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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Če želimo posodobiti gospodarstvo Evropske unije, da se bo lahko bolje prilagajalo novim 
izzivom in bo bolj konkurenčno, je nadvse pomembno, da uvedemo strukturne reforme. 
Konkurenčnost in blaginja ter dobrobit državljanov morajo biti prednostna naloga. Strukturne 
reforme so pri tem pomembne, saj lahko pospešijo navzgor usmerjeno socialno in ekonomsko 
konvergenco med državami članicami v euroobmočju in zunaj njega ter izboljšajo odpornost 
njihovega gospodarstva. Za krepitev kohezije, povečanje storilnosti, ustvarjanje novih delovnih 
mest, spodbujanje naložb in zagotavljanje trajnostne rasti je potrebno učinkovito izvajanje 
strukturnih reform. Vendar jih vse države članice ne izvajajo enako in nekatere zaostajajo pri 
zavezah. Na nacionalni ravni si je torej treba bolj prizadevati za uresničitev reform, zato 
pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe o vzpostavitvi programa za podporo reformam 
(2018/0213(COD)), ki ga je podala Komisija. Program bo namreč državam članicam v pomoč 
pri uresničevanju priporočil zanje, opredeljenih v okviru evropskega semestra.

Kot je navedeno v predlogu Komisije, bodo program za podporo reformam za obdobje po letu 
2020 sestavljali trije instrumenti: 1) instrument za tehnično podporo, ki bo temeljil na sedanjem 
programu za podporo strukturnim reformam, 2) orodje za izvajanje reform in 3) konvergenčni 
instrument. Glede na razprave, ki potekajo v Svetu Evropske unije, pa je možno, da bo ta 
program strukturiran drugače in ga bodo sestavljali: 1) instrument za tehnično podporo, ki bo 
temeljil na sedanjem program za podporo strukturnim reformam, 2) proračunski instrument za 
konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje (BICC) in 3) instrument za konvergenco in 
reforme za države članice zunaj euroobmočja (CRI). Pripravljavec mnenja je seznanjen s 
tekočimi razpravami v Svetu o drugačni strukturi programa.

Strukturne reforme, ki se bodo podpirale v okviru tega programa, lahko pomembno vplivajo na 
trg dela in sisteme socialne varnosti v državah članicah. Pripravljavec mnenja poudarja, da je 
na podlagi ocene učinka, ki jo je opravila Komisija (SWD(2018)0310), pričakovati, da bo 
program dobro vplival na zaposlovanje, saj bo spodbudil ustvarjanje delovnih mest v Uniji. Ta 
učinek je mogoče ustvariti na primer z reformami trga dela, zlasti tistimi, ki so usmerjene v 
povečevanje spretnosti in kvalifikacij delovne sile ter prilagajanje znanj in spretnosti potrebam 
trga. Program lahko dobro vpliva tudi na porazdelitev dohodka, aktivne politike trga dela, 
socialno vključenost in socialno zaščito s spodbujanjem uresničevanja evropskega stebra 
socialnih pravic.

Pripravljavec mnenja pričakuje, da bo program dovolj spodbuden, da bodo države članice 
prispevale h konkurenčnosti in blaginji Evropske unije, obravnavale dinamiko in digitalizacijo 
prihodnjega trga dela, rešile vprašanje socialne izključenosti in ustvarile priložnosti za 
državljane, zlasti za otroke in mladino. Poleg tega glede na povezavo med področjem uporabe 
programa in izvajanjem priporočil za posamezne države, oblikovanih v okviru evropskega 
semestra, pričakuje, da bo program precej prispeval k izvajanju evropskega stebra socialnih 
pravic. Meni, da bo program tudi spodbujal reforme z naložbami v socialni učinek, ki 
zagotavljajo tudi digitalne rešitve za socialne potrebe in koristi državljanov, kar bo prispevalo 
k njihovi socialni blaginji.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske 
in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik tisti 
okvir, v katerem se opredelijo nacionalne 
prednostne reforme in spremlja njihovo 
izvajanje. Države članice oblikujejo svoje 
nacionalne večletne naložbene strategije v 
podporo navedenim prednostnim 
reformam. Navedene strategije bi morale 
biti predložene skupaj z letnim 
nacionalnim programom reform, da bi 
določili in uskladili prednostne naložbene 
projekte, ki bi prejeli nacionalno 
financiranje in/ali financiranje Unije. 
Služile bi tudi za dosledno uporabo 
financiranja Unije in za doseganje največje 
možne dodane vrednosti finančne podpore, 
zlasti tiste, prejete iz programov, ki jih 
Unija podpira v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, 
Evropskega socialnega sklada, Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo in 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja ter Evropske stabilizacijske 
funkcije za naložbe in sklada InvestEU, 
kjer je ustrezno.

(3) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik tisti 
okvir, v katerem se opredelijo nacionalne 
prednostne reforme in spremlja njihovo 
izvajanje. Države članice oblikujejo svoje 
nacionalne večletne naložbene strategije v 
podporo navedenim prednostnim 
reformam, pri čemer upoštevajo potrebe 
po naložbah in izzive, povezane z 
regionalnimi in teritorialnimi razlikami. 
Navedene strategije bi morale biti 
predložene skupaj z letnim nacionalnim 
programom reform po obsežnem 
posvetovanju z ustreznimi deležniki, med 
drugim s socialnimi partnerji, da bi 
določili in uskladili prednostne naložbene 
projekte, ki bi prejeli nacionalno 
financiranje in/ali financiranje Unije. 
Služile bi tudi za dosledno uporabo 
financiranja Unije in za doseganje največje 
možne dodane vrednosti finančne podpore, 
zlasti tiste, prejete iz programov, ki jih 
Unija podpira v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, 
Evropskega socialnega sklada, Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo in 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja ter Evropske stabilizacijske 
funkcije za naložbe in sklada InvestEU, 
kjer je ustrezno. Države članice in 
Komisija bi morale zagotoviti 
usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost 
med programom in drugimi instrumenti 
Unije predvsem tako, da bi ves čas 
preprečevale podvajanje.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V okviru ciljev evropskega 
semestra bi morale strukturne reforme 
temeljiti na solidarnosti, integraciji in 
socialni pravičnosti, da bi ustvarjali 
kakovostna delovna mesta in trajnostno 
rast in tako v skladu s ključnimi načeli 
evropskega stebra socialnih pravic za vse 
državljane Unije izboljšali življenjske 
standarde ter zagotovili enakost, 
vključevanje in dostop do socialne zaščite.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Gospodarska in finančna kriza je 
pokazala, da oblikovanje trdnih in 
odpornih gospodarstev in finančnih 
sistemov, ki temeljijo na močnih 
ekonomskih in socialnih strukturah, 
državam članicam pomaga, da se 
učinkoviteje odzovejo na šoke in si po njih 
hitreje opomorejo. Izvajanje strukturnih 
reform je ena od političnih prioritet Unije, 
saj so take reforme usmerjene v trajnostno 
okrevanje, sprostitev potenciala za rast, 
okrepitev zmogljivosti za prilagajanje ter 
podporo procesu konvergence k višjim 
standardom. Prizadevanje za strukturne 
reforme lahko prispeva tudi h krepitvi 
ekonomske in socialne kohezije, povečanju 
produktivnosti in naložb ter ustvarjanju 
ugodnih razmer za trajnostno rast in 
zaposlovanje v Uniji.

(4) Gospodarska in finančna kriza je 
pokazala, da oblikovanje trdnih in 
odpornih gospodarstev in finančnih 
sistemov, ki temeljijo na močnih 
ekonomskih in socialnih strukturah, 
državam članicam pomaga, da se 
učinkoviteje odzovejo na ekonomske šoke 
in si po njih hitreje opomorejo. Izvajanje 
strukturnih reform je ena od političnih 
prioritet Unije, saj so take reforme 
usmerjene v trajnostno okrevanje, 
sprostitev potenciala za rast, prilagajanje 
tehnološkemu razvoju, okrepitev 
zmogljivosti za prilagajanje in sistemov 
socialnega varstva ter podporo procesu 
konvergence k višjim standardom. 
Prizadevanje za strukturne reforme bi 
moralo prispevati tudi h krepitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, povečanju produktivnosti in 
naložb ter ustvarjanju ugodnih 
gospodarskih in socialnih razmer za 
trajnostno rast in zaposlovanje ter 
spoprijemanje z demografskimi izzivi v 
Uniji. Reforme bi morale pomagati pri 
oblikovanju odpornih trgov dela, 
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spodbujanju dostojnih delovnih mest in 
krepitvi socialne vključenosti. Prav tako bi 
morale pomagati pri odstranjevanju ozkih 
grl in ustvarjanju okolja, ki je naklonjeno 
naložbam ter malim in srednjim 
podjetjem, vključno z inovativno in 
trajnostno ponovno industrializacijo. 
Natančneje povedano, reforme sistemov 
za izobraževanje in usposabljanje bi 
morale prispevati k spodbujanju 
gospodarske dejavnosti, obenem pa 
vzpostavljati razmere za srednje- in 
dolgoročno rast.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Stopnja izvajanja strukturnih 
reform v državah članicah še vedno ni 
zadostna po vsej Uniji. Izkušnje z 
izvajanjem mehanizma za usklajevanje 
ekonomskih politik v okviru evropskega 
semestra kažejo, da je izvajanje strukturnih 
reform na splošno počasno in 
neenakomerno ter da bi bilo nacionalna 
reformna prizadevanja treba okrepiti in 
spodbujati.

(6) Stopnja izvajanja strukturnih 
reform v državah članicah še vedno ni 
zadostna po vsej Uniji. Izkušnje z 
izvajanjem mehanizma za usklajevanje 
ekonomskih politik v okviru evropskega 
semestra kažejo, da je izvajanje strukturnih 
reform na splošno počasno in 
neenakomerno ter da bi bilo treba 
nacionalna reformna prizadevanja okrepiti 
in spodbujati prek tesnejšega dialoga med 
Komisijo in državami članicami, pa tudi 
prek podpore iz naslova kohezijske 
politike, saj številne države članice, zlasti 
zunaj euroobmočja, pesti nizka 
gospodarsko rast, visoka stopnja 
brezposelnosti, velika socialna neenakost 
in večje tveganje revščine.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Potrebne so pametne, trajnostne in 
vključujoče strukturne reforme v skladu s 
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členom 9 PDEU, saj je bilo izvajanje takih 
strukturnih reform opredeljeno kot ena od 
političnih prednostnih nalog Unije, da se 
doseže trajnostno okrevanje, sprosti 
potencial za rast, okrepijo zmogljivosti za 
prilagajanje, spodbudi rast, ustvarijo 
delovna mesta, spodbudijo naložbe ter 
podpre proces navzgor usmerjene 
gospodarske in socialne konvergence.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Z Uredbo (EU) 2017/825 
Evropskega parlamenta in Sveta19 je bil 
vzpostavljen program za podporo 
strukturnim reformam za obdobje 2017–
2020 s proračunom v višini 142 800 000 
EUR. Program je namenjen krepitvi 
zmogljivosti držav članic za pripravo in 
izvajanje upravnih in strukturnih reform za 
ohranjanje rasti, vključno s pomočjo za 
uspešno in učinkovito uporabo skladov 
Unije. Tehnično podporo v okviru 
navedenega programa zagotavlja Komisija 
na zahtevo države članice, zajema pa lahko 
širok razpon področij politike. Začetne 
izkušnje s programom za podporo 
strukturnim reformam so pokazale, da so 
potrebe držav članic po tehnični podpori 
štirikrat (v letu 2017) oziroma petkrat (v 
letu 2018) večje od razpoložljivega letnega 
proračuna zanjo.

(7) Z Uredbo (EU) 2017/825 
Evropskega parlamenta in Sveta19 je bil 
vzpostavljen program za podporo 
strukturnim reformam za obdobje 2017–
2020 s proračunom v višini 142 800 000 
EUR. Program je namenjen krepitvi 
zmogljivosti držav članic za pripravo in 
izvajanje upravnih in strukturnih reform za 
ohranjanje rasti, vključno s pomočjo za 
uspešno in učinkovito uporabo skladov 
Unije. Tehnično podporo v okviru 
navedenega programa zagotavlja Komisija 
na zahtevo države članice, zajema pa lahko 
širok razpon področij politike. Začetne 
izkušnje s programom za podporo 
strukturnim reformam so pokazale, da so 
potrebe držav članic po tehnični podpori 
štirikrat (v letu 2017) oziroma petkrat (v 
letu 2018) večje od razpoložljivega letnega 
proračuna zanjo, zaradi česar je Komisija 
predlagala, da se proračuna za leti 2019 
in 2020 povečata.

__________________ __________________
19 Uredba (EU) 2017/825 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
vzpostavitvi programa za podporo 
strukturnim reformam za obdobje 2017–
2020 ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L 

19 Uredba (EU) 2017/825 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
vzpostavitvi programa za podporo 
strukturnim reformam za obdobje 2017–
2020 ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L 
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129, 19.5.2017, str. 1). 129, 19.5.2017, str. 1).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Institucije in organi Unije imajo 
ogromno izkušenj z zagotavljanjem 
konkretne podpore nacionalnim, 
regionalnim in lokalnim organom držav 
članic pri krepitvi zmogljivosti in 
izvajanju kohezijske politike. Te izkušnje 
bi bilo treba izkoristiti za povečanje 
zmogljivosti Unije, da se zainteresiranim 
državam članicam z ukrepi za povečanje 
stopnje zaposlenosti, boj proti 
izključenosti in revščini ter povečanje 
dostopnosti storitev splošnega interesa, 
kot so kakovostne izobraževalne storitve 
ter storitve oskrbe in zdravstvene storitve, 
pomaga povečati potencial za rast in 
socialno kohezijo.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam z 
zagotavljanjem neposredne finančne 
podpore skupaj s tehnično podporo. V ta 
namen bi bilo treba vzpostaviti nov 
program za podporo strukturnim reformam 
(v nadaljnjem besedilu: program), da se 
zagotovijo učinkovite spodbude za 
pospešitev izvajanja strukturnih reform v 
državah članicah. Program bi moral biti 
celovit in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov. 

(10) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam z 
zagotavljanjem neposredne finančne 
podpore skupaj s tehnično podporo. V ta 
namen bi bilo treba vzpostaviti nov 
program za podporo strukturnim reformam 
(v nadaljnjem besedilu: program), da se 
zagotovijo učinkovite spodbude za 
pospešitev izvajanja strukturnih reform v 
državah članicah. Program bi moral biti 
celovit in izkoristiti tudi izkušnje, ki so jih 
Komisija in države članice pridobile pri 
uporabi drugih instrumentov in programov. 
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V programu bi bilo treba tudi nadaljevati 
ukrepe in način delovanja programa za 
podporo strukturnim reformam, saj so se 
pri krepitvi upravne zmogljivosti 
nacionalnih organov na različnih področjih 
politike izkazali za zelo koristne in cenjene 
v državah članicah. Program bi moral 
vključevati tudi ciljno usmerjeno podporo 
za reforme v državah članicah, katerih 
valuta ni euro in ki so sprejele dokazljive 
ukrepe za uvedbo enotne valute v 
določenem časovnem okviru.

V programu bi bilo treba tudi nadaljevati 
ukrepe in način delovanja programa za 
podporo strukturnim reformam, saj so se 
pri krepitvi upravne zmogljivosti 
nacionalnih organov na različnih področjih 
politike izkazali za zelo koristne in cenjene 
v državah članicah. Poleg tega bi moral 
program temeljiti na načelih, določenih v 
evropskem stebru socialnih pravic, Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah in 
ciljih OZN za trajnostni razvoj. Program 
bi moral vključevati tudi ciljno usmerjeno 
podporo za reforme v državah članicah, 
katerih valuta sicer ni euro, a so ga dolžne 
uvesti kot enotno valuto.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Splošni cilj programa je izboljšanje 
kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, 
rasti in zaposlovanja. V ta namen bi moral 
zagotavljati finančne spodbude za 
obravnavanje izzivov strukturne narave, 
moral pa bi tudi pripomoči h krepitvi 
upravne zmogljivosti držav članic, kolikor 
to zadeva njihove institucije ter ekonomske 
in socialne sektorje.

(13) Splošni cilj programa je izboljšanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, naložb, konkurenčnosti, 
produktivnosti, trajnostne rasti, 
ustvarjanja delovnih mest, socialne 
vključenosti ter zaposlovanja. V ta namen 
bi moral zagotavljati finančne spodbude za 
obravnavanje izzivov strukturne narave, 
moral pa bi tudi pripomoči h krepitvi 
upravne in institucionalne zmogljivosti 
držav članic, kolikor to zadeva njihove 
institucije ter ekonomske in socialne 
sektorje. Zato je pri pripravi in izvajanju 
strukturnih reform prav tako nujno 
zagotoviti ustrezno stopnjo vključenosti 
regionalnih in lokalnih organov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za vsak instrument programa bi 
bilo treba določiti specifične cilje. Pri 
orodju za izvajanje reform bi morali biti ti 
cilji izpolnjevanje konkretnih mejnikov in 
ciljev, določenih v zvezi z izpolnitvijo 
reformnih zavez, kar bi sprožilo sprostitev 
finančnih spodbud. Pri instrumentu za 
tehnično podporo bi morali biti specifični 
cilji pomoč nacionalnim organom pri 
njihovih prizadevanjih za oblikovanje in 
izvajanje reform ob upoštevanju dobrih 
praks in izkušenj, pridobljenih iz 
primerljivih držav. Za navedene cilje bi si 
morale prizadevati vse države članice, ki so 
vključene v ta instrumenta, pri 
konvergenčnem instrumentu pa tiste države 
članice, katerih valuta ni euro in ki so 
sprejele dokazljive ukrepe za uvedbo 
enotne valute v določenem časovnem 
okviru.

(14) Za vsak instrument programa bi 
bilo treba določiti specifične cilje. Pri 
orodju za izvajanje reform bi morali biti ti 
cilji izpolnjevanje konkretnih mejnikov in 
ciljev, določenih v zvezi z izpolnitvijo 
reformnih zavez, vezanih na proces 
evropskega semestra, kar bi sprožilo 
sprostitev finančnih spodbud. Pri 
instrumentu za tehnično podporo bi morali 
biti specifični cilji pomoč nacionalnim 
organom pri njihovih prizadevanjih za 
oblikovanje in izvajanje reform ob 
upoštevanju dobrih praks in izkušenj, 
pridobljenih iz primerljivih držav. Za 
navedene cilje bi si morale prizadevati vse 
države članice, ki so vključene v ta 
instrumenta, pri konvergenčnem 
instrumentu pa tiste države članice, katerih 
valuta ni euro in ki so sprejele in še naprej 
sprejemajo dokazljive ukrepe za uvedbo 
enotne valute v določenem časovnem 
okviru, da bi jim pomagali pri pripravah 
na članstvo v euroobmočju.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Program bi moral spodbujati 
reforme, ki se izvajajo prek lokalnih 
organov in drugih deležnikov. Če se z 
evropskim semestrom, zlasti prek 
priporočil za posamezne države, opredelijo 
izzivi, ki zahtevajo nujne reforme, vendar 
zadevna država članica neustrezno 
uporablja dodeljena sredstva ali pa je 
Komisija začasno prekinila izplačevanje 
teh sredstev, bi morali ukrepi na 
regionalni in lokalni ravni, ki pomagajo 
pri reševanju teh izzivov, še naprej biti 
deležni prednosti programa.



AD\1200173SL.docx 11/33 PE645.062v02-00

SL

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi zagotovili, da so reforme, ki 
jih podpira program, usmerjene v vsa 
ključna ekonomska in socialna področja, bi 
morala Komisija na prošnjo države članice 
zagotoviti finančno in tehnično podporo v 
okviru programa, in sicer na široki paleti 
področij politike, ki vključujejo področja, 
povezana z upravljanjem javnih financ in 
premoženja, institucionalnimi in upravnimi 
reformami, poslovnim okoljem, finančnim 
sektorjem, proizvodnimi in storitvenimi 
trgi ter trgom dela, izobraževanjem in 
usposabljanjem, trajnostnim razvojem, 
javnim zdravjem in socialno varnostjo.

(15) Da bi zagotovili, da so reforme, ki 
jih podpira program, usmerjene v vsa 
ključna ekonomska in socialna področja ter 
pokrivajo tudi socialne vidike, bi morala 
Komisija v okviru programa na prošnjo 
države članice zagotoviti finančno in 
tehnično podporo, in sicer na široki paleti 
področij politike, ki vključujejo področja, 
povezana z upravljanjem javnih financ in 
premoženja, institucionalnimi in upravnimi 
reformami, poslovnim okoljem, finančnim 
sektorjem, proizvodnimi trgi, 
izkoriščanjem prednosti digitalnega 
razvoja, storitvami in delovno silo, 
poklicnimi spretnostmi, politikami za 
otroke, mlade in starejše, izobraževanjem 
in usposabljanjem, trajnostnim razvojem, 
javnim zdravjem in socialno varnostjo.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za kritje dodatnih potreb v okviru 
programa bi morale države članice imeti 
možnost, da v proračun programa 
prerazporedijo sredstva, načrtovana v 
okviru deljenega upravljanja v okviru 
skladov Unije, in sicer v skladu z 
ustreznim postopkom. Prerazporejena 
sredstva bi bilo treba izvrševati v skladu s 
pravili tega programa in uporabiti v korist 
zadevne države članice.

črtano
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V zvezi z orodjem za izvajanje 
reform je treba opredeliti vrste reform, ki 
bi bile upravičene do finančne podpore. Da 
bi zagotovili njihov prispevek k ciljem 
programa, bi morale biti upravičene tiste 
reforme, ki obravnavajo izzive, opredeljene 
v okviru evropskega semestra za 
usklajevanje ekonomskih politik, vključno 
s tistimi, ki so predlagane v priporočilih za 
posamezne države.

(19) V zvezi z orodjem za izvajanje 
reform je treba opredeliti vrste reform, ki 
bi bile upravičene do finančne podpore. Da 
bi zagotovili njihov prispevek k ciljem 
programa, bi morale biti upravičene tiste 
reforme, ki obravnavajo izzive, opredeljene 
v okviru evropskega semestra za 
usklajevanje ekonomskih politik, vključno 
s tistimi, ki so predlagane v priporočilih za 
posamezne države, ob upoštevanju 
posebnih socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih kazalnikov in razmer, 
opredeljenih za vsako državo članico.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Program bo upošteval tehnološki 
razvoj in morebiti prispeval k sprejetju 
celovitih načrtov za naložbe v digitalno 
infrastrukturo in spretnosti ter k 
oblikovanju učinkovitega okvira 
financiranja zanje, s čimer bi se moralo 
poskrbeti za čim večjo konkurenčnost 
evropskih regij. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da bi zagotovili smiselno 
spodbudo za države članice za dokončanje 
strukturnih reform, je primerno, da se 
določi najvišji finančni prispevek, ki jim je 

(20) Da bi države članice – ob 
upoštevanju njihovih socialnih, 
gospodarskih in teritorialnih težav in 
potreb po naložbah – smiselno spodbudili 
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v okviru instrumenta na razpolago za vsako 
fazo dodelitve in v vsakem razpisu. Ta 
najvišji prispevek se izračuna na podlagi 
števila prebivalcev države članice. Za 
zagotovitev, da so finančne spodbude 
razporejene čez celotno obdobje uporabe 
programa, bi bilo treba sredstva državam 
članicam dodeljevati postopno. V prvi fazi, 
ki traja dvajset mesecev, bi bila državam 
članicam na razpolago dana polovica 
(11 000 000 000 EUR) od skupnih 
finančnih sredstev za orodje za izvajanje 
reform, v tem času pa bi lahko prejele 
sredstva do svoje najvišje dodelitve na 
podlagi predložitve predlogov reformnih 
zavez.

k temu, da izvedejo strukturne reforme, je 
primerno, da se določi najvišji finančni 
prispevek, ki jim je v okviru instrumenta 
na razpolago za vsako fazo dodelitve in v 
vsakem razpisu. Ta najvišji prispevek se 
izračuna na podlagi števila prebivalcev 
države članice ter njihovih socialno-
ekonomskih razmer, ocenjenih na podlagi 
kazalnikov, kot so BDP na prebivalca, 
socialna izključenost revščina in 
brezposelnost. Za zagotovitev, da so 
finančne spodbude razporejene čez celotno 
obdobje uporabe programa, bi bilo treba 
sredstva državam članicam dodeljevati 
postopno. V prvi fazi, ki traja dvajset 
mesecev, bi bila državam članicam na 
razpolago danih 75 % skupnih finančnih 
sredstev za orodje za izvajanje reform, v 
tem času pa bi lahko prejele sredstva do 
svoje najvišje dodelitve na podlagi 
predložitve predlogov reformnih zavez.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zaradi preglednosti in učinkovitosti 
bi morala Komisija v naslednji fazi, ki traja 
do konca programa, vzpostaviti sistem 
rednih razpisov za dodelitev preostale 
polovice skupnih finančnih sredstev za 
instrument (11 000 000 000 EUR), 
povečana za neporabljena sredstva iz 
prejšnje faze. V ta namen bi bilo treba 
organizirati enostavne postopke. Vse 
države članice bi bilo treba pozvati, naj v 
okviru vsakega od razpisov hkrati 
predložijo predloge za reforme, na njihovi 
podlagi pa bi lahko prejele najvišji finančni 
prispevek, ki jim je namenjen. Zaradi 
preglednosti bi moral biti prvi razpis, ki bi 
ga Komisija organizirala v drugi fazi, za 
znesek, ki ustreza preostalemu delu 
(11 000 000 000 EUR) skupnih finančnih 
sredstev za instrument. Komisija bi morala 

(21) Zaradi preglednosti in učinkovitosti 
bi morala Komisija v naslednji fazi, ki traja 
do konca programa, vzpostaviti sistem 
rednih razpisov za dodelitev preostalih 25 
% skupnih finančnih sredstev za 
instrument, povečana za neporabljena 
sredstva iz prejšnje faze. V ta namen bi 
bilo treba organizirati enostavne postopke. 
Vse države članice bi bilo treba pozvati, 
naj v okviru vsakega od razpisov hkrati 
predložijo predloge za reforme, na njihovi 
podlagi pa bi lahko prejele najvišji finančni 
prispevek, ki jim je namenjen. Pred 
uradno vložitvijo predloga bi bilo treba 
vselej opraviti obsežno posvetovanje z 
deležniki. Zaradi preglednosti bi moral biti 
prvi razpis, ki bi ga Komisija organizirala v 
drugi fazi, za znesek, ki ustreza 
preostalemu delu skupnih finančnih 
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nadaljnje razpise organizirati samo, če se 
skupna finančna sredstva še ne bi v celoti 
porabila. Komisija bi morala sprejeti in 
objaviti okvirni koledar predvidenih 
nadaljnjih razpisov ter pri vsakem razpisu 
navesti preostali znesek skupnih sredstev, 
ki so na razpolago na podlagi razpisa.

sredstev za instrument. Komisija bi morala 
nadaljnje razpise organizirati samo, če se 
skupna finančna sredstva še ne bi v celoti 
porabila. Komisija bi morala sprejeti in 
objaviti okvirni koledar predvidenih 
nadaljnjih razpisov ter pri vsakem razpisu 
navesti preostali znesek skupnih sredstev, 
ki so na razpolago na podlagi razpisa.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Določiti je treba postopek za 
predložitev predlogov reformnih zavez 
držav članic in njihovo vsebino. Da bi 
zagotovili primernost postopkov, bi morale 
države članice predlog reformnih zavez 
predložiti skupaj s svojim nacionalnim 
programom reform, vendar v obliki ločene 
priloge, ki se lahko predloži tudi v drugem 
trenutku. Medtem ko je sodelovanje v 
programu prostovoljno, bi bilo treba zlasti 
države članice s čezmernimi neravnotežji 
spodbujati, da v okviru orodja za izvajanje 
reform predložijo predloge za reforme, v 
katerih obravnavajo težave, ki so privedle 
do takih čezmernih neravnotežij.

(22) Določiti je treba jasen in enostaven 
postopek za predložitev predlogov 
reformnih zavez držav članic in njihovo 
vsebino. Po obsežnem in ustrezno 
dokumentiranem javnem posvetovanju bi 
morale države članice predlog reformnih 
zavez predložiti skupaj s svojim 
nacionalnim programom reform, vendar v 
obliki ločene priloge, ki se lahko predloži 
tudi v drugem trenutku. Medtem ko je 
sodelovanje v programu prostovoljno, bi 
bilo treba zlasti države članice s 
čezmernimi neravnotežji in države članice 
zunaj euroobmočja, ki precej zaostajajo v 
strukturnem razvoju, spodbujati, da v 
okviru orodja za izvajanje reform 
predložijo predloge za reforme, v katerih 
obravnavajo težave, ki so privedle do takih 
čezmernih neravnotežij.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi zagotovili prevzemanje 
odgovornosti za ustrezne reforme in 
osredotočenost nanje, bi morale države 
članice opredeliti reformne zaveze kot 

(23) Da bi zagotovili prevzemanje 
odgovornosti za ustrezne reforme in 
osredotočenost nanje, bi morale države 
članice opredeliti reformne zaveze kot 
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odziv na izzive, opredeljene v okviru 
evropskega semestra (vključno z izzivi, 
opredeljenimi v priporočilih za posamezne 
države), ter predlagati podroben sklop 
ukrepov za njihovo izvajanje, ki bi moral 
vsebovati ustrezne mejnike in cilje ter 
časovni razpored za izvedbo v obdobju 
največ treh let. V celotnem postopku bi si 
bilo treba prizadevati za tesno sodelovanje 
med Komisijo in državami članicami ter ga 
doseči.

odziv na izzive, opredeljene v okviru 
evropskega semestra (vključno z izzivi, 
opredeljenimi v priporočilih za posamezne 
države), ter predlagati podroben sklop 
ukrepov za njihovo izvajanje, ki bi moral 
vsebovati ustrezne mejnike in cilje ter 
časovni razpored za izvedbo v obdobju 
največ treh let. Prizadevati bi si bilo treba 
za resnično izboljšanje sodelovanja med 
Komisijo in državami članicami, saj bi 
tako dosegli precej učinkovitejše izvajanje 
reform.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Da bodo želene reforme uživale 
široko podporo, bi se morale države 
članice, ki želijo izkoristiti podporo v 
okviru tega programa, pri pripravi vloge 
posvetovati z ustreznimi deležniki, kot so 
lokalni in regionalni organi, ekonomski 
in socialni partnerji ter civilna družba, v 
skladu z ustreznimi določbami kodeksa 
dobre prakse v okviru kohezijske politike, 
pa tudi z nacionalnimi parlamenti.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Komisija bi morala oceniti naravo 
in pomen reformnih zavez, ki so jih 
predlagale države članice, ter na podlagi 
preglednih meril določiti znesek, ki se 
dodeli. V ta namen bi morala upoštevati 
vsebinske elemente, ki so jih zagotovile 
države članice, in oceniti, ali se pričakuje, 
da bodo reformne zaveze, ki jih predlagajo 
države članice, učinkovito obravnavale 

(24) Komisija bi morala oceniti naravo 
in pomen reformnih zavez, ki so jih 
predlagale države članice, ter na podlagi 
preglednih meril določiti znesek, ki se 
dodeli. V ta namen bi morala upoštevati 
vsebinske elemente, ki so jih zagotovile 
države članice, in oceniti, ali se – ob 
upoštevanju njihovih teritorialnih potreb 
– pričakuje, da bodo reformne zaveze, ki 
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izzive, opredeljene v okviru evropskega 
semestra; ali predstavljajo celovit sveženj 
reform; ali naj bi okrepile uspešnost in 
odpornost nacionalnega gospodarstva in ali 
se pričakuje, da bo njihovo izvajanje imelo 
trajen učinek v državi članici, kjer je 
ustrezno, s krepitvijo institucionalnih in 
upravnih zmogljivosti zadevne države 
članice. Poleg tega bi morala Komisija 
oceniti, ali je pričakovati, da bodo notranje 
ureditve, ki so jih predlagale države 
članice, vključno s predlaganimi mejniki in 
cilji ter z njimi povezanimi kazalniki, 
zagotovile učinkovito izvedbo reformnih 
zavez v obdobju največ treh let.

jih predlagajo države članice, učinkovito 
obravnavale težave, ugotovljene v okviru 
evropskega semestra; ali predstavljajo 
celovit sveženj reform; ali naj bi okrepile 
uspešnost in odpornost nacionalnega 
gospodarstva in ali se pričakuje, da bo 
imelo njihovo izvajanje trajen učinek v 
državi članici in v regijah, kjer je ustrezno, 
s krepitvijo institucionalnih in upravnih 
zmogljivosti zadevne države članice. Poleg 
tega bi morala Komisija oceniti, ali je 
pričakovati, da bodo notranje ureditve, ki 
so jih predlagale države članice, vključno s 
predlaganimi mejniki in cilji ter z njimi 
povezanimi kazalniki, zagotovile 
učinkovito izvedbo reformnih zavez v 
obdobju največ treh let. Prav tako bi bilo 
treba v okviru procesa evropskega 
semestra natančno spremljati predlagane 
reforme shem financiranja.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za namene preglednosti bi bilo 
treba reformne zaveze, ki jih je sprejela 
Komisija, sporočiti Evropskemu 
parlamentu in Svetu, Komisija pa bi morala 
izvesti primerne dejavnosti komuniciranja.

(29) Za namene preglednosti bi bilo 
treba reformne zaveze, ki jih je sprejela 
Komisija, sporočiti Evropskemu 
parlamentu in Svetu, Komisija pa bi morala 
redno izvajati primerne dejavnosti 
komuniciranja.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Poleg tega je, če želimo, da bodo 
reforme dolgoročno vzdržne, nujno, da 
organi vseh držav članic razumejo 
politični obseg, se zavežejo ciljem 
programa in poskrbijo za kar največjo 
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paleto informacij o njem. 

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Za dobro finančno poslovodenje bi 
bilo treba določiti posebna pravila za 
proračunske obveznosti, plačila, začasno 
prekinitev, razveljavitev in izterjavo 
sredstev. Plačila bi morala temeljiti na 
pozitivni oceni Komisije v zvezi z 
izvajanjem reformnih zavez države članice. 
Začasna prekinitev in razveljavitev 
finančnega prispevka bi morala biti 
mogoča, kadar država članica reformnih 
zavez ne izvaja zadovoljivo. Da bi 
zagotovili trajni učinek reform po njihovi 
izvedbi, bi bilo treba določiti razumno 
obdobje, ki opredeljuje trajnost reform, po 
plačilu finančnega prispevka. Kot razumno 
najkrajše obdobje, ki se uporabi, bi bilo 
treba šteti obdobje petih let. Vzpostaviti bi 
bilo treba ustrezne kontradiktorne postopke 
za zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi 
z začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje pravico 
držav članic, da predložijo pripombe.

(31) Za dobro finančno poslovodenje bi 
bilo treba določiti posebna pravila za 
proračunske obveznosti, predplačila, 
plačila, začasno prekinitev, razveljavitev in 
izterjavo sredstev. Plačila bi morala 
temeljiti na pozitivni oceni Komisije v 
zvezi z izvajanjem reformnih zavez države 
članice. Začasna prekinitev in razveljavitev 
finančnega prispevka bi morala biti 
mogoča, kadar država članica reformnih 
zavez ne izvaja zadovoljivo. Da bi 
zagotovili trajni učinek reform po njihovi 
izvedbi, bi bilo treba določiti razumno 
obdobje, ki opredeljuje trajnost reform, po 
plačilu finančnega prispevka. Kot razumno 
najkrajše obdobje, ki se uporabi, bi bilo 
treba šteti obdobje petih let. Vzpostaviti bi 
bilo treba ustrezne kontradiktorne postopke 
za zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi 
z začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje pravico 
držav članic, da predložijo pripombe.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) V zvezi z instrumentom za tehnično 
podporo države članice vse bolj 
uporabljajo tehnično podporo v okviru 
programa za podporo strukturnim 
reformam in so presegle prvotna 
pričakovanja. Zahtevke za podporo v 
okviru programa za podporo strukturnim 
reformam so predložile skoraj vse države 

(32) V zvezi z instrumentom za tehnično 
podporo države članice vse bolj 
uporabljajo tehnično podporo v okviru 
programa za podporo strukturnim 
reformam in so presegle prvotna 
pričakovanja, zaradi česar se je za leti 
2019 in 2020 predlagalo povečanje 
proračuna. Zahtevke za podporo v okviru 
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članice, porazdeljeni pa so po vseh 
področjih politike, ki jih zajema program. 
Zato bi bilo treba ohraniti glavne 
značilnosti programa za podporo 
strukturnim reformam, vključno z ukrepi, 
ki so upravičeni do financiranja v okviru 
instrumenta za tehnično podporo.

programa za podporo strukturnim 
reformam so predložile skoraj vse države 
članice, porazdeljeni pa so po vseh 
področjih politike, ki jih zajema program. 
Zato bi bilo treba ohraniti glavne 
značilnosti programa za podporo 
strukturnim reformam, vključno z ukrepi, 
ki so upravičeni do financiranja v okviru 
instrumenta za tehnično podporo.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Instrument za tehnično podporo v 
okviru programa bi moral še naprej 
podpirati izvajanje reform, začetih na 
pobudo držav članic, reform v okviru 
procesa ekonomskega upravljanja ali 
ukrepov v zvezi z izvajanjem prava Unije 
ter reform v zvezi z izvajanjem programov 
za ekonomsko prilagoditev. Zagotoviti bi 
moral tudi tehnično podporo za pripravo 
in izvajanje reform, ki se bodo izvajale v 
okviru drugih instrumentov programa.

(33) Instrument za tehnično podporo v 
okviru programa bi moral še naprej 
podpirati izvajanje reform, začetih na 
pobudo držav članic, reform v okviru 
procesa ekonomskega upravljanja ali 
ukrepov v zvezi z izvajanjem prava Unije 
in reform ki spodbujajo konkurenčnost 
Unije, ustvarjajo dostojna delovna mesta, 
povečujejo produktivnost, spodbujajo 
trajnostne naložbe v realno gospodarstvo, 
zagotavljajo visokokakovostne zdravstvene 
in izobraževalne storitve, odpravljajo 
revščino in socialno izključenost, krepijo 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo v Uniji ter pomagajo državam 
članicam, ki so sprejele konkretne ukrepe 
za pristop k euroobmočju Zagotoviti bi 
moral tudi tehnično podporo za reforme v 
zvezi z izvajanjem programov za 
ekonomsko prilagoditev ter za pripravo in 
izvajanje reform, ki se bodo izvajale v 
okviru drugih instrumentov programa.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Da bi zagotovili učinkovito in 
dosledno dodeljevanje sredstev iz 
proračuna Unije in upoštevanje načela 
dobrega finančnega poslovodenja, bi 
morali biti ukrepi v okviru programa 
skladni z obstoječimi programi Unije in jih 
dopolnjevati, hkrati pa bi bilo treba 
preprečiti dvojno financiranje istih 
odhodkov. Komisija in države članice bi 
morale v vseh fazah postopka zagotoviti 
zlasti učinkovito usklajevanje, da se 
zagotovijo skladnost, doslednost, 
komplementarnost in sinergija virov 
financiranja, vključno s tehnično podporo 
zanj.

(42) Da bi zagotovili učinkovito, 
pregledno in dosledno dodeljevanje 
sredstev iz proračuna Unije in upoštevanje 
načela dobrega finančnega poslovodenja, 
bi morali biti ukrepi v okviru programa 
skladni z obstoječimi programi Unije in jih 
dopolnjevati, hkrati pa bi bilo treba 
preprečiti dvojno financiranje istih 
odhodkov. Komisija in države članice bi 
morale v vseh fazah postopka zagotoviti 
zlasti učinkovito usklajevanje, da se 
zagotovijo skladnost, doslednost, 
komplementarnost in sinergija virov 
financiranja, vključno s tehnično podporo 
zanj.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispevati k obravnavi nacionalnih 
reformnih izzivov strukturne narave, 
namenjenih izboljšanju uspešnosti 
nacionalnih gospodarstev in spodbujanju 
odpornih ekonomskih in socialnih struktur 
v državah članicah, ter s tem prispevati h 
koheziji, konkurenčnosti, produktivnosti, 
rasti in zaposlovanju; in

(a) prispevati k obravnavi nacionalnih 
izzivov za strukturne reforme, namenjenih 
izboljšanju uspešnosti nacionalnih 
gospodarstev in spodbujanju odpornih 
ekonomskih in socialnih struktur v državah 
članicah, ter s tem podpreti podjetništvo in 
zaposlovanje, podjetja, vključno z malimi 
in srednjimi podjetji, ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo, konkurenčnost, 
naložbe, produktivnost, socialno 
vključenost in trajnostno rast, prav tako 
pa oblikovati odporne trge dela in 
obravnavati demografske izzive v skladu z 
načeli iz evropskega stebra socialnih 
pravic in Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, s čimer bi zagotovili 
okoljsko in socialno trajnostno ter 
demokratično Unijo, ki bi temeljila na 
ciljih Združenih narodov za trajnostni 
razvoj, in uresničitev zavez iz Pariškega 
sporazuma; in
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispevati h krepitvi upravne 
zmogljivosti držav članic v zvezi z izzivi, s 
katerimi se soočajo institucije, upravljanje, 
javna uprava ter ekonomski in socialni 
sektorji.

(b) prispevati h krepitvi upravne in 
institucionalne zmogljivosti držav članic, 
pa tudi organov na lokalni in regionalni 
ravni, v zvezi z izzivi, s katerimi se 
soočajo institucije, upravljanje, javna 
uprava ter ekonomski in socialni sektorji.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni in specifični cilji iz členov 4 in 5 se 
nanašajo na področja politike, ki so 
povezana s kohezijo, konkurenčnostjo, 
produktivnostjo, raziskavami in 
inovacijami, pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo, delovnimi mesti in 
naložbami ter zlasti na eno ali več od 
naslednjega:

Splošni in specifični cilji iz členov 4 in 5 se 
nanašajo na področja politike, ki so 
povezana z ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, konkurenčnostjo, 
produktivnostjo, raziskavami in 
inovacijami, pametno, trajnostno in 
vključujočo rastjo, delovnimi mesti in 
naložbami ter zlasti na eno ali več od 
naslednjega:

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poslovno okolje, vključno z malimi 
in srednjimi podjetji, ponovno 
industrializacijo, razvoj zasebnega sektorja, 
proizvodne in storitvene trge, naložbe, 
javno udeležbo v podjetjih, privatizacijske 
postopke, trgovino in neposredne tuje 
naložbe, konkurenco in javna naročila, 

(c) poslovno okolje, zlasti za mala in 
srednja podjetja, ponovno 
industrializacijo, razvoj zasebnega sektorja, 
proizvodne in storitvene trge, javne 
naložbe, javno udeležbo v podjetjih, 
privatizacijske postopke, trgovino in 
neposredne tuje naložbe, konkurenco in 
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trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 
inovacije in digitalizacijo;

javna naročila, trajnostni sektorski razvoj 
ter podporo za inovacije in digitalizacijo, 
omogočanje pogojev za spodbujanje 
podjetništva ter oblikovanje pravičnega 
prehoda v nizkoogljično gospodarstvo, pri 
katerem nihče ne bo zapostavljen;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izobraževanje in usposabljanje, 
politike trga dela, vključno s socialnim 
dialogom, za ustvarjanje delovnih mest, 
digitalne spretnosti in znanja, boj proti 
revščini, spodbujanje socialne vključenosti, 
socialno varnost in sisteme socialnega 
varstva, javno zdravje in sisteme 
zdravstvenega varstva, kakor tudi kohezijo, 
politike na področju azila, migracij in 
meja;

(d) izobraževanje ter vseživljenjsko 
učenje in usposabljanje, vključujoče 
politike trga dela, krepitev socialnega 
dialoga, za ustvarjanje delovnih mest, 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, 
predvsem za pravični prehod, enake 
možnosti in dostop za vse, boljšo 
prihodnost za zapostavljene otroke, mlade 
in starejše, digitalne spretnosti in znanja, 
boj proti revščini in neenakosti, 
spodbujanje socialne vključenosti, socialno 
varnost in sisteme socialnega varstva, 
razvoj socialne infrastrukture, javno 
zdravje in sisteme zdravstvenega varstva, 
kakor tudi kohezijo, politike na področju 
azila, migracij in meja;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) politike za izvajanje podnebnih 
ukrepov, mobilnosti, spodbujanje 
energijske učinkovitosti in učinkovite rabe 
virov, obnovljive vire energije, za 
diverzifikacijo oskrbe z energijo in 
doseganje energetske varnosti ter za 
kmetijski sektor, ribištvo in trajnostni 
razvoj podeželja; in

(e) politike za izvajanje podnebnih 
ukrepov, mobilnost, boj proti energetski 
revščini, spodbujanje energijske 
učinkovitosti in učinkovite rabe virov, 
obnovljive vire energije, za diverzifikacijo 
oskrbe z energijo in doseganje energetske 
varnosti ter za kmetijski sektor, ribištvo in 
trajnostni razvoj podeželja in čezmejnih 
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območij; in

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) politike finančnega sektorja, 
vključno s: spodbujanjem finančne 
pismenosti, finančne stabilnosti, dostopa 
do financiranja in kreditiranja realnega 
gospodarstva ter pripravo in 
zagotavljanjem podatkov in statistik, 
spremljanjem njihove kakovosti ter 
poročanjem o njih.

(f) politike finančnega sektorja, 
vključno s: spodbujanjem finančne 
pismenosti, zlasti v izobraževanju, 
finančne stabilnosti, dostopa do 
financiranja in kreditiranja realnega 
gospodarstva ter pripravo in 
zagotavljanjem podatkov in statistik, 
spremljanjem njihove kakovosti ter 
poročanjem o njih.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če upravičena država članica do 31. 
decembra 2023 v okviru konvergenčnega 
instrumenta ni sprejela dokazljivih ukrepov 
za sprejetje enotne valute v določenem 
časovnem okviru, se najvišji znesek, ki je 
na razpolago za to državo članico v okviru 
komponente za finančno podporo 
konvergenčnega instrumenta v skladu s 
členom 26 prerazporedi v orodje za 
izvajane reform iz točke (a) prvega 
pododstavka tega odstavka. Komisija o 
tem sprejme sklep, potem ko je zadevni 
državi članici dala možnost, da predloži 
svoje pripombe v dveh mesecih po prejemu 
obvestila o ugotovitvah Komisije.

Če upravičena država članica do 31. 
decembra 2023 v okviru konvergenčnega 
instrumenta ni sprejela dokazljivih ukrepov 
za sprejetje enotne valute v določenem 
časovnem okviru, se najvišji znesek, ki je 
na razpolago za to državo članico v okviru 
komponente za finančno podporo 
konvergenčnega instrumenta v skladu s 
členom 26, da na razpolago za predloge, 
pripravljene v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami in lokalnimi organi, da se 
spodbudi odprta razprava in 
informacijske kampanje v zvezi z uvedbo 
enotne valute v zadevni državi članici. 
Komisija o tem sprejme sklep, potem ko je 
zadevni državi članici dala možnost, da 
predloži svoje pripombe v dveh mesecih po 
prejemu obvestila o ugotovitvah Komisije.
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančna sredstva za program lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje programa in 
doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije, 
sestanke strokovnjakov in ukrepe 
informiranja in komuniciranja, vključno z 
institucionalnim komuniciranjem glede 
političnih prioritet Unije, kolikor so 
povezane s cilji te uredbe, ter odhodke, 
povezane z informacijskotehnološkimi 
omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in 
izmenjavo podatkov, vključno s 
korporativnimi informacijskotehnološkimi 
orodji, ter vse druge odhodke za tehnično 
in upravno pomoč, ki jih ima Komisija pri 
upravljanju programa. Odhodki lahko v 
okviru vsakega od treh instrumentov iz 
člena 3 zajemajo tudi stroške drugih 
podpornih dejavnosti, kot sta nadzor 
kakovosti in spremljanje projektov 
tehnične podpore na terenu, in stroške 
medsebojnega svetovanja in strokovnjakov 
za ocenjevanje in izvajanje strukturnih 
reform.

3. Finančna sredstva za program lahko 
krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje programa in 
doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije, 
sestanke strokovnjakov in ukrepe 
informiranja in komuniciranja, ne le na 
nacionalni, temveč po potrebi tudi na 
regionalni in lokalni ravni, vključno z 
institucionalnim komuniciranjem glede 
političnih prioritet Unije, kolikor so 
povezane s cilji te uredbe, ter odhodke, 
povezane z informacijskotehnološkimi 
omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in 
izmenjavo podatkov, vključno s 
korporativnimi informacijskotehnološkimi 
orodji, ter vse druge odhodke za tehnično 
in upravno pomoč, ki jih ima Komisija pri 
upravljanju programa. Odhodki lahko v 
okviru vsakega od treh instrumentov iz 
člena 3 zajemajo tudi stroške drugih 
podpornih dejavnosti, kot sta nadzor 
kakovosti in spremljanje projektov 
tehnične podpore na terenu, in stroške 
medsebojnega svetovanja in strokovnjakov 
za ocenjevanje in izvajanje strukturnih 
reform.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Sredstva, ki se državam članicam 
dodelijo v okviru deljenega upravljanja, se 
lahko na njihovo prošnjo prerazporedijo v 
program. Komisija navedena sredstva 
izvršuje neposredno v skladu s točko (a) 

črtano
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člena 62(1) finančne uredbe ali posredno 
v skladu s točko (c) navedenega člena. 
Kadar je mogoče, se navedena sredstva 
uporabijo v korist zadevne države članice.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Prilogi I je določen najvišji finančni 
prispevek, ki je na razpolago za vsako 
državo članico iz skupnih sredstev orodja 
za izvajanje reform iz točke (a) člena 7(2). 
Takšen največji finančni prispevek se 
izračuna za vsako državo članico na 
podlagi meril in metodologije iz navedene 
priloge, in sicer na podlagi števila 
prebivalcev vsake države članice. Takšen 
največji finančni prispevek je vsaki državi 
članici delno ali v celoti na razpolago za 
dodelitev v vsaki fazi in razpisu postopka 
za dodelitev sredstev iz člena 10.

Najvišji finančni prispevek, ki je na 
razpolago za vsako državo članico iz 
skupnih sredstev orodja za izvajanje reform 
iz točke (a) člena 7(2), se opredeli v Prilogi 
I: Takšen največji finančni prispevek se 
jasno in pregledno izračuna za vsako 
državo članico na podlagi meril in 
metodologije iz navedene priloge, in sicer 
na podlagi števila prebivalcev vsake države 
članice ter socialno-ekonomskih razmer v 
državi, ocenjenih na podlagi kazalnikov 
BDP na prebivalca, socialne izključenosti, 
revščine in brezposelnosti. Takšen največji 
finančni prispevek je vsaki državi članici 
delno ali v celoti na razpolago za dodelitev 
v vsaki fazi in razpisu postopka za 
dodelitev sredstev iz člena 10.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija za obdobje dvajsetih 
mesecev od začetka uporabe te uredbe za 
dodelitev da na razpolago 11 000 000 000 
EUR, kar predstavlja 50 % skupnih 
sredstev iz točke (a) člena 7(2). Vsaka 
država članica lahko za izpolnitev 
reformnih zavez, predlaganih v skladu s 
členom 11, predlaga prejem zneska do 
višine celotnega zneska najvišjega 

2. Komisija za obdobje dvajsetih 
mesecev od začetka uporabe te uredbe za 
dodelitev da na razpolago 75 % skupnih 
sredstev iz točke (a) člena 7(2). Vsaka 
država članica lahko za izpolnitev 
reformnih zavez, predlaganih v skladu s 
členom 11, predlaga prejem zneska do 
višine celotnega zneska najvišjega 
finančnega prispevka iz člena 9.
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finančnega prispevka iz člena 9.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V obdobju, ki se začne po koncu 
obdobja iz odstavka 2, Komisija za 
dodelitev da na razpolago 
11 000 000 000 EUR, kar predstavlja 
preostalih 50 % skupnih sredstev za orodje 
za izvajanje reform iz točke (a) člena 7(2), 
povečan za znesek, ki ni bil dodeljen v 
skladu z odstavkom 2, in sicer na podlagi 
razpisov, organiziranih in objavljenih v 
okviru orodja za izvajanje reform. Pri 
prvem razpisu je za dodelitev na razpolago 
11 000 000 000 EUR.

3. V obdobju, ki se začne po koncu 
obdobja iz odstavka 2, Komisija za 
dodelitev da na razpolago preostalih 25 % 
skupnih sredstev za orodje za izvajanje 
reform iz točke (a) člena 7(2), povečan za 
znesek, ki ni bil dodeljen v skladu z 
odstavkom 2, in sicer na podlagi razpisov, 
organiziranih in objavljenih v okviru 
orodja za izvajanje reform.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki želi prejeti 
podporo v okviru orodja za izvajanje 
reform, Komisiji predloži predlog 
reformnih zavez. Ta predlog določa 
podroben sklop ukrepov za izvajanje 
strukturnih reform v odziv na izzive, 
opredeljene v okviru evropskega semestra, 
in vsebuje mejnike, cilje in časovni načrt 
za izvedbo reform v obdobju največ treh 
let.

1. Država članica, ki želi prejeti 
podporo v okviru orodja za izvajanje 
reform, Komisiji v sodelovanju z lokalnimi 
in regionalnimi organi ter deležniki in po 
posvetovanju s socialnimi partnerji in 
civilno družbo v skladu s členom 6 Uredbe 
(EU) XX/xx Evropskega parlamenta in 
Sveta1a, predloži predlog reformnih zavez. 
Ta predlog določa podroben sklop ukrepov 
za izvajanje strukturnih reform v odziv na 
izzive, opredeljene v okviru evropskega 
semestra, in vsebuje mejnike, cilje in 
časovni načrt za izvedbo reform v obdobju 
največ treh let.

__________________________
1a Uredba (EU) XX/xx Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne XX o določitvi 
skupnih določb o Evropskem skladu za 
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regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu plus, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter 
za Sklad za azil in migracije, Sklad za 
notranjo varnost in Instrument za 
upravljanje meja in vizume (UL L ...).

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pričakovane gospodarske in 
socialne učinke reforme v zadevni državi 
članici in, če je mogoče, učinke prelivanja 
v druge države članice;

(b) pričakovane gospodarske, socialne 
in teritorialne učinke reforme v zadevni 
državi članici in, če je mogoče, učinke 
prelivanja v druge države članice;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) socialne kazalnike, ki naj bi bili s 
predlagano reformo izboljšani, in 
prispevek za uresničevanje načel, 
določenih v evropskem stebru socialnih 
pravic in ciljih OZN za trajnostni razvoj.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obseg posvetovanja, opravljenega 
pred uradno predložitvijo;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
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Člen 11 – odstavek 7 – točka a – točka i – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– v priporočilih za posamezne države 
in v drugih zadevnih dokumentih 
evropskega semestra, ki jih je uradno 
sprejela Komisija; ali

– v priporočilih za posamezne države 
in v drugih zadevnih dokumentih 
evropskega semestra, ki jih je uradno 
sprejela Komisija, vključno s poročili po 
državah; ali

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 7 – točka a – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) se pričakuje, da bodo imele 
pozitiven socialni in okoljski učinek v 
zadevnih državah članicah;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar zadevna država članica 
reformnih zavez, vključno z ustreznimi 
mejniki in cilji, delno ali v celoti ne more 
več doseči zaradi objektivnih okoliščin, 
lahko Komisiji poda utemeljen zahtevek za 
spremembo ali nadomestitev sklepa iz 
člena 12(1). V ta namen lahko država 
članica predlaga spremenjen sklop ali nov 
sklop reformnih zavez.

1. Kadar zadevna država članica 
reformnih zavez, vključno z ustreznimi 
mejniki in cilji, delno ali v celoti ne more 
več doseči zaradi objektivnih okoliščin ali 
kadar sprememba socialnih in 
ekonomskih kazalnikov občutno vpliva na 
prvotno zavezo, lahko Komisiji poda 
utemeljen zahtevek za spremembo ali 
nadomestitev sklepa iz člena 12(1). V ta 
namen lahko država članica predlaga 
spremenjen sklop ali nov sklop reformnih 
zavez.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
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Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v drugi pododstavek člena 
12(3) zadevna država članica v okviru 
evropskega semestra redno poroča o 
napredku pri izpolnjevanju reformnih 
zavez. V ta namen so države članice 
pozvane, da vsebino nacionalnih 
programov reform uporabijo kot orodje za 
poročanje o napredku pri dokončanju 
reform. Podrobne ureditve in časovni 
razpored za poročanje, vključno z načinom 
zagotavljanja dostopa Komisije do 
ustreznih osnovnih podatkov, se določijo v 
sklepu iz člena 12(1).

Brez poseganja v drugi pododstavek člena 
12(3) zadevna država članica v okviru 
evropskega semestra redno poroča o 
napredku pri izpolnjevanju reformnih 
zavez. V ta namen so države članice 
pozvane, da vsebino nacionalnih 
programov reform uporabijo kot orodje za 
poročanje o napredku pri dokončanju 
reform, med drugim o ukrepih, sprejetih 
za zagotovitev usklajenosti programa z 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi ter drugimi programi, ki jih 
financira Unija. Podrobne ureditve in 
časovni razpored za poročanje, vključno z 
načinom zagotavljanja dostopa Komisije 
do ustreznih osnovnih podatkov, se 
določijo v sklepu iz člena 12(1).

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Plačila finančnih prispevkov 
zadevni državi članici v skladu s tem 
členom se izvršijo v skladu s 
proračunskimi odobritvami in glede na 
razpoložljiva sredstva.

3. Plačila finančnih prispevkov 
zadevni državi članici v skladu s tem 
členom lahko zajemajo predplačila, če jih 
zahteva država članica, in se izvršijo v 
skladu s proračunskimi odobritvami in 
glede na razpoložljiva sredstva.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če zadevna država članica v šestih 
mesecih od začasne prekinitve ni sprejela 
potrebnih ukrepov, Komisija razveljavi 
znesek finančnega prispevka v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe, potem ko je 

7. Če zadevna država članica v šestih 
mesecih od začasne prekinitve ni sprejela 
potrebnih ukrepov, Komisija razveljavi 
znesek finančnega prispevka v skladu s 
členom 14(1) finančne uredbe, potem ko je 



AD\1200173SL.docx 29/33 PE645.062v02-00

SL

zadevni državi članici omogočila, da v 
dveh mesecih od obvestila predloži svoje 
pripombe o ugotovitvah Komisije.

zadevni državi članici omogočila, da v 
dveh mesecih od obvestila predloži svoje 
pripombe o ugotovitvah Komisije. 
Komisija zagotovi, da so nevladne 
organizacije in lokalni organi v državi 
članici, ki izvaja reforme, še naprej 
deležni prednosti programa.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) komunikacijski projekti za 
dejavnosti učenja, sodelovanja, 
ozaveščanja in razširjanja ter izmenjavo 
dobrih praks; organiziranje akcij za 
ozaveščanje in obveščanje, medijskih 
kampanj in dogodkov, vključno z 
institucionalnim komuniciranjem in, kjer je 
ustrezno, komuniciranjem prek družabnih 
omrežij; in

(h) komunikacijski projekti za 
dejavnosti učenja, sodelovanja, 
ozaveščanja in razširjanja ter izmenjavo 
dobrih praks, vključno s tehničnimi 
študijskimi obiski v državah članicah, ki 
so izvedle podobne reforme, organiziranje 
akcij za ozaveščanje in obveščanje, 
medijskih kampanj in dogodkov, vključno 
z institucionalnim komuniciranjem in, kjer 
je ustrezno, komuniciranjem prek 
družabnih omrežij; in

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajanjem reform, ki jih države 
članice začnejo na lastno pobudo, zlasti za 
doseganje trajnostne gospodarske rasti in 
ustvarjanje delovnih mest;

(a) izvajanjem reform, ki jih države 
članice začnejo na lastno pobudo, zlasti za 
doseganje trajnostne gospodarske rasti,  
ustvarjanje in ohranjanje kakovostnih 
delovnih mest, zmanjšanje revščine, 
socialno konvergenco in socialno 
vključenost;

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
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Člen 19 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izvajanjem reform, ki so pomembne 
za pripravo na članstvo v euroobmočju za 
države članice, katerih valuta ni euro in ki 
so sprejele dokazljive ukrepe za uvedbo 
enotne valute v določenem časovnem 
okviru.

(e) izvajanjem reform, ki so pomembne 
za pripravo na članstvo v euroobmočju za 
države članice, katerih valuta ni euro in ki 
so sprejele ali sprejemajo dokazljive 
ukrepe za uvedbo enotne valute v 
določenem časovnem okviru.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ukrepi, ki lahko prispevajo k 
izvajanju načel iz evropskega stebra 
socialnih pravic, Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah ali ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Prilogi X je določen najvišji finančni 
prispevek, ki je na razpolago za vsako 
državo članico iz skupnih finančnih 
sredstev iz točke (c)(i) člena 7(2). Tak 
najvišji finančni prispevek se izračuna za 
vsako upravičeno državo članico z uporabo 
meril in metodologije, določenih v 
navedeni prilogi, na podlagi števila 
prebivalcev posamezne države članice in se 
uporablja za vse faze dodeljevanja in za 
razpise iz člena 10.

Najvišji finančni prispevek, ki je na 
razpolago za vsako državo članico iz 
skupnih finančnih sredstev iz točke (c)(i) 
člena 7(2) se opredeli v Prilogi X. Tak 
najvišji finančni prispevek se izračuna za 
vsako upravičeno državo članico z uporabo 
meril in metodologije, določenih v 
navedeni prilogi, na podlagi števila 
prebivalcev posamezne države članice ter 
socialno-ekonomskih razmer v državi, 
ocenjenih na podlagi kazalnikov BDP na 
prebivalca, socialne izključenosti, revščine 
in brezposelnosti, in se uporablja za vse 
faze dodeljevanja in za razpise iz člena 10.
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravičena država članica predloži 
predlog reformnih zavez v okviru 
komponente finančne podpore tega 
konvergenčnega instrumenta v skladu s 
členom 11.

1. Upravičena država članica po 
obsežnem in ustrezno dokumentiranem 
javnem posvetovanju predloži predlog 
reformnih zavez v okviru komponente 
finančne podpore tega konvergenčnega 
instrumenta v skladu s členom 11.
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