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Predlog spremembe 25
Elena Lizzi, France Jamet, Stefania Zambelli, Mara Bizzotto

Predlog uredbe
–

Predlog zavrnitve

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve in Odbor za proračun kot pristojna 
odbora, naj predlagata zavrnitev predloga 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 26
Sandra Pereira

Predlog uredbe
 –

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog zavrnitve
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve in Odbor za proračun kot pristojna 
odbora, naj predlagata zavrnitev predloga 
Komisije.

Or. pt

Obrazložitev

Zaradi dejstva, da se tako pomemben dejavnik, kot je financiranje, pogojuje z odzivom na 
evropski semester in priporočili za posamezne države, je vmešavanje EU v notranje zadeve 
držav članic še slabše, prav tako pa se povečuje učinek njenih instrumentov za izsiljevanje. 
Njen glavni cilj je države članice prisiliti v izvajanje politik, s katerimi bi deregulirali trge in 
spodkopali pravice delavcev, oslabili socialne funkcije države in javni nadzor nad strateškimi 
sektorji gospodarstva, prav tako pa povečali krivičnost na davčnem področju.

Predlog spremembe 27
France Jamet
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V členu 175 Pogodbe je med 
drugim določeno, da bi morale države 
članice svojo gospodarsko politiko 
usklajevati tako, da bi dosegale cilje o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, 
navedene v členu 174.

(2) V členu 175 Pogodbe je med 
drugim določeno, da bi morale države 
članice svojo gospodarsko politiko 
usklajevati tako, da bi dosegale cilje o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji.

Or. fr

Predlog spremembe 28
France Jamet

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 

(3) Države članice oblikujejo svoje 
nacionalne večletne naložbene strategije v 
skladu s svojimi nacionalnimi interesi in 
pri tem prosto uveljavljajo svojo 
suverenost, kar pomeni, da lahko 
medsebojno sodelujejo, če menijo, da je to 
potrebno.
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ustrezno.

Or. fr

Predlog spremembe 29
José Manuel Fernandes

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. 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. Države članice in 
Komisija zagotovijo usklajevanje, 
dopolnjevanje in skladnost med 
programom in drugimi instrumenti Unije 
predvsem tako, da ves čas preprečujejo 
podvajanje.

Or. pt
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Predlog spremembe 30
Anne Sander

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, 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.

Or. en

Predlog spremembe 31
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
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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. 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.

Or. en

Predlog spremembe 32
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
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 
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rast in tako v skladu s ključnimi načeli 
evropskega stebra socialnih pravic 
zagotovili enakost, vključevanje in dostop 
do socialne zaščite za vse.

Or. en

Predlog spremembe 33
France Jamet

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.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 34
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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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 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, ustvarjanju 
ugodnih razmer za trajnostno rast in 
zaposlovanje ter spodbujanju 
demografskih politik v Uniji. Reforme bi 
morale pomagati tudi pri odstranjevanju 
ozkih grl in ustvarjanju okolja, ki je 
naklonjeno naložbam in MSP, 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.

Or. pt

Predlog spremembe 35
Anne Sander

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 

(4) Gospodarska in finančna kriza je 
pokazala, da oblikovanje trdnih in 
odpornih gospodarstev in finančnih 
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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.

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, okrepitev 
zmogljivosti za prilagajanje ter podporo 
procesu konvergence k višjim standardom. 
Prizadevanje za strukturne reforme lahko 
prispeva tudi h krepitvi ekonomske, 
teritorialne in socialne kohezije, povečanju 
produktivnosti in naložb ter ustvarjanju 
ugodnih gospodarskih in socialnih razmer 
za trajnostno rast in zaposlovanje v Uniji. 
To naj bi prispevalo h krepitvi trga dela 
ter k spodbujanju kakovostnih in 
dostojnih delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 36
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 

(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, 
prilagajanje tehnološkemu razvoju, 
okrepitev zmogljivosti za prilagajanje in 
socialnih sistemov ter podporo procesu 
konvergence k višjim standardom. 
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ekonomske in socialne kohezije, povečanju 
produktivnosti in naložb ter ustvarjanju 
ugodnih razmer za trajnostno rast in 
zaposlovanje v Uniji.

Prizadevanje za strukturne reforme lahko 
prispeva tudi h krepitvi ekonomske in 
socialne kohezije, povečanju 
produktivnosti in naložb, ustvarjanju 
ugodnih razmer za trajnostno rast in 
zaposlovanje v Uniji ter izboljšanju 
odpornosti trga dela.

Or. en

Predlog spremembe 37
Romana Tomc

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 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 mora prispevati tudi h krepitvi 
ekonomske in socialne kohezije, povečanju 
produktivnosti in naložb ter ustvarjanju 
ugodnih razmer za trajnostno rast, 
ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest 
ter krepitvi socialne vključenosti in 
zaposlovanja v Uniji.

Or. sl

Predlog spremembe 38
France Jamet
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Strukturne reforme lahko 
prispevajo k doseganju visoke stopnje 
odpornosti nacionalnih gospodarstev in 
trajnostne konvergence med državami 
članicami, kar je ključnega pomena za 
uspešno in nemoteno sodelovanje v 
ekonomski in monetarni uniji. Ta visoka 
stopnja trajnostne konvergence je še zlasti 
pomembna za države članice, katerih 
valuta ni euro in ki se pripravljajo na 
pridružitev euroobmočju.

(5) Pri izvajanju strukturnih reform je 
treba paziti, da ne bodo poslabšale 
gospodarskih razmer, ki vladajo po krizi, 
poleg tega pa ne bi smele privesti do 
varčevalnih ukrepov, ki bi revščino še 
povečali.

Or. fr

Predlog spremembe 39
France Jamet

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.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 40
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6



AM\1198761SL.docx 13/73 PE647.142v01-00

SL

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 nacionalna 
reformna prizadevanja treba okrepiti in 
spodbujati. Če želimo to doseči, mora 
proces spremljati tesnejši dialog med 
Komisijo in državami članicami, pri tem 
pa je treba upoštevati vlogo nacionalnih 
parlamentov pri izvajanju reform.

Or. pl

Predlog spremembe 41
Romana Tomc

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 nacionalna 
reformna prizadevanja treba okrepiti in 
spodbujati s pomočjo kohezijske politike.

Or. sl

Predlog spremembe 42
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za izpolnitev zahtev iz 
člena 9 PDEU so potrebne napredne, 
družbeno odgovorne, pametne, trajnostne 
in vključujoče reforme. Unija je izvajanje 
takšnih strukturnih reform uvrstila med 
svoje politične prioritete, da bi zagotovila 
trajnostno rast, okrepila sposobnost 
prilagajanja, ustvarila kakovostna 
delovna mesta, spodbudila naložbe in 
podprla proces gospodarske in socialne 
konvergence k višjim standardom.

Or. en

Predlog spremembe 43
José Manuel Fernandes

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 

(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 
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proračuna zanjo. predlagala povečanje proračuna za leti 
2019 in 2020.

__________________ __________________
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 
129, 19.5.2017, str. 1).

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 
129, 19.5.2017, str. 1).

Or. pt

Predlog spremembe 44
France Jamet

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Drugi instrumenti in programi 
Unije tudi zagotavljajo pomemben 
prispevek k izboljšanju pogojev, na katerih 
temeljijo nekatere naložbe v državah 
članicah, kar lahko privede do takih 
reform ali predstavlja njihov del. Zlasti 
skladi Unije, ki jih zajema Uredba (EU) št. 
YYY/XX Evropskega parlamenta in Sveta 
[uredba o skupnih določbah], povezujejo 
naložbe s spodbudnimi pogoji (prej 
znanimi kot predhodne pogojenosti), 
predvidevajo mehanizem za 
makroekonomsko upravljanje in lahko 
financirajo stroške strukturnih reform, 
povezane z naložbami na področjih politik, 
pomembnih za kohezijsko politiko. Vendar 
trenutno noben instrument ne predvideva 
neposredne finančne podpore, ki bi 
spodbujala države članice k izvajanju 
reform na vseh področjih politike v odziv 
na izzive, opredeljene v evropskem 
semestru. Poleg tega trenutno ni 
instrumenta, ki bi zagotavljal posebno in 
usmerjeno finančno in tehnično podporo 
državam članicam, katerih valuta ni euro, 

(8) Drugi instrumenti in programi, ki 
jih financirajo države članice, tudi 
prispevajo k izboljšanju pogojev, na 
katerih temeljijo nekatere naložbe v 
državah članicah. Zlasti skladi Unije, ki jih 
zajema Uredba (EU) št. YYY/XX 
Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o 
skupnih določbah], povezujejo naložbe s 
spodbudnimi pogoji (prej znanimi kot 
predhodne pogojenosti), predvidevajo 
mehanizem za makroekonomsko 
upravljanje in lahko financirajo stroške 
strukturnih reform, povezane z naložbami 
na področjih politik, pomembnih za 
kohezijsko politiko.
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pri njihovih prizadevanjih za izvajanje 
reform, ki so pomembne za pridružitev 
euroobmočju.

Or. fr

Predlog spremembe 45
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 in 
podnacionalnim organom držav članic in 
socialnim partnerjem pri krepitvi 
zmogljivosti in izvajanju kohezijske 
politike. Te izkušnje bi bilo treba 
izkoristiti za povečanje zmogljivosti Unije, 
da 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.

Or. en

Predlog spremembe 46
José Manuel Fernandes

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 

(10) Glede na navedeno je treba 
izboljšati obstoječi okvir za zagotavljanje 
podpore državam članicam z 
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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. 
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.

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. 
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, podkrepljene pa so 
tudi z načeli iz Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. 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.

Or. pt

Predlog spremembe 47
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

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 

(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 
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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. 
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.

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. 
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, 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.

Or. en

Predlog spremembe 48
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Če nacionalni organi države 
članice ne sprejmejo ukrepov za uvedbo 
enotne valute, bi moral biti v okviru 
programa del sredstev, ki so bila 
dodeljena zadevni državi članici, dan na 
voljo drugim deležnikom, da bi spodbudili 
javno razpravo o pridružitvi euroobmočju 
ter izvedli pripravljalne študije in 
posvetovanja.

Or. en

Predlog spremembe 49
France Jamet
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi dovolili zagotavljanje 
različnih vrst potrebne podpore in 
upoštevali posebnosti vsake komponente, 
bi bilo treba v okviru programa vzpostaviti 
tri ločene, vendar dopolnjujoče se 
instrumente, in sicer orodje za izvajanje 
reform, instrument za tehnično podporo 
in poseben konvergenčni instrument, s 
katerim bi podpirali pripravo na članstvo 
v euroobmočju.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 50
France Jamet

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.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 51
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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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 
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. Zato je pri pripravi in 
izvajanju strukturnih reform prav tako 
nujno zagotoviti ustrezno stopnjo 
vključenosti regionalnih in lokalnih 
organov.

Or. pt

Predlog spremembe 52
Romana Tomc

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 
kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, 
trajnostne rasti, ustvarjanje novih 
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 zmogljivosti držav članic, kolikor 
to zadeva njihove institucije ter ekonomske 
in socialne sektorje.

Or. sl

Predlog spremembe 53
Anne Sander
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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 povečati 
kohezijo, naložbe, konkurenčnost, 
produktivnost, trajnostno rast in 
zaposlovanje. 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.

Or. en

Predlog spremembe 54
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 povečati 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, konkurenčnost, produktivnost, 
rast in zaposlovanje. 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.

Or. en

Predlog spremembe 55
France Jamet
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Predlog uredbe
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, 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. Navedene cilje bi 
morale – ob upoštevanju nacionalne 
suverenosti – določiti vse države članice.

Or. fr

Predlog spremembe 56
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
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 

(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 
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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.

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 za katere 
ne velja izvzetje.

Or. en

Predlog spremembe 57
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Če so v okviru evropskega 
semestra, zlasti priporočil za posamezne 
države, ugotovljene težave, ki zahtevajo 
nujne reforme, vendar zadevna država 
članica dodeljenih sredstev ne uporabi, da 
bi začela postopek reforme, ali če 
Komisija sredstva začasno ukine, se da del 
dodeljenih sredstev prek konkurenčnega 
mehanizma, ki ga upravlja Komisija, na 
razpolago lokalnim organom in drugim 
deležnikom, da se podprejo ukrepi na 
regionalni in lokalni ravni, ki prispevajo k 
odpravljanju teh težav.

Or. en

Predlog spremembe 58
France Jamet

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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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.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 59
Antonius Manders

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, 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 tehnološke 
revolucije, storitvami in delovno silo, 
poklicnimi spretnostmi, politikami za 
otroke, mlade in starejše, izobraževanjem 
in usposabljanjem, trajnostnim razvojem, 
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javnim zdravjem in socialno varnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 60
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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, 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 in 
storitvenimi trgi ter trgom dela, 
izobraževanjem in usposabljanjem, 
trajnostnim razvojem, javnim zdravjem in 
socialno varnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 61
José Manuel Fernandes

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 

črtano
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ustreznim postopkom. Prerazporejena 
sredstva bi bilo treba izvrševati v skladu s 
pravili tega programa in uporabiti v korist 
zadevne države članice.

Or. pt

Predlog spremembe 62
France Jamet

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zaveze glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj bo 
ta program prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in doseganju 
skupnega cilja, da vsaj 25 % proračunskih 
odhodkov EU podpira podnebne cilje. 
Zadevni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa ter 
ponovno ocenjeni med zadevnimi postopki 
ocenjevanja in pregleda.

(18) Glede na pomen boja proti 
podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in zaveze glede ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj bo 
ta program prispeval k celovitemu 
vključevanju podnebnih ukrepov s 
prispevanjem držav članic k 
uresničevanju podnebnih ciljev na 
podlagi prostovoljnega sodelovanja med 
državami članicami, ki bodo to želele.

Or. fr

Predlog spremembe 63
Joanna Kopcińska

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 

(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 
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v okviru evropskega semestra za 
usklajevanje ekonomskih politik, vključno 
s tistimi, ki so predlagane v priporočilih za 
posamezne države.

v okviru evropskega semestra za 
usklajevanje ekonomskih politik, vključno 
s tistimi, ki so predlagane v priporočilih za 
posamezne države. Pri postopku priprave 
in iskanja dogovora o vsebini priporočil 
državam članicam bi bilo treba upoštevati 
priporočila, navedena v stališčih vlad, saj 
bi tako povečali občutek skupne 
odgovornosti za reforme med državami.

Or. pl

Predlog spremembe 64
José Manuel Fernandes

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 ekonomskih, socialnih in 
teritorialnih kazalnikov, opredeljenih za 
države članice.

Or. pt

Predlog spremembe 65
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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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 težave, 
ugotovljene v okviru evropskega semestra 
za usklajevanje ekonomskih politik, 
vključno s tistimi, ki so predlagane v 
priporočilih za posamezne države, pri 
čemer je treba upoštevati konkretne 
socialne razmere v posameznih državah 
članicah.

Or. en

Predlog spremembe 66
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Program bo poleg tega upošteval 
tehnološki razvoj in prispeval k sprejetju 
celovitih načrtov za naložbe v digitalno 
infrastrukturo in spretnosti ter k 
oblikovanju učinkovitega okvira 
financiranja zanje, s čimer se bo v 
obdobju 2021–2030 poskrbelo za čim 
večjo konkurenčnost evropskih regij. 

Or. el

Predlog spremembe 67
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
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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 
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.

(20) Da bi zagotovili smiselno spodbudo 
za države članice za dokončanje 
strukturnih reform, 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 jasno in 
pregledno, in sicer na podlagi števila 
prebivalcev posamezne države članice, pri 
tem pa se upošteva načelo padajoče 
sorazmernosti tako na podlagi BDP na 
prebivalca – z uporabo obratno 
sorazmerne logike – kot stopnje 
brezposelnosti. 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 20 mesecev, 
bi bilo državam članicam na razpolago 
danih 75 % (16 500 000 000 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.

Or. pt

Predlog spremembe 68
Elisabetta Gualmini

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 
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 

(20) Da bi zagotovili smiselno spodbudo 
za države članice za dokončanje 
strukturnih reform, 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 
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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.

socialno-ekonomskih razmer v državi, 
ocenjenih na podlagi kazalnikov socialne 
izključenosti, revščine in brezposelnosti. 
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.

Or. it

Predlog spremembe 69
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 
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 

(20) Da bi države članice smiselno 
spodbudili 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 njenih 
gospodarskih razmer, na primer na 
podlagi njenega BDP na prebivalca. 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 
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zavez. podlagi predložitve predlogov reformnih 
zavez.

Or. en

Predlog spremembe 70
Anne Sander

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 
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.

(20) Da bi države članice – ob 
upoštevanju njihovih socialnih, 
gospodarskih in teritorialnih težav in 
potreb po naložbah – smiselno spodbudili 
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. 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 20 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.

Or. en

Predlog spremembe 71
France Jamet

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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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 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.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 72
José Manuel Fernandes

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 

(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 
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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 
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.

(5 500 000 000 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 (5 000 000 000 EUR) 
skupnih finančnih 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.

Or. pt

Predlog spremembe 73
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 

(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. Pred 
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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 
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.

predložitvijo predloga bi moralo vedno biti 
opravljeno 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 (11 000 000 000 EUR) 
skupnih finančnih 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.

Or. en

Predlog spremembe 74
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 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 tiste, 
za katere je bilo v priporočilih za 
posamezne države ugotovljeno, da nujno 
potrebujejo reforme, spodbujati, da v 
okviru orodja za izvajanje reform 
predložijo predloge za reforme za odpravo 
ugotovljenih težav.
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Or. en

Predlog spremembe 75
José Manuel Fernandes

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. 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.

Or. pt

Predlog spremembe 76
Romana Tomc

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 

(22) Določiti je treba pregleden 
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 
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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.

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.

Or. sl

Predlog spremembe 77
France Jamet

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 
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.

(23) Države članice bi morale opredeliti 
reformne zaveze kot odziv na težave 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.

Or. fr

Predlog spremembe 78
Joanna Kopcińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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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 
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.

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

Or. pl

Predlog spremembe 79
France Jamet

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 
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 

(24) Komisija bi morala oceniti naravo 
in pomen reformnih zavez, ki so jih 
predlagale države članice, in Svetu 
predlagati znesek, ki naj se dodeli na 
podlagi preglednih meril. 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 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 
njihovo izvajanje imelo trajen učinek v 
državi članici, kjer je ustrezno, s krepitvijo 
institucionalnih in upravnih zmogljivosti 
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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.

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.

Or. fr

Predlog spremembe 80
José Manuel Fernandes

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 
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.

(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 
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. Prav tako 
bi bilo treba v okviru procesa evropskega 
semestra natančno spremljati predlagane 
reforme shem financiranja.
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Or. pt

Predlog spremembe 81
Anne Sander

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 
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.

(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 teritorialnih potreb – 
pričakuje, da bodo reformne zaveze, ki 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.

Or. en

Predlog spremembe 82
France Jamet

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Da bi pripomogli k pripravi 
visokokakovostnih predlogov in Komisiji 
pomagali pri ocenjevanju predlogov 
reformnih zavez, ki so jih predložile države 
članice, ter ocenjevanju stopnje doseganja 
teh reform, bi bilo treba predvideti možnost 
uporabe medsebojnega svetovanja in 
nasvetov strokovnjakov. Poleg tega bi 
moral imeti Odbor za ekonomsko politiko 
pri Svetu, ki se ukvarja z evropskim 
semestrom, možnost, da v posvetovanju, 
kadar je primerno, z ustreznimi odbori, ki 
temeljijo na Pogodbah, poda mnenje o 
predlogih reformnih zavez, ki so jih 
predložile države članice. Zaradi 
poenostavitve bi moralo poročanje držav 
članic o napredku pri izvajanju reformnih 
zavez potekati v okviru evropskega 
semestra.

(26) Da bi pripomogli k pripravi 
visokokakovostnih predlogov in Komisiji 
pomagali pri ocenjevanju predlogov 
reformnih zavez, ki so jih predložile države 
članice, ter ocenjevanju stopnje doseganja 
teh reform, bi bilo treba predvideti možnost 
uporabe medsebojnega svetovanja in 
nasvetov strokovnjakov.

Or. fr

Predlog spremembe 83
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Komisija bo pri ocenjevanju 
narave in pomena predloga reformnih 
zavez upoštevala dinamiko reform v vseh 
državah članicah in njene družbene 
posledice, zlasti ker lahko služi kot model.

Or. el

Predlog spremembe 84
France Jamet
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za spodbujanje stabilnosti 
reformnih zavez bi morala država članica 
imeti možnost, da spremeni reformne 
zaveze le enkrat v obdobju izvajanja, če 
objektivne okoliščine upravičujejo takšno 
ukrepanje.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 85
France Jamet

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 predlagala 
Komisija, sporočiti Evropskemu 
parlamentu in Svetu, Komisija pa bi morala 
izvesti primerne dejavnosti komuniciranja.

Or. fr

Predlog spremembe 86
José Manuel Fernandes

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.
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Or. pt

Predlog spremembe 87
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. el

Predlog spremembe 88
José Manuel Fernandes

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 

(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 
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za zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi 
z začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje pravico 
držav članic, da predložijo pripombe.

za zagotavljanje, da sklep Komisije v zvezi 
z začasno prekinitvijo, razveljavitvijo in 
izterjavo plačanih zneskov spoštuje pravico 
držav članic, da predložijo pripombe.

Or. pt

Predlog spremembe 89
José Manuel Fernandes

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 
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.

(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 
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.

Or. pt

Predlog spremembe 90
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Instrument za tehnično podporo v (33) Instrument za tehnično podporo v 
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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.

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, 
reform za spodbujanje konkurenčnosti 
Unije, ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest, povečanje produktivnosti, 
spodbujanje trajnostnih naložb v realno 
gospodarstvo, zagotavljanje 
visokokakovostnih storitev oskrbe in 
zdravstvenih storitev ter 
visokokakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja, spopadanje z revščino in 
socialno izključenostjo, pa tudi za 
povečanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije v Uniji. Zagotoviti bi 
moral tudi tehnično podporo za reforme v 
zvezi z izvajanjem programov za 
ekonomsko prilagoditev in za pripravo in 
izvajanje reform, ki se bodo izvajale v 
okviru drugih instrumentov programa.

Or. en

Predlog spremembe 91
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Konvergenčni instrument bi moral 
biti usmerjen v izboljšanje finančne in 
tehnične podpore za države članice (poleg 
tiste, ki je že na voljo v okviru drugih dveh 
instrumentov programa), katerih valuta ni 
euro in ki so sprejele dokazljive ukrepe za 
uvedbo enotne valute v določenem 
časovnem okviru, da bi jim pomagali pri 
pripravi za članstvo v euroobmočju. V ta 
namen bi „dokazljive ukrepe“ moral 
predstavljati uradni dopis vlade zadevne 
države članice Komisiji, v katerem je 
izražena jasna zaveza, da se bo v 

(38) Konvergenčni instrument bi moral 
biti usmerjen v izboljšanje finančne in 
tehnične podpore za države članice (poleg 
tiste, ki je že na voljo v okviru drugih dveh 
instrumentov programa), katerih valuta ni 
euro in za katere ne velja izvzetje, da bi jim 
pomagali pri pripravi za članstvo v 
euroobmočju. Kadar država članica ne 
začne izvajati takšnih ukrepov, bi moral 
biti del dodeljenih sredstev prek javnih 
razpisov Komisije dan na razpolago 
ustreznim deležnikom, da se jih podpre pri 
izvajanju pripravljalnih dejavnosti, kot so 
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razumnem in opredeljenem časovnem 
okviru pridružila euroobmočju, in 
predstavljen verodostojen časovno omejen 
načrt, po posvetovanju s Komisijo, za 
izvajanje konkretnih ukrepov kot priprava 
na uspešno sodelovanje v euroobmočju, 
vključno z ukrepi za zagotovitev popolne 
usklajenosti nacionalne zakonodaje z 
zahtevami iz prava Unije (vključno z 
bančno unijo).

študije in razširjanje informacij, kar 
prispeva k široki in odprti razpravi, v 
okviru katere bodo državljani prejeli 
informacije o enotni valuti in o tem, 
kakšne posledice prinaša za zadevno 
državo članico.

Or. en

Predlog spremembe 92
Romana Tomc

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

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.

Or. sl

Predlog spremembe 93
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46



PE647.142v01-00 46/73 AM\1198761SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(46) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU. V primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države bi morali biti lokalni organi 
in drugi ustrezni deležniki upravičeni, da 
zaprosijo za del zadevnega financiranja, 
da se jim omogoči, da izvedejo dejavnosti, 
ki podpirajo cilje programa.

Or. en

Predlog spremembe 94
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „upravičena država članica“ v 
okviru konvergenčnega instrumenta 
pomeni državo članico, katere valuta ni 
euro in ki je sprejela dokazljive ukrepe za 
uvedbo enotne valute v določenem 
časovnem okviru kot pripravo na 
pridružitev euroobmočju. Dokazljive 
ukrepe predstavlja uradni dopis vlade 

6. „upravičena država članica“ v 
okviru konvergenčnega instrumenta 
pomeni državo članico z odstopanjem v 
smislu člena 139(1) PDEU.
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zadevne države članice Komisiji, v 
katerem je izražena jasna zaveza, da se bo 
v razumnem in opredeljenem časovnem 
okviru pridružila euroobmočju, in 
predstavljen verodostojen časovno omejen 
načrt, po posvetovanju s Komisijo, za 
izvajanje konkretnih ukrepov kot priprava 
na uspešno sodelovanje v euroobmočju, 
vključno z ukrepi za zagotovitev popolne 
usklajenosti nacionalne zakonodaje z 
zahtevami iz prava Unije (vključno z 
bančno unijo).

Or. en

Predlog spremembe 95
José Manuel Fernandes

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 
reformnih izzivov strukturne narave, 
namenjenih izboljšanju uspešnosti 
nacionalnih gospodarstev in spodbujanju 
odpornih ekonomskih in socialnih struktur 
v državah članicah, ter s tem podpirati 
podjetja, zlasti MSP, ter prispevati k 
podjetništvu in zaposlovanju, koheziji, 
konkurenčnosti, produktivnosti in rasti, 
podpirati pa tudi demografske politike v 
skladu z načeli iz Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah; in

Or. pt

Predlog spremembe 96
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a
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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 
reformnih izzivov strukturne narave, 
namenjenih izboljšanju uspešnosti 
nacionalnih gospodarstev in spodbujanju 
odpornih ekonomskih in socialnih struktur 
v državah članicah, ter s tem prispevati k 
ekonomski, socialni in teritorialni 
koheziji, konkurenčnosti, produktivnosti, 
socialni vključenosti, rasti in zaposlovanju 
v okoljsko in družbeno trajnostni in 
demokratični Uniji, ki temelji na ciljih 
trajnostnega razvoja in evropskem stebru 
socialnih pravic; in

Or. en

Predlog spremembe 97
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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 
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 in 
zaposlovanju, pa tudi k izvajanju 
evropskega stebra socialnih pravic in 
izpolnjevanju obveznosti iz Pariškega 
sporazuma; in

Or. en

Predlog spremembe 98
Anne Sander
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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 
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, naložbam, 
produktivnosti, trajnostni rasti in 
zaposlovanju ter oblikovanju odpornih 
trgov dela; in

Or. en

Predlog spremembe 99
Ádám Kósa

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) spodbujati javne naložbe ter 
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

Or. en

Predlog spremembe 100
David Casa

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b
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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 
zmogljivosti držav članic ter njihovih 
lokalnih in regionalnih organov v zvezi s 
težavami, s katerimi se soočajo institucije, 
upravljanje, javna uprava ter ekonomski in 
socialni sektorji.

Or. en

Predlog spremembe 101
Anne Sander

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 v 
zvezi z izzivi, s katerimi se soočajo 
institucije, upravljanje, javna uprava ter 
ekonomski in socialni sektorji.

Or. en

Predlog spremembe 102
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 
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naslednjega:

Or. en

Predlog spremembe 103
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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, 
trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 
inovacije in digitalizacijo;

(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, 
trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 
inovacije in digitalizacijo, zlasti za razvoj 
scenarijev razogljičenja za pravični 
prehod, pri katerem nihče ne bo 
zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 104
Anne Sander

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, 
trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 

(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, 
trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 
inovacije in digitalizacijo za spodbujanje 
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inovacije in digitalizacijo; podjetništvu prijaznih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 105
Ádám Kósa

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, 
trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 
inovacije in digitalizacijo;

(c) poslovno okolje, vključno z malimi 
in srednjimi podjetji, ponovno 
industrializacijo, razvoj zasebnega sektorja, 
proizvodne in storitvene trge, javne 
naložbe, javno udeležbo v podjetjih, 
privatizacijske postopke, trgovino in 
neposredne tuje naložbe, konkurenco in 
javna naročila, trajnostni sektorski razvoj 
ter podporo za inovacije in digitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 106
José Manuel Fernandes

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, 
trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 
inovacije in digitalizacijo;

(c) poslovno okolje, predvsem 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, 
trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 
inovacije in digitalizacijo;

Or. pt
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Predlog spremembe 107
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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 in usposabljanje, 
vključujoče politike trga dela, vključno s 
socialnim dialogom, za ustvarjanje 
delovnih mest, izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo za pravični prehod, 
digitalne spretnosti in znanja, boj proti 
revščini in neenakosti, spodbujanje 
socialne vključenosti, socialno varnost in 
sisteme socialnega varstva, razvoj socialne 
infrastrukture, zlasti za otroke, javno 
zdravje in sisteme zdravstvenega varstva, 
kakor tudi kohezijo, politike na področju 
azila, migracij in meja;

Or. en

Predlog spremembe 108
Antonius Manders

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 in usposabljanje, 
politike trga dela, vključno s socialnim 
dialogom, za ustvarjanje delovnih mest, 
digitalne spretnosti in znanja, boj proti 
revščini, spodbujanje socialne vključenosti, 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, enake 
možnosti in enak dostop za vse, boljšo 
prihodnost za otroke, mlade in starejše, 
socialno varnost in sisteme socialnega 
varstva, javno zdravje in sisteme 
zdravstvenega varstva, kakor tudi kohezijo, 
politike na področju azila, migracij in 
meja;
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Or. en

Predlog spremembe 109
Romana Tomc

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 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, pokojninske 
sisteme, kakor tudi kohezijo, politike na 
področju azila, migracij in meja;

Or. sl

Predlog spremembe 110
Anne Sander

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, vseživljenjsko 
učenje 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;

Or. en
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Predlog spremembe 111
José Manuel Fernandes

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

Or. pt

Predlog spremembe 112
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 in usposabljanje, 
politike trga dela, krepitev socialnega 
dialoga 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;

Or. en

Predlog spremembe 113
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
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Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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, mobilnosti, 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

Or. en

Predlog spremembe 114
Anne Sander

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, 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 čezmejnih območij; in

Or. en

Predlog spremembe 115
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2
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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, prek javnih razpisov da na 
razpolago nevladnim organizacijam in 
lokalnim organom, 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.

Or. en

Predlog spremembe 116
José Manuel Fernandes

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 

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 
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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.

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.

Or. pt

Predlog spremembe 117
José Manuel Fernandes

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) 
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.

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 118
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V Prilogi I je določen najvišji finančni V Prilogi I je določen najvišji finančni 
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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.

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 jasno in pregledno za vsako 
državo članico na podlagi meril in 
metodologije iz navedene priloge, in sicer 
na podlagi števila prebivalcev vsake države 
članice, pri tem pa se upošteva načelo 
padajoče sorazmernosti tako na podlagi 
BDP na prebivalca – z uporabo obratno 
sorazmerne logike – kot stopnje 
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.

Or. pt

Predlog spremembe 119
Elisabetta Gualmini

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.

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 ter 
socialno-ekonomskih razmer v državi, 
ocenjenih na podlagi kazalnikov 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.
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Or. it

Predlog spremembe 120
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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.

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 in 
njenega BDP na prebivalca. 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.

Or. en

Predlog spremembe 121
Ádám Kósa

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 

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 in njene 
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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.

stopnje gospodarske razvitosti. 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.

Or. en

Predlog spremembe 122
José Manuel Fernandes

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 
finančnega prispevka iz člena 9.

2. Komisija za obdobje dvajsetih 
mesecev od začetka uporabe te uredbe za 
dodelitev da na razpolago 16 500 000 000 
EUR, kar predstavlja 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.

Or. pt

Predlog spremembe 123
José Manuel Fernandes

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 

3. V obdobju, ki se začne po koncu 
obdobja iz odstavka 2, Komisija za 
dodelitev da na razpolago 5 500 000 000 
EUR, kar predstavlja 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, 
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razpisov, organiziranih in objavljenih v 
okviru orodja za izvajanje reform. Pri 
prvem razpisu je za dodelitev na razpolago 
11 000 000 000 EUR.

organiziranih in objavljenih v okviru 
orodja za izvajanje reform. Pri prvem 
razpisu je za dodelitev na razpolago 
5 500 000 000 EUR.

Or. pt

Predlog spremembe 124
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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, zlasti 
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 
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 ...).

Or. en
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Predlog spremembe 125
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 po posvetovanju z 
ustreznimi deležniki, med drugim s 
socialnimi partnerji, 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.

Or. en

Predlog spremembe 126
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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 in 
socialne učinke, med drugim njihov vpliv 
na porazdelitev dohodka, reforme v 
zadevni državi članici in, če je mogoče, 
učinke prelivanja v druge države članice;

Or. en

Predlog spremembe 127
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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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, ob 
upoštevanju evropskega stebra socialnih 
pravic in ciljev OZN za trajnostni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 128
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obseg posvetovanja, opravljenega 
pred predložitvijo;

Or. en

Predlog spremembe 129
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
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

Or. en
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Predlog spremembe 130
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) oceni njihov družbeni in okoljski 
učinek;

Or. en

Predlog spremembe 131
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar Komisija poda negativno 
oceno predloga reformnih zavez, ki ga je 
predložila država članica, to oceno sporoči 
v štirih mesecih po uradni predložitvi 
predloga reformnih zavez s strani države 
članice.

4. Kadar Komisija poda negativno 
oceno predloga reformnih zavez, ki ga je 
predložila država članica, to oceno sporoči 
v treh mesecih po uradni predložitvi 
predloga reformnih zavez s strani države 
članice.

Or. pt

Predlog spremembe 132
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Predlog se ne odobri, če je njegov 
splošni družbeni učinek negativen.

Or. en
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Predlog spremembe 133
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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, zaradi objektivnih 
okoliščin ali socialnih in gospodarskih 
kazalnikov, ki so bili spremenjeni tako, da 
to bistveno vpliva na njeno prvotno 
zavezo, ne more več izpolniti vseh ali dela 
zavez, 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.

Or. en

Predlog spremembe 134
David Casa

Predlog uredbe
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 izvedbi reform, 
med drugim o ukrepih, sprejetih za 
zagotovitev usklajenosti programa z 
evropskimi strukturnimi in investicijskimi 
skladi ter drugimi programi, ki jih 
financira EU. Podrobne ureditve in 
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časovni razpored za poročanje, vključno z 
načinom zagotavljanja dostopa Komisije 
do ustreznih osnovnih podatkov, se 
določijo v sklepu iz člena 12(1).

Or. en

Predlog spremembe 135
Jordi Cañas

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.

Or. en

Predlog spremembe 136
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

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 
zadevni državi članici omogočila, da v 
dveh mesecih od obvestila predloži svoje 
pripombe o ugotovitvah Komisije. 
Nevladne organizacije in lokalni organi 
lahko zaprosijo za del začasno ukinjene 
finančne podpore, da bi podprli ukrepe, s 
katerimi se lahko odpravijo ugotovljene 
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težave.

Or. en

Predlog spremembe 137
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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 in 
ustvarjanje delovnih mest, zmanjšanje 
revščine in socialno vključenost;

Or. en

Predlog spremembe 138
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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 kakovostnih delovnih mest in 
socialno konvergenco;

Or. en

Predlog spremembe 139
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka a



AM\1198761SL.docx 69/73 PE647.142v01-00

SL

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 in 
ustvarjanje ter ohranjanje delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 140
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog uredbe
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 z odstopanjem v smislu 
člena 139(1) PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 141
José Manuel Fernandes

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 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

Or. pt
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Predlog spremembe 142
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ukrepi za izvajanje načel 
evropskega stebra socialnih pravic in 
ciljev OZN za trajnostni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 143
Elisabetta Gualmini

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.

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 ter 
socialno-ekonomskih razmer v državi, 
ocenjenih na podlagi kazalnikov socialne 
izključenosti, revščine in brezposelnosti, 
in se uporablja za vse faze dodeljevanja in 
za razpise iz člena 10.

Or. it

Predlog spremembe 144
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius
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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.

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 
na podlagi njenega BDP na prebivalca ter 
se uporablja za vse faze dodeljevanja in za 
razpise iz člena 10.

Or. en

Predlog spremembe 145
Ádám Kósa

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.

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 in stopnje gospodarske 
razvitosti posamezne države članice in se 
uporablja za vse faze dodeljevanja in za 
razpise iz člena 10.

Or. en

Predlog spremembe 146
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
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Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

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.

Or. en

Predlog spremembe 147
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar država članica z 
odstopanjem v smislu člena 139(1) PDEU 
dodeljenih sredstev ne uporabi, se 
sredstva prek javnega razpisa Komisije 
dajo na razpolago nevladnim 
organizacijam in lokalnim organom, da se 
podprejo ukrepi za spodbujanje raziskav, 
javne razprave in razširjanja informacij o 
enotni valuti in reformah, potrebnih za 
pridružitev euroobmočju.
Med upravičene izdatke spadajo:
(a) seminarji, konference in delavnice;
(b) izvedba in objava študij, raziskav, 
analiz in anket, vrednotenj in ocen 
učinka, poročil in učnega gradiva;
(c) organizacija komunikacijskih 
projektov na področju učenja, 
sodelovanja, ozaveščanja in razširjanja ter 
izmenjave primerov dobre prakse, 
organizacija kampanj za ozaveščanje in 
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obveščanje, medijskih kampanj in 
dogodkov, vključno z institucionalnim 
komuniciranjem in, kjer je ustrezno, 
komuniciranjem prek družbenih omrežij; 
in
(d) zbiranje in objava gradiva za 
razširjanje informacij in rezultatov 
programa, tudi prek razvoja, upravljanja 
in vzdrževanja sistemov in orodij s 
pomočjo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe 148
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisije v posebnem sklepu 
opredeli pravila za merila za izbor in 
dodelitev nepovratnih sredstev prek javnih 
razpisov pod vodstvom Komisije v skladu s 
členom 27 ter določbe o predplačilih, 
finančnem poslovodenju, nadzoru, reviziji 
in vrednotenju teh projektov, pa tudi 
druge elemente, potrebne v skladu s 
finančno uredbo. Namen teh pravil je 
zagotoviti, da bodo predlogi izbrani na 
pravičen in pregleden način, zmanjšati 
upravno obremenitev upravičencev ter 
zagotoviti dobro in učinkovito upravljanje 
nepovratnih sredstev na podlagi 
obstoječih primerov najboljše prakse za 
centralno upravljane instrumente Unije.

Or. en


