednimi partnerji ter pritegne 

strokovno znanje. 

proračuna EU1 “ in „Proračun za strategijo 

Evropa 20202“ se poudarja pomen 

osredotočanja financiranja na dejavnosti z 

očitno evropsko dodano vrednostjo, tj. na 

dejavnosti, kjer posredovanje Unije lahko 

prinese dodatno vrednost v primerjavi s 

samostojnim ukrepanjem držav članic. Ob 

upoštevanju tega naj bi podporni ukrepi, ki 

se izvajajo v okviru programa, zagotovili 

dopolnjevanje in sinergijo z drugimi 

programi in politikami na nacionalni ravni, 

ravni Unije in mednarodni ravni. Ukrepi v 

okviru programa bi morali omogočiti 

oblikovanje in izvajanje rešitev za 

nacionalne izzive, ki vplivajo na čezmejne 

izzive ali na izzive v celotni Uniji, ter 

dosegajo usklajeno in skladno izvajanje 

zakonodaje Unije. Poleg tega bi morali 

prispevati k nadaljnjemu razvoju zaupanja 

državljanov v evropski projekt in 

spodbujati sodelovanje s Komisijo in med 

državami članicami. Poleg tega Unija lažje 

kot države članice zagotovi platformo za 

zagotavljanje in izmenjavo dobrih praks 

med enakovrednimi partnerji ter pritegne 

strokovno znanje, tako da se predlogi 

lahko oblikujejo po meri za specifične 

razmere v državi članici prosilki. 

__________________ __________________ 

1 COM(2010)0700 z dne 19. oktobra 2010. 1 COM(2010)0700 z dne 19. oktobra 2010. 

2 COM(2011)0500 z dne 29. junija 2011. 2 COM(2011)0500 z dne 29. junija 2011. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Ker cilja te uredbe, in sicer 

prispevati k institucionalnim, upravnim in 

strukturnim reformam v državah članicah z 

zagotavljanjem podpore nacionalnim 

organom za ukrepe, namenjene 

reformiranju institucij, upravljanja, uprave, 

(23) Ker cilja te uredbe, in sicer 

prispevati k institucionalnim, upravnim in 

strukturnim reformam v državah članicah z 

zagotavljanjem podpore nacionalnim 

organom za ukrepe, namenjene 

reformiranju institucij, teritorialne 
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ekonomskega in socialnega sektorja, tudi 

prek pomoči za uspešno in učinkovito 

uporabo skladov Unije, ni mogoče 

zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, 

temveč ga je zaradi njihovega obsega in 

učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko 

Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 

subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja, 

saj bi bil obseg podpore določen v 

dogovoru z zadevno državo članico. 

ureditve upravljanja na nacionalni, 

regionalni in lokalni ravni, uprave, 

ekonomskega in socialnega sektorja, tudi 

prek pomoči za uspešno in učinkovito 

uporabo skladov Unije, ni mogoče 

zadovoljivo doseči le na ravni držav članic, 

temveč ga je zaradi njihovega obsega in 

učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko 

Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 

subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja, 

saj bi bil obseg podpore določen v 

dogovoru z zadevno državo članico. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 2 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Opredelitve pojmov Opredelitve pojmov in načela 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene te uredbe se uporabljajo 

naslednje opredelitve pojmov: 

Za namene te uredbe se uporabljajo 

naslednje opredelitve pojmov in načela: 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „država članica upravičenka“ 

pomeni državo članico, ki prejme podporo 

1. „država članica upravičenka“ 

pomeni državo članico, ki zaprosi in 

prejme podporo Unije v okviru tega 
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Unije v okviru tega programa; programa; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razvoj in izvajanje rešitev, ki 

odpravljajo nacionalne izzive, ki vplivajo 

na čezmejne izzive ali na izzive v celotni 

Uniji; 

(a) razvoj in izvajanje rešitev za 

nacionalne izzive, ki nastanejo zaradi 

čezmejnih izzivov ali na izzivov v celotni 

Uniji ali vplivajo nanje  in prispevajo k 

socialni in gospodarski koheziji; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) prispevek k doslednemu in 

usklajenemu izvajanju prava Unije; 

(c) prispevek k doslednemu in 

usklajenemu izvajanju prava in politik 

Unije; 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 4 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Splošni cilj programa je prispevati k 

institucionalnim, upravnim in strukturnim 

reformam v državah članicah z 

zagotavljanjem podpore nacionalnim 

organom za ukrepe, namenjene 

reformiranju institucij, upravljanja, uprave, 

ekonomskih in socialnih sektorjev, ki je 

posledica ekonomskih in socialnih izzivov, 

da se okrepijo konkurenčnost, rast, 

zaposlovanje in naložbe, zlasti v okviru 

procesov ekonomskega upravljanja, 

vključno s pomočjo za uspešno in 

Splošni cilj programa je prispevati k 

institucionalnim, upravnim in rasti 

prijaznim strukturnim reformam v državah 

članicah z zagotavljanjem podpore 

nacionalnim in po potrebi regionalnim in 

lokalnim organom za ukrepe, namenjene 

reformiranju in okrepitvi ali ustanovitvi 

institucij, upravljanja, uprave, ekonomskih 

in socialnih sektorjev, ki je posledica 

ekonomskih in socialnih izzivov, da se 

okrepijo kohezija, konkurenčnost, 

produktivnost, trajnostna rast, ustvarjanje 
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učinkovito uporabo skladov Unije. novih delovnih mest in naložbe, vključno s 

pomočjo za uspešno in učinkovito uporabo 

skladov Unije. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za uresničitev splošnega cilja iz 

člena 4 ima program naslednje specifične 

cilje: 

1. Za uresničitev splošnega cilja iz 

člena 4 ima program naslednje specifične 

cilje, ki se dosegajo ob tesnem 

sodelovanju z državami članicami: 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) pomoč nacionalnim organom pri 

pobudah za oblikovanje reform v skladu s 

prednostnimi nalogami, ob upoštevanju 

začetnega stanja in pričakovanih socialno-

ekonomskih učinkov; 

(a) pomoč nacionalnim organom pri 

pobudah za oblikovanje in izvajanje 

njihovih trajnostnih reform v skladu s 

prednostnimi nalogami in načelom 

subsidiarnosti, ob upoštevanju začetnega 

stanja in pričakovanih socialno-

ekonomskih učinkov; 

 

Predlog spremembe   22 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) podpora nacionalnim organom pri 

krepitvi njihove zmogljivosti za 

oblikovanje, razvoj in izvajanje reformnih 

politik in strategij ter uporabo celostnega 

pristopa za zagotavljanje skladnosti ciljev 

in sredstev med sektorji; 

(b) podpora nacionalnim organom pri 

krepitvi njihove zmogljivosti za 

načrtovanje in oblikovanje, razvoj in 

izvajanje reformnih politik in strategij ter 

uporabo celostnega pristopa za 

zagotavljanje skladnosti ciljev in sredstev 



 

AD\1110596SL.docx 13/21 PE585.572v03-00 

 SL 

med sektorji; 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) podpora prizadevanjem 

nacionalnih organov, da določijo in 

izvajajo ustrezne postopke in metodologije 

ob upoštevanju dobrih praks in izkušenj iz 

obravnavanja podobnih razmer v drugih 

državah; 

(c) podpora nacionalnim organom pri 

oblikovanju in izvajanju ustreznih 

postopkov in metodologij ob upoštevanju 

dobrih praks in izkušenj iz obravnavanja 

podobnih razmer v drugih državah; 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) pomoč nacionalnim organom pri 

izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti 

upravljanja človeških virov, kjer je to 

primerno, z jasno opredelitvijo 

odgovornosti ter izboljšanjem strokovnega 

znanja in spretnosti. 

(d) pomoč nacionalnim organom pri 

izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti 

socialnega dialoga in upravljanja 

človeških virov, kjer je to primerno, z jasno 

opredelitvijo odgovornosti ter izboljšanjem 

strokovnega znanja in spretnosti. 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti cilji se uresničujejo v tesnem 

sodelovanju z državami članicami 

upravičenkami. 

črtano 

 

 



 

PE585.572v03-00 14/21 AD\1110596SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Specifični cilji iz odstavka 1 se 

nanašajo na področja politike, ki so 

povezana s konkurenčnostjo, rastjo, 

delovnimi mesti in naložbami, zlasti na 

naslednja: 

2. Specifični cilji iz odstavka 1 se 

nanašajo na področja politike, ki so 

povezana s kohezijo, konkurenčnostjo, 

inovacijami, trajnostno rastjo, delovnimi 

mesti in naložbami, zlasti na naslednja: 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) institucionalna reforma ter 

učinkovito in storitveno usmerjeno 

delovanje javne uprave, učinkovita pravna 

država, reforma pravosodnega sistema in 

krepitev boja proti goljufijam, boja proti 

korupciji in pranju denarja; 

(b) institucionalna reforma ter 

učinkovito in storitveno usmerjeno 

delovanje javne uprave, učinkovita pravna 

država, tudi s pravilno uporabo prava 

Unije in izvajanjem politik Unije, reforma 

pravosodnega sistema in krepitev boja proti 

goljufijam, boja proti korupciji in pranju 

denarja; 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) poslovno okolje, razvoj zasebnega 

sektorja, naložbe, privatizacijski postopki, 

trgovina in neposredne tuje naložbe, 

konkurenca in javna naročila, trajnostni 

sektorski razvoj in pomoč za inovacije; 

(c) poslovno okolje, razvoj zasebnega 

sektorja, naložbe, javna udeležba v 

podjetjih, trgovina in neposredne tuje 

naložbe, konkurenca in javna naročila, 

trajnostni sektorski razvoj in pomoč za 

inovacije; 

 

 



 

AD\1110596SL.docx 15/21 PE585.572v03-00 

 SL 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) kmetijske politike in politike za 

trajnostni razvoj podeželskih območij; 

(e) politike za izvajanje boja proti 

podnebnim spremembam, spodbujanje 

energetske učinkovitosti, doseganje 

energetske raznovrstnosti in prenehanje 

energetske osamitve držav članic in regij, 

pa tudi kmetijske politike in politike za 

trajnostni razvoj podeželskih območij; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) politike finančnega sektorja in 

dostop do financiranja. 

(f) politike finančnega sektorja, 

vključno s spodbujanjem finančne 

pismenosti, finančno stabilnost, dostop do 

financiranja in posojila realnemu 

gospodarstvu; priprava, zagotavljanje in 

spremljanje kakovosti podatkov in statistik 

in politike za boj proti davčnim utajam. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Država članica, ki želi prejeti 

podporo v okviru programa, predloži 

Komisiji zahtevek za podporo, v katerem 

opredeli področja politike in prioritete za 

podporo v okviru programa v skladu s 

členom 5(2). Zahtevek se predloži 

najpozneje do 31. oktobra vsakega 

koledarskega leta. 

1. Država članica, ki želi prejeti 

tehnično podporo v okviru programa, 

predloži Komisiji zahtevek za tehnično 

podporo, v katerem opredeli področja 

politike in prioritete za podporo v okviru 

programa v skladu s členom 5(2). Zahtevek 

se predloži najpozneje do 31. oktobra 

vsakega koledarskega leta. 
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Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija ob upoštevanju načel 

preglednosti, enakega obravnavanja in 

dobrega finančnega poslovodenja, na 

podlagi dialoga z državo članico, tudi v 

okviru evropskega semestra, preuči 

zahtevek za podporo iz odstavka 1 na 

podlagi nujnosti, širine in globine 

ugotovljenih problemov, potreb po podpori 

na zadevnih področjih politike, analize 

socio-ekonomskih kazalnikov in splošne 

upravne zmogljivosti države članice. 

Komisija ob upoštevanju obstoječih 

ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz 

skladov ali drugih programov Unije, v 

tesnem sodelovanju z zadevno državo 

članico opredeli prednostna področja za 

podporo, obseg podpornih ukrepov, ki naj 

se zagotovijo, ter skupni finančni prispevek 

za tako podporo. 

2. Komisija ob upoštevanju načel 

preglednosti, enakega obravnavanja, 

subsidiarnosti, spoštovanja socialnih 

partnerjev in dobrega finančnega 

poslovodenja, na podlagi dialoga z državo 

članico, tudi v okviru evropskega semestra, 

preuči zahtevek za podporo iz odstavka 1 

na podlagi nujnosti, širine in globine 

ugotovljenih problemov, potreb po podpori 

na zadevnih področjih politike, analize 

socio-ekonomskih kazalnikov in splošne 

upravne zmogljivosti države članice. 

Komisija ob upoštevanju obstoječih 

ukrepov in ukrepov, ki se financirajo iz 

skladov ali drugih programov Unije, zlasti 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov in Evropskega sklada za strateške 

naložbe, v tesnem sodelovanju z zadevno 

državo članico opredeli prednostne ukrepe 

za učinkovito podporo, posebne cilje te 

države članice na podlagi člena te uredbe, 

časovnico, obseg podpornih ukrepov, ki 

naj se zagotovijo, ter predvideni skupni 

finančni prispevek za tako podporo. 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3.  Zahtevek za podporo se lahko 

predloži v zvezi z naslednjim: 

3.  Zahtevek za podporo se lahko 

predloži v zvezi z naslednjim: 

(a) izvajanje reform v okviru procesa 

ekonomskega upravljanja, zlasti 

priporočil za posamezne države v okviru 

evropskega semestra ali zadevnih ukrepov 

v zvezi z izvajanjem prava Unije; 

(a) izvajanje trajnostnih reform, ki jih 

države članice izvedejo na lastno pobudo, 

predvsem za doseganje gospodarske rasti 

in za ustvarjanje novih delovnih mest. 
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(b)  izvajanje programov za 

makroekonomsko prilagoditev v državah 

članicah, ki prejemajo finančno pomoč 

Unije v okviru obstoječih instrumentov, 

zlasti v skladu z Uredbo (EU) št. 472/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta23  za 

države članice euroobmočja in Uredbo 

Sveta (ES) št. 332/200224  za države 

članice, ki niso v euroobmočju;  

(b)  izvajanje programov za 

makroekonomsko prilagoditev v državah 

članicah, ki prejemajo finančno pomoč 

Unije v okviru obstoječih instrumentov, 

zlasti v skladu z Uredbo (EU) št. 472/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta23  za 

države članice euroobmočja in Uredbo 

Sveta (ES) št. 332/200224 za države 

članice, ki niso v euroobmočju; 

(c) izvajanje reform, ki jih države 

članice izvedejo na lastno pobudo za 

doseganje trajnostnih naložb, rasti in 

ustvarjanja novih delovnih mest. 

(c) izvajanje trajnostnih reform v 

okviru procesa ekonomskega upravljanja, 

zlasti priporočil za posamezne države v 

okviru evropskega semestra ali ustreznih 

ukrepov v zvezi z izvajanjem prava Unije; 

_____________ ________________ 

23 Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 

okrepitvi gospodarskega in proračunskega 

nadzora v državah članicah euroobmočja, 

ki so jih prizadele ali jim grozijo resne 

težave v zvezi z njihovo finančno 

stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).   

23 Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 

okrepitvi gospodarskega in proračunskega 

nadzora v državah članicah euroobmočja, 

ki so jih prizadele ali jim grozijo resne 

težave v zvezi z njihovo finančno 

stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).   

24 Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. 

februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za 

zagotavljanje srednjeročne finančne 

pomoči za plačilne bilance držav članic 

(UL L 53, 23.2.2002, str. 1).   

24 Uredba Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 

18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja 

za zagotavljanje srednjeročne finančne 

pomoči za plačilne bilance držav članic 

(UL L 53, 23.2.2002, str. 1). 

(Točki (a) in (c) iz besedila Komisije postaneta točki (c) in (a) predloga spremembe 

Parlamenta. Obe sta tudi spremenjeni.) 

 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 8 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Organizacija podpore Organizacija tehnične podpore 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija lahko podporo, 

predvideno za države članice upravičenke, 

določi v sodelovanju z drugimi državami 

članicami ali mednarodnimi 

organizacijami. 

1. Komisija lahko tehnično podporo, 

predvideno za države članice upravičenke, 

določi v sodelovanju z drugimi državami 

članicami ali mednarodnimi 

organizacijami. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Država članica upravičenka lahko v 

usklajevanju s Komisijo sklene partnerstvo 

z eno ali več drugimi državami članicami, 

ki delujejo kot partnerji pri reformi glede 

specifičnega področja reforme. Partner pri 

reformi v usklajevanju s Komisijo pomaga 

oblikovati strategijo, načrte reform, 

oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati 

izvajanje strategije in projektov. 

2. Država članica upravičenka lahko v 

sodelovanju s Komisijo sklene partnerstvo 

z eno ali več drugimi državami članicami, 

ki delujejo kot partnerji pri reformi glede 

specifičnega področja reforme. Partner pri 

reformi v sodelovanju s Komisijo pomaga 

oblikovati strategijo, načrte reform, 

oblikovati kakovostno pomoč ali nadzirati 

izvajanje strategije in projektov. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Poleg finančnih sredstev iz člena 9 

se lahko program financira tudi z 

dodatnimi prispevki držav članic. 

1. Poleg finančnih sredstev iz člena 9 

se lahko program financira tudi z 

dodatnimi prostovoljnimi prispevki držav 

članic. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija Evropskemu parlamentu 

in Svetu predloži poročilo o vmesni oceni, 

in sicer najpozneje do sredine leta 2019, 

ter poročilo o naknadni oceni do konca 

decembra 2021. 

2.  Komisija Evropskemu parlamentu 

in Svetu letno poroča o izvajanju 

programa in do konca decembra 2021 

predloži poročilo o naknadni oceni. Letno 

poročilo vsebuje informacije o 

uresničevanju ciljev programa, 

utemeljitev sklepa za odobritev ali 

neodobritev podpore državam članicam, 

informacije o učinkovitosti porabe virov 

in evropski dodani vrednosti programa ter 

oceno, ali bi bilo treba financiranje na 

področjih, ki jih zajema program, po letu 

2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava 

tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in 

ukrepov. Poročilo o naknadni oceni 

vključuje informacije o dolgoročnejšem 

vplivu programa. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Poročilo o vmesni oceni vključuje 

informacije o uresničevanju ciljev 

programa, učinkovitosti porabe virov in 

evropski dodani vrednosti programa ter 

oceno, ali bi bilo treba financiranje na 

področjih, ki jih zajema program, po letu 

2020 prilagoditi ali podaljšati. Obravnava 

tudi nadaljnjo smotrnost vseh ciljev in 

ukrepov. Poročilo o naknadni oceni 

vključuje informacije o dolgoročnejšem 

vplivu programa. 

črtano 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 – točka i a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) številu ciljev iz načrta za podporo, 

ki jih je država članica upravičenka 

dosegla. 
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Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

40 

8 

1 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, 

Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta 

Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, 

Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Kostas Mavridis (Costas 

Mavrides), Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Pirkko Ruohonen-

Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter 

Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael 

Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora 

van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, 

Marco Zanni 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t 

Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Eva Paunova, 

Romana Tomc 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 
 


