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Predlog spremembe 36
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru ciljev „naložbe za rast 
in delovna mesta“ ter „evropsko 
teritorialno sodelovanje“, da se zagotovi 
pomoč spodbujanju odprave posledic krize 
v okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

Or. en

Predlog spremembe 37
Martina Michels

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev 
izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
pravičnega zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU)

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
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besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 38
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kiburopulos (Stelios 
Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Poleg tega 
obstaja utemeljena skrb, da bo srednje- in 
dolgoročno dostop pacientov do 
zdravstvenih storitev omejen. Priznati in 
resno obravnavati je treba tudi, da se bodo 
velike neenakosti na področju zdravja v 
EU in med državami članicami 
najverjetneje še stopnjevale, s čimer se 
bodo poglobile neizpolnjene zdravstvene 
potrebe in zmanjšala splošna socialna 
kohezija v državah članicah. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 39
Christian Doleschal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije (1) Kriza zaradi posledic pandemije 
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COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaprtje 
notranjih meja je poleg tega imelo resne 
posledice za gospodarsko sodelovanje na 
obmejnih območjih. Kriza je izredno hudo 
prizadela mala in srednja podjetja v 
obmejnih regijah ter čezmejne delavce. 
Zaradi tega so nastale izredne razmere, ki 
jih je treba reševati s specifičnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 40
Isabel Benjumea, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev zaradi 
začasnega prenehanja gospodarske 
dejavnosti. Zaradi tega so nastale izredne 
razmere, ki jih je treba reševati s 
specifičnimi ukrepi, katerih cilj je 
ustvarjanje delovnih mest in ohranjanje 
podjetniške strukture.

Or. en

Predlog spremembe 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira družbeno-
gospodarsko rast v državah članicah, kar še 
poslabšuje resne težave s pomanjkanjem 
likvidnosti zaradi nenadnega velikega 
povečanja potreb po javnih naložbah v 
zdravstvenih sistemih in drugih bistvenih 
sektorjih gospodarstev, ki jih je močno 
prizadela pandemija COVID-19. Zaradi 
tega so kot posledica različnega učinka 
pandemije COVID-19 v Uniji nastale 
izredne in asimetrične razmere, ki jih je 
treba reševati s specifičnimi in izrednimi 
ukrepi.

Or. es

Predlog spremembe 42
Pedro Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi in takojšnjimi 
ukrepi, ki bodo hitro dosegli realni sektor, 
da bi spodbudili naložbe, gospodarsko rast 
in ustvarjanje delovnih mest.

Or. en



AM\1210606SL.docx 7/157 PE655.753v01-00

SL

Predlog spremembe 43
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ima negativne 
posledice, poglablja socialne razlike in 
gospodarske neenakosti, povzročila je 
množično izgubo delovnih mest v 
Evropski uniji in ovira rast v državah 
članicah, kar še poslabšuje resne težave s 
pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 44
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kriza zaradi posledic pandemije 
COVID-19 je države članice prizadela na 
način brez primere. Kriza ovira rast v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev. Zaradi tega 
so nastale izredne razmere, ki jih je treba 
reševati s specifičnimi ukrepi.

(1) Pandemija ter socialna in 
gospodarska kriza zaradi posledic COVID-
19 sta države članice prizadeli na način 
brez primere. Kriza ovira rast in blaginjo v 
državah članicah, kar še poslabšuje resne 
težave s pomanjkanjem likvidnosti zaradi 
nenadnega velikega povečanja potreb po 
javnih naložbah v zdravstvenih sistemih in 
drugih sektorjih gospodarstev ter za 
blažitev posledic socialne in podnebne 
krize. Zaradi tega so nastale izredne 
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razmere, ki jih je treba reševati s 
specifičnimi ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 45
Isabel Benjumea, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V odziv na posledice krize sta bili 
uredbi (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 1301/2013 že spremenjeni 
30. marca 2020, da se je omogočila večja 
prožnost pri izvajanju operativnih 
programov, ki jih podpirajo Evropski sklad 
za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ESRR), Evropski socialni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: ESS) in Kohezijski 
sklad (v nadaljnjem besedilu: skladi) ter 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v 
nadaljnjem besedilu: ESPR). Vendar, ker 
so se resni negativni učinki na 
gospodarstva in družbe Unije poslabšali, 
sta bili obe uredbi 23. aprila 2020 znova 
spremenjeni, da se je zagotovila izredna 
dodatna prožnost, ki je državam članicam 
omogočila, da se osredotočijo na potrebni 
odziv na najhujšo krizo doslej z okrepitvijo 
možnosti mobilizacije neporabljene 
podpore iz skladov in s poenostavitvijo 
postopkovnih zahtev, povezanih z 
izvajanjem programov in revizijami.

(2) V odziv na posledice krize sta bili 
uredbi (EU) št. 1303/2013 in (EU) 
št. 1301/2013 že spremenjeni 
30. marca 2020, da se je omogočila večja 
prožnost pri izvajanju operativnih 
programov, ki jih podpirajo Evropski sklad 
za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: ESRR), Evropski socialni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: ESS) in Kohezijski 
sklad (v nadaljnjem besedilu: skladi) ter 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v 
nadaljnjem besedilu: ESPR). Vendar, ker 
so se resni negativni učinki na 
gospodarstva in družbe Unije poslabšali, 
sta bili obe uredbi 23. aprila 2020 znova 
spremenjeni, da se je zagotovila izredna 
dodatna prožnost, ki je državam članicam 
omogočila, da se osredotočijo na potrebni 
odziv na najhujšo krizo doslej z okrepitvijo 
možnosti mobilizacije neporabljene 
podpore iz skladov in s poenostavitvijo 
postopkovnih zahtev, povezanih z 
izvajanjem programov in revizijami, da bi 
lahko končni uporabniki dostopali do 
financiranja, ki je bilo doslej nedostopno.

Or. en

Predlog spremembe 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 
zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo ter preprečile katastrofalne 
ekonomske in socialne posledice za 
državljane Unije, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 
zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
neenakega učinka virusa v Uniji in razlik 
v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

Or. es

Predlog spremembe 47
Isabel Benjumea, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 
zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 
zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
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evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, kot je navedeno v sklepih 
Evropskega sveta z dne 21. julija 2020 
(EUCO 10/20), hkrati pa pojasni povezavo 
z večletnim finančnim okvirom za obdobje 
2021–2027.

Or. en

Predlog spremembe 48
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 
zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki je posledica 
razlik v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za 
obdobje 2021–2027.

(3) Da bi se odpravili ogromni šoki za 
gospodarstvo, ki izhajajo iz izrednih 
omejitev, ki so jih države članice uvedle za 
zamejitev širjenja COVID-19, in tveganja 
asimetričnega okrevanja, ki izhaja iz razlik 
v nacionalnih sredstvih, s katerimi 
razpolagajo države članice, in ki ima resen 
učinek na delovanje notranjega trga, je 
Evropski svet 23. aprila 2020 potrdil „načrt 
za okrevanje“, ki ima močno naložbeno 
komponento, pozval k ustanovitvi 
evropskega sklada za okrevanje in Komisiji 
naložil, naj analizira obstoječe potrebe, da 
bi bili viri usmerjeni v sektorje in 
geografske dele Unije, ki so bili najbolj 
prizadeti, hkrati pa pojasni povezavo z 
večletnim finančnim okvirom za 
obdobje 2021–2027.

Or. en

Predlog spremembe 49
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Takšne dodatne vire bi 
bilo treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje]. Poleg tega bi 
bilo treba z revizijo večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020 dati na voljo 
tudi dodatne vire za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo.

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Takšne dodatne vire bi 
bilo treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje]. Poleg tega bi 
bilo treba z revizijo večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020, ki bi 
omogočila prožno in hitro odzivanje na 
potrebe, povezane s krizo zaradi COVID-
19, dati na voljo tudi dodatne vire za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo.

Or. es

Predlog spremembe 50
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Takšne dodatne vire bi 
bilo treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje]. Poleg tega bi 
bilo treba z revizijo večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020 dati na voljo 

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Poleg tega bi bilo treba 
z revizijo večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 dati na voljo tudi 
dodatne vire za ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo.
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tudi dodatne vire za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo.

Or. en

Predlog spremembe 51
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Takšne dodatne vire bi 
bilo treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje]. Poleg tega bi 
bilo treba z revizijo večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020 dati na voljo 
tudi dodatne vire za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo.

(4) V skladu z Uredbo [o instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v okviru navedenega 
instrumenta, bi bilo treba izvesti ukrepe za 
okrevanje in odpornost v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da se 
obravnavajo neprimerljive posledice krize 
zaradi COVID-19. Takšne dodatne vire bi 
bilo treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje]. Poleg tega bi 
bilo treba z revizijo večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020 dati na voljo 
tudi dodatne vire za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo, zlasti v najbolj 
prikrajšanih regijah.

Or. en

Predlog spremembe 52
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kiburopulos (Stelios 
Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah za 
leto 2018) za proračunsko postavko iz 
strukturnih skladov v okviru cilja „naložbe 
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delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za 
leto 2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so 
v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 
in 2022 izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Komisija bi morala 
določiti razdelitev preostalih dodatnih 
virov za vsako državo članico v skladu z 
metodo dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

za rast in delovna mesta“ za leta 2020, 
2021 in 2022 ter, ko to utemelji država 
članica, tudi za leti 2023 in 2024, bi moral 
biti dan na voljo najbolj prizadetim 
državam članicam in regijam za odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja zdravstvenih 
sistemov in gospodarstva, da bi se dodatni 
viri hitro prek obstoječih operativnih 
programov dovedli v realno gospodarstvo. 
Viri za leto 2020 izhajajo iz povečanja 
virov, ki so v večletnem finančnem okviru 
za obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 
in 2022 ter po potrebi za leti 2023 in 2024 
izhajajo iz Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje. Del dodatnih virov bi bilo treba 
dodeliti za tehnično podporo na pobudo 
Komisije. Komisija bi morala določiti 
razdelitev preostalih dodatnih virov za 
vsako državo članico v delegiranem aktu v 
skladu z metodo dodelitve na podlagi 
najnovejših razpoložljivih objektivnih 
statističnih podatkov v zvezi z relativno 
blaginjo držav članic in obsegom posledic 
trenutne krize za njihova gospodarstva in 
družbe, da bi s spodbujanjem 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije zagotovili usklajen razvoj v 
skladu z načeli kohezijske politike. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb podeželskih, otoških, gorskih in 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022, 
po potrebi pa tudi tranši za leti 2023 
in 2024.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za 
leto 2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so 
v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 
in 2022 izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Komisija bi morala 
določiti razdelitev preostalih dodatnih 
virov za vsako državo članico v skladu z 
metodo dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru ciljev „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
ter „evropsko teritorialno sodelovanje“ za 
leta 2020, 2021, 2023 in 2024 bi moral biti 
dan na voljo najbolj prizadetim državam 
članicam in regijam za odpravo posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, da bi 
se dodatni viri hitro prek obstoječih 
operativnih programov dovedli v realno 
gospodarstvo. Viri za leto 2020 izhajajo iz 
povečanja virov, ki so v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020 
na voljo za ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, medtem ko viri za 
leti 2021 in 2022, po potrebi pa tudi za 
leti 2023 in 2024, izhajajo iz Instrumenta 
Evropske unije za okrevanje. Del dodatnih 
virov bi bilo treba dodeliti za tehnično 
podporo na pobudo Komisije. Za 
proračunske postavke v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“ bi 
morala Komisija določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
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uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022, 
po potrebi pa tudi tranši za leti 2023 
in 2024. Za proračunske postavke v 
okviru cilja „evropsko teritorialno 
sodelovanje“ bi morala Komisija določiti 
razdelitev dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo 
iz točke 8 Priloge XXII k Uredbi (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah].

Or. en

Obrazložitev

Izbira projektov Interreg in njihova odobritev sta bolj zapleteni in je v zvezi z njima 
potrebnega več časa kot za nacionalne ali regionalne projekte in projekte v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“.

Predlog spremembe 54
Monika Vana, Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za 
leto 2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so 
v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in zlasti njenih socialnih 
posledic ter pripravo zelenega, digitalnega 
in odpornega okrevanja gospodarstva, ob 
upoštevanju načela neškodovanja, da bi se 
dodatni viri hitro prek obstoječih 
operativnih programov dovedli v realno 
gospodarstvo. Viri za leto 2020 izhajajo iz 
povečanja virov, ki so v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020 
na voljo za ekonomsko, socialno in 
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in 2022 izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Komisija bi morala 
določiti razdelitev preostalih dodatnih 
virov za vsako državo članico v skladu z 
metodo dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

teritorialno kohezijo, medtem ko viri za 
leti 2021 in 2022 izhajajo iz Instrumenta 
Evropske unije za okrevanje. Del dodatnih 
virov bi bilo treba dodeliti za tehnično 
podporo na pobudo Komisije. Komisija bi 
morala določiti razdelitev preostalih 
dodatnih virov za vsako državo članico v 
skladu z metodo dodelitve na podlagi 
najnovejših razpoložljivih objektivnih 
statističnih podatkov v zvezi z relativno 
blaginjo držav članic in obsegom posledic 
trenutne krize za njihova gospodarstva in 
družbe. Glede na specifično ranljivost 
gospodarstev in družb najbolj oddaljenih 
regij, bi morala metoda dodelitve 
vključevati namenski dodatni znesek za te 
regije s posebnim poudarkom na najbolj 
prikrajšanih, kot so brezdomci in osebe, ki 
živijo v ločenih ustanovah, saj jih 
statistični uradi držav članic običajno ne 
dosežejo; v ta namen bi bilo treba v 
zbiranje podatkov vključiti nevladne 
organizacije, dejavne na področju 
revščine in socialne izključenosti. Da bi se 
zajela spreminjajoča se narava učinkov 
krize, bi bilo treba v letu 2021 razdelitev 
revidirati na podlagi iste metode dodelitve 
ob uporabi najnovejših statističnih 
podatkov, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021, da se razdeli tranša 
dodatnih virov za leto 2022.

Or. en

Predlog spremembe 55
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
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bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Glede na pomen boja proti podnebnim 
spremembam bi moralo v skladu z 
zavezami EU glede izvajanja Pariškega 
sporazuma in ciljev trajnostnega razvoja 
ZN vsaj 30 % dodatnih virov prispevati k 
splošnemu cilju vključevanja podnebnih 
ukrepov v okviru večletnega finančnega 
okvira. Del dodatnih virov bi bilo treba 
dodeliti za tehnično podporo na pobudo 
Komisije. Komisija bi morala določiti 
razdelitev preostalih dodatnih virov za 
vsako državo članico, ki je vključena v 
okrepljeno sodelovanje Evropskega 
javnega tožilstva, v skladu z metodo 
dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

Or. en

Predlog spremembe 56
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Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za 
leto 2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so 
v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 
in 2022 izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Komisija bi morala 
določiti razdelitev preostalih dodatnih 
virov za vsako državo članico v skladu z 
metodo dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za 
leto 2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so 
v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 
in 2022 izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Komisija bi morala 
določiti razdelitev preostalih dodatnih 
virov za vsako državo članico v skladu z 
metodo dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Dodelitev 
vsekakor ne bi smela biti nižja od 40 EUR 
na prebivalca, pri čemer bi bilo treba 
zagotoviti njeno uporabo v celotnem 
časovnem okviru pobude REACT-EU 
(2020–2022), in sicer neodvisno od 
dodelitve, predlagane za druge sklade. Da 
bi se zajela spreminjajoča se narava 
učinkov krize, bi bilo treba v letu 2021 
razdelitev revidirati na podlagi iste metode 
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dodelitve ob uporabi najnovejših 
statističnih podatkov, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021, da se razdeli tranša 
dodatnih virov za leto 2022.

Or. en

Predlog spremembe 57
Pedro Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti letno 
razdelitev dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
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znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba konec leta 2020 revidirati 
razdelitev za leto 2021 na podlagi iste 
metode dodelitve ob uporabi najnovejših 
statističnih podatkov, ki bodo na voljo 
15. decembra 2020, v letu 2021 pa 
razdelitev za leto 2020 na podlagi iste 
metode dodelitve ob uporabi najnovejših 
statističnih podatkov, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021, da se razdeli tranša 
dodatnih virov za leto 2022.

Or. en

Predlog spremembe 58
Christian Doleschal

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
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podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Poleg tega je treba 
upoštevati, da je kriza močno prizadela 
gospodarstva v obmejnih regijah in da ta 
zato potrebujejo več podpore. Da bi se 
zajela spreminjajoča se narava učinkov 
krize, bi bilo treba v letu 2021 razdelitev 
revidirati na podlagi iste metode dodelitve 
ob uporabi najnovejših statističnih 
podatkov, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021, da se razdeli tranša 
dodatnih virov za leto 2022.

Or. en

Predlog spremembe 59
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022, 
pa tudi za leti 2023 in 2024, kadar država 
članica to utemelji, bi moral biti dan na 
voljo najbolj prizadetim državam članicam 
in regijam za odpravo posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, da bi se dodatni 
viri hitro prek obstoječih operativnih 
programov dovedli v realno gospodarstvo. 
Viri za leto 2020 izhajajo iz povečanja 
virov, ki so v večletnem finančnem okviru 
za obdobje 2014–2020 na voljo za 
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ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 
in 2022, po potrebi pa tudi za leti 2023 
in 2024, izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Komisija bi morala 
določiti razdelitev preostalih dodatnih 
virov za vsako državo članico v skladu z 
metodo dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022, 
po potrebi pa tudi tranši za leti 2023 
in 2024.

Or. en

Predlog spremembe 60
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
ter ko to utemelji država članica, tudi za 
leto 2023, bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
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gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za 
leto 2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so 
v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 in 
2022, po potrebi pa tudi za leto 2023, 
izhajajo iz Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje. Del dodatnih virov bi bilo treba 
dodeliti za tehnično podporo na pobudo 
Komisije. Komisija bi morala določiti 
razdelitev preostalih dodatnih virov za 
vsako državo članico v skladu z metodo 
dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022, 
po potrebi pa tudi tranša za leto 2023.

Or. en

Predlog spremembe 61
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
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delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega, socialnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, da bi se dodatni 
viri hitro prek obstoječih operativnih 
programov dovedli v realno gospodarstvo. 
Viri za leto 2020 izhajajo iz povečanja 
virov, ki so v večletnem finančnem okviru 
za obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 in 
2022 izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Komisija bi morala 
določiti razdelitev preostalih dodatnih 
virov za vsako državo članico v skladu z 
metodo dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

Or. en

Predlog spremembe 62
Martina Michels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini (5) Dodaten izreden znesek v višini 
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58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo pravičnega 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, da bi se dodatni 
viri hitro prek obstoječih operativnih 
programov dovedli v realno gospodarstvo. 
Viri za leto 2020 izhajajo iz povečanja 
virov, ki so v večletnem finančnem okviru 
za obdobje 2014–2020 na voljo za 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, medtem ko viri za leti 2021 in 
2022 izhajajo iz Instrumenta Evropske 
unije za okrevanje. Del dodatnih virov bi 
bilo treba dodeliti za tehnično podporo na 
pobudo Komisije. Komisija bi morala 
določiti razdelitev preostalih dodatnih 
virov za vsako državo članico v skladu z 
metodo dodelitve na podlagi najnovejših 
razpoložljivih objektivnih statističnih 
podatkov v zvezi z relativno blaginjo držav 
članic in obsegom posledic trenutne krize 
za njihova gospodarstva in družbe. Glede 
na specifično ranljivost gospodarstev in 
družb najbolj oddaljenih regij, bi morala 
metoda dodelitve vključevati namenski 
dodatni znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

Or. en

Predlog spremembe 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5



PE655.753v01-00 26/157 AM\1210606SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

(5) Dodaten izreden znesek v višini 
58 272 800 000 EUR (v tekočih cenah) za 
proračunsko postavko iz strukturnih 
skladov v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“ za leta 2020, 2021 in 2022 
bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja virov, ki so v 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 na voljo za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, medtem 
ko viri za leti 2021 in 2022 izhajajo iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. 
Del dodatnih virov bi bilo treba dodeliti za 
tehnično podporo na pobudo Komisije. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v skladu z metodo dodelitve na 
podlagi najnovejših razpoložljivih 
objektivnih statističnih podatkov v zvezi z 
relativno blaginjo držav članic in obsegom 
posledic trenutne krize za njihova 
gospodarstva in družbe. Glede na 
specifično ranljivost gospodarstev in družb 
najbolj oddaljenih regij, bi morala metoda 
dodelitve vključevati namenski dodatni 
znesek za te regije. Da bi se zajela 
spreminjajoča se narava učinkov krize, bi 
bilo treba v letu 2021 razdelitev revidirati 
na podlagi iste metode dodelitve ob 
uporabi najnovejših statističnih podatkov, 
ki bodo na voljo 19. oktobra 2021, da se 
razdeli tranša dodatnih virov za leto 2022.

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo; če bo sprejet, bodo potrebne 
ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en
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Predlog spremembe 64
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ker je pandemija COVID-19 na 
regije in občine v državah članicah 
vplivala različno, je za pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje odprave 
posledic krize, ki jo podpira pobuda 
REACT-EU, pomembna vključenost 
regionalnih in lokalnih akterjev iz 
organov, gospodarskih in socialnih 
partnerjev in civilne družbe. V državah 
članicah bi bilo treba okrepiti partnerstvo 
in upravljanje na več ravneh, Komisija pa 
bi ju morala pozorno spremljati.

Or. en

Predlog spremembe 65
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ker je pandemija COVID-19 na 
regije in občine v državah članicah 
vplivala različno, je za pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje odprave 
posledic krize, ki jo podpira pobuda 
REACT-EU, ključna vključenost 
regionalnih in lokalnih akterjev iz 
organov, gospodarskih in socialnih 
partnerjev in civilne družbe. V državah 
članicah bi bilo treba okrepiti partnerstvo 
in upravljanje na več ravneh, Komisija pa 
bi ju morala pozorno spremljati.

Or. en
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Predlog spremembe 66
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se nanašajo tudi 
na zaščito proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU, varstvo 
končnih upravičencev pa je ključno za 
spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19. Lokalni in 
regionalni organi, organizacije civilne 
družbe, nevladne organizacije ali MSP ne 
smejo ostati brez financiranja zaradi 
splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah. 
Komisija bi morala po potrebi neposredno 
ali posredno začasno upravljati sredstva s 
prejemniki, pri čemer ne bi smele biti 
vključene nacionalne vlade, ki kršijo 
načelo pravne države.

Or. en

Predlog spremembe 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Ta pravila so določena v 
finančni uredbi, pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih udeležencev.

Or. en

Predlog spremembe 68
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios 
Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja zdravstvenih sistemov in 
gospodarstva, bi morala Komisija dodelitve 
določiti na ravni držav članic, hkrati pa 
upoštevati države članice, ki jih je kriza 
najbolj prizadela. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti možnost uporabe katerih koli 
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meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da pri 
dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 
se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

dodatnih virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da pri 
dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Kljub temu se ne 
sme spregledati dejstvo, da bi bilo treba 
ohraniti operativno sposobnost ESS. 
Glede na to, da se bodo dodatni viri 
najverjetneje hitro porabili, bi morale 
obveznosti, povezane s temi dodatnimi viri, 
prenehati šele ob zaključku operativnih 
programov.

Or. en

Predlog spremembe 69
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da pri 
dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 in pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da pri 
dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS, vendar da je 
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se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

treba ohraniti operativno sposobnost ESS.

Or. en

Predlog spremembe 70
Isabel Benjumea, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da pri 
dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 
se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic, in sicer ob upoštevanju najbolj 
prizadetih regij. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti tudi možnost uporabe katerih 
koli dodatnih virov za podporo pomoči 
najbolj prikrajšanim. Treba je tudi določiti 
zgornje meje za dodelitev tehnične podpore 
na pobudo držav članic ter pri tem 
zagotoviti kar največjo prožnost državam 
članicam, da svojo dodelitev izvedejo v 
okviru operativnih programov, ki jih 
podpirata ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo 
treba, da pri dodatnih virih ni treba 
upoštevati minimalnega deleža ESS. Glede 
na to, da se bodo dodatni viri najverjetneje 
hitro porabili, bi morale obveznosti, 
povezane s temi dodatnimi viri, prenehati 
šele ob zaključku operativnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 71
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da pri 
dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 
se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega, socialnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, bi 
morala Komisija dodelitve določiti na ravni 
držav članic. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti tudi možnost uporabe katerih 
koli dodatnih virov za podporo pomoči 
najbolj prikrajšanim. Treba je tudi določiti 
zgornje meje za dodelitev tehnične podpore 
na pobudo držav članic ter pri tem 
zagotoviti kar največjo prožnost državam 
članicam, da svojo dodelitev izvedejo v 
okviru operativnih programov, ki jih 
podpirata ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo 
treba, da pri dodatnih virih ni treba 
upoštevati minimalnega deleža ESS. 
Ohraniti pa bi bilo treba njegovo 
operativno sposobnost. Glede na to, da se 
bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 72
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
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Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da 
pri dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 
se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Glede na to, da se bodo 
dodatni viri najverjetneje hitro porabili, bi 
morale obveznosti, povezane s temi 
dodatnimi viri, prenehati šele ob zaključku 
operativnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 73
Martina Michels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da 
pri dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 in pripravo 
pravičnega zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, bi 
morala Komisija dodelitve določiti na ravni 
držav članic. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti tudi možnost uporabe katerih 
koli dodatnih virov za podporo pomoči 
najbolj prikrajšanim. Treba je tudi določiti 
zgornje meje za dodelitev tehnične podpore 
na pobudo držav članic ter pri tem 
zagotoviti kar največjo prožnost državam 
članicam, da svojo dodelitev izvedejo v 
okviru operativnih programov, ki jih 
podpirata ESRR in ESS. Glede na to, da se 
bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
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se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 74
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se državam članicam omogoči 
kar največja prožnost pri oblikovanju 
ukrepov za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 ali pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, bi morala 
Komisija dodelitve določiti na ravni držav 
članic. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti 
tudi možnost uporabe katerih koli dodatnih 
virov za podporo pomoči najbolj 
prikrajšanim. Treba je tudi določiti zgornje 
meje za dodelitev tehnične podpore na 
pobudo držav članic ter pri tem zagotoviti 
kar največjo prožnost državam članicam, 
da svojo dodelitev izvedejo v okviru 
operativnih programov, ki jih podpirata 
ESRR in ESS. Pojasniti bi bilo treba, da 
pri dodatnih virih ni treba upoštevati 
minimalnega deleža ESS. Glede na to, da 
se bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

(7) Da se državam članicam omogoči 
ustrezna prožnost pri oblikovanju ukrepov 
za odpravo posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 in njenih socialnih 
posledic ter pripravo zelenega, digitalnega 
in odpornega okrevanja gospodarstva ob 
upoštevanju načela neškodovanja, bi 
morala Komisija dodelitve določiti na ravni 
držav članic. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti tudi možnost uporabe katerih 
koli dodatnih virov za podporo pomoči 
najbolj prikrajšanim. Treba je tudi določiti 
zgornje meje za dodelitev tehnične podpore 
na pobudo držav članic ter pri tem 
zagotoviti kar največjo prožnost državam 
članicam, da svojo dodelitev izvedejo v 
okviru operativnih programov, ki jih 
podpirata ESRR in ESS. Glede na to, da se 
bodo dodatni viri najverjetneje hitro 
porabili, bi morale obveznosti, povezane s 
temi dodatnimi viri, prenehati šele ob 
zaključku operativnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 75
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, vključno s 
čezmejnimi zdravstvenimi službami. Vire 
bi bilo treba uporabljati za zagotavljanje 
enakih storitev za vse državljane ter 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ki živijo v 
podeželskih, otoških, gorskih in najbolj 
oddaljenih regijah, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti, kot je turizem, ki ustvari 
približno 10 % BDP EU, zaposluje 
približno 13 milijonov delavcev in je četrta 
največja izvozna panoga. Iz podatkov je 
razvidno, da je treba ta gospodarski sektor 
čim prej oživiti, to pa je še zlasti 
pomembno za vse države članice, v katerih 
je turizem strateškega pomena. Podpreti bi 
bilo treba tudi tehnično podporo. Primerno 
je, da so dodatni viri osredotočeni 
izključno v okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
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5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 76
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe in storitve splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, za 
zagotavljanje podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, 
zlasti v sektorjih, ki jih je pandemija 
najbolj prizadela, kot sta turizem in 
kultura, pri operacijah, ki prispevajo k 
prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, za infrastrukturo, prek katere 
se zagotavljajo osnovne storitve 
državljanom, ali ukrepe za podporo 
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dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti, za ukrepe, namenjene 
podpiranju zaposlovanja žensk, kot je 
zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva, 
ter za spodbude za žensko podjetništvo. 
Podpreti bi bilo treba tudi tehnično 
podporo. Primerno je, da so dodatni viri 
osredotočeni izključno v okviru novega 
tematskega cilja „spodbujanje odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprava zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva“, ki bi 
moral prav tako pomeniti enotno 
prednostno naložbo, da se omogoči 
poenostavljeno načrtovanje programov za 
dodatne vire in njihovo izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 77
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, da bi zagotovile čim 
večje dopolnjevanje s Programom EU za 
zdravje, za zagotavljanje podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP, pri operacijah, ki prispevajo k 
prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, za infrastrukturo, prek katere 
se zagotavljajo nediskriminatorne osnovne 
storitve državljanom, tudi na podeželskih 
območjih, za razvoj socialne 
infrastrukture ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
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št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 78
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta, bi moralo 
biti državam članicam še naprej dovoljeno, 
da uporabljajo dodatne vire predvsem za 
naložbe v izdelke, osebje in storitve za 
zdravstvene službe, vključno z domovi za 
ostarele, za zagotavljanje podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP in podpore za prilagajanje delu na 
daljavo, pri operacijah, ki prispevajo k 
prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, za infrastrukturo, prek katere 
se zagotavljajo osnovne storitve 
državljanom, med drugim v najbolj 
oddaljenih regijah ter na podeželskih in 
redko poseljenih območjih ter območjih, 
ki jih je prizadel industrijski prehod, ali 
ukrepe za podporo gospodarstvu za tiste 
regije, ki so najbolj odvisne od sektorjev, 
kot sta turizem in kultura, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 



PE655.753v01-00 40/157 AM\1210606SL.docx

SL

okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav 
članic in v drugih sektorjih njihovih 
gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 
(Naložbena pobuda v odziv na 
koronavirus) (UL L 99, 31.3.2020, str. 5). 
Uredba (EU) 2020/558 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in 
(EU) št. 1303/2013 glede posebnih 
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti 
pri uporabi evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 79
Isabel Benjumea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe in socialno-
zdravstvene storitve (vključno s centri za 
dnevno oskrbo starejših in domovi za 
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ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

ostarele), za zagotavljanje podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP, pri operacijah, ki prispevajo k 
prehodu na digitalno, konkurenčno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 80
Pedro Marques

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta, bi moralo 
biti državam članicam še naprej dovoljeno, 
da uporabljajo dodatne vire predvsem za 
naložbe v izdelke in storitve za zdravstvene 
službe, za zagotavljanje podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP, pri operacijah, ki prispevajo k 
prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, za infrastrukturo, prek katere 
se zagotavljajo osnovne storitve 
državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpirati bi bilo treba 
tudi druge naložbe z dokazanim velikim 
potencialom za ustvarjanje delovnih mest, 
kot so naložbe v obnovo mest. Podpreti bi 
bilo treba tudi tehnično podporo. Primerno 
je, da so dodatni viri osredotočeni 
izključno v okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav 
članic in v drugih sektorjih njihovih 
gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 
(Naložbena pobuda v odziv na 
koronavirus) (UL L 99, 31.3.2020, str. 5). 
Uredba (EU) 2020/558 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in 
(EU) št. 1303/2013 glede posebnih 
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti 
pri uporabi evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, med drugim na 
podeželskih, otoških in goratih območjih, 
ali ukrepe za podporo gospodarstvu za tiste 
regije, ki so najbolj odvisne od sektorjev, 
ki so bili v krizi najbolj prizadeti. Podpreti 
bi bilo treba tudi tehnično podporo, in sicer 
že od predhodnih faz. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
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izvrševanje. programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 82
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, predvsem v zvezi z 
zdravstvenimi službami v čezmejnem 
okviru, za zagotavljanje podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP, pri operacijah, ki prispevajo k 
prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, za infrastrukturo, prek katere 
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gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

se zagotavljajo osnovne storitve 
državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 83
Martina Michels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na (9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
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voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe ter storitve 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti, za zagotavljanje podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP, pri operacijah, ki prispevajo k 
pravičnemu prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, za infrastrukturo, prek katere 
se zagotavljajo osnovne storitve 
državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni v okviru novega 
tematskega cilja „spodbujanje odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprava pravičnega zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva“, ki bi moral prav tako 
pomeniti enotno prednostno naložbo, da se 
omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
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COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1). COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 84
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, med drugim na 
podeželskih območjih, ali ukrepe za 
podporo gospodarstvu za tiste regije, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo 
treba tudi tehnično podporo. Primerno je, 
da so dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
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(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) 
št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 85
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za 
podporo gospodarstvu za tiste regije, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo 
treba tudi tehnično podporo. Primerno je, 
da so dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ter ukrepe za 
zagotovitev gospodarske podpore regijam, 
ki jih je kriza najbolj prizadela, in 
ključnim sektorjem, kot sta kultura in 
turizem. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
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okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 
1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 
1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 23.4.2020, str. 1).

Or. it

Predlog spremembe 86
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
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podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP in 
samozaposlene, pri operacijah, ki 
prispevajo k prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, za infrastrukturo, prek katere 
se zagotavljajo osnovne storitve 
državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 
1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 24.4.2020, str. 1).

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5). Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 
1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 24.4.2020, str. 1).

Or. es

Predlog spremembe 87
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni izključno v 
okviru novega tematskega cilja 
„spodbujanje odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprava 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva“, ki bi moral prav 
tako pomeniti enotno prednostno naložbo, 
da se omogoči poenostavljeno načrtovanje 
programov za dodatne vire in njihovo 
izvrševanje.

(9) Za dopolnitev ukrepov, ki so že na 
voljo v okviru področja uporabe podpore iz 
ESRR, kot je bilo razširjeno z uredbama 
(EU) 2020/460 in (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta5, bi 
moralo biti državam članicam še naprej 
dovoljeno, da uporabljajo dodatne vire 
predvsem za naložbe v izdelke in storitve 
za zdravstvene službe, za zagotavljanje 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, pri operacijah, 
ki prispevajo k prehodu na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, za infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, ali ukrepe za podporo 
gospodarstvu za tiste regije, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti. Podpreti bi bilo treba tudi 
tehnično podporo. Primerno je, da so 
dodatni viri osredotočeni v okviru novega 
tematskega cilja „spodbujanje odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprava zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva“, ki bi 
moral prav tako pomeniti enotno 
prednostno naložbo, da se omogoči 
poenostavljeno načrtovanje programov za 
dodatne vire in njihovo izvrševanje.

_________________ _________________
5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5); Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 
1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 

5 Uredba (EU) 2020/460 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 
o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 
glede posebnih ukrepov za mobilizacijo 
naložb v zdravstvenih sistemih držav članic 
in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev 
v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena 
pobuda v odziv na koronavirus) (UL L 99, 
31.3.2020, str. 5); Uredba (EU) 2020/558 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 
1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 
posebnih ukrepov za zagotovitev izredne 
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prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 24.4.2020, str. 1).

prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
COVID-19 (UL L 130, 24.4.2020, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 88
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Da bi omogočili enak dostop do 
zdravstvenega varstva, zmanjšali 
neizpolnjene zdravstvene potrebe in 
povečali odpornost na prihodnje 
zdravstvene krize, bi bilo treba dodatne 
vire za ESRR uporabiti tudi za razvoj 
centrov odličnosti za posebne krize zaradi 
izbruha bolezni in zdravstvene krize v EU, 
in sicer z zagotavljanjem finančne 
podpore za nabavo zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter podpiranjem nadaljnje 
specializacije že ustanovljenih centrov za 
raziskave kompleksnih bolezni in virusov. 
Okrepljeno zdravstveno sodelovanje, 
usklajevanje in odpornost je mogoče 
spodbujati z razvojem mreže centrov 
odličnosti v EU, enakomerno razporejenih 
po državah članicah in regijah, vsak od 
njih pa bi bil specializiran za 
zagotavljanje posebnega zdravljenja vsem 
evropskim državljanom, ki bi potrebovali 
tako zdravstveno storitev in zdravljenje.

Or. en

Predlog spremembe 89
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, 
Krzysztof Hetman, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo posodabljanju trga dela, pa 
tudi zdravstvenih in socialnih sistemov ter 
celovitih strategij vseživljenjskega učenja 
za odpravo dolgoročne brezposelnosti in 
podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in znatno podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju in tiste, ki živijo v 
podeželskih, otoških, gorskih in najbolj 
oddaljenih regijah, za podporo ukrepom 
za zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti za vse državljane, tudi 
otroke. Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti ukrepom, s katerimi se podpirata 
usposabljanje in mobilizacija zdravstvenih 
in socialnih delavcev, zlasti v okviru 
povečanja odpornosti v primeru 
morebitnih prihodnjih kriz. Pojasniti bi 
bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

Or. en

Predlog spremembe 90
Isabel Benjumea, Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, vključno s politikami 
samozaposlovanja in podjetništva, 
izobraževanje, usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje mladih, razvoju 
znanj in spretnosti, pa tudi 
preusposabljanju in izpopolnjevanju, ter 
za izboljšanje dostopa do storitev 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti za tiste, ki jih je ta pandemija 
močneje prizadela, starejše in duševne 
bolnike, tudi za otroke. Pojasniti bi bilo 
treba, da je mogoče v sedanjih izjemnih 
okoliščinah podporo shemam skrajšanega 
delovnega časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena in osredotočena na srednjeročno 
izboljšanje zaposljivosti tega prebivalstva.

Or. en

Predlog spremembe 91
Vera Tax

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
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vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena ter biti pogojena z 
vzdrževanjem enake ravni delovnih 
pogojev in pogojev zaposlitve ter pravic, 
vključno z zaščito pred odpovedjo in 
znižanjem plač, ter z neizplačevanjem 
bonusov vodstvenim delavcem ali dividend 
delničarjem. Ker se javna sredstva 
uporabljajo za podpiranje ravni 
zaposlenosti, prejemniki podpore Unije ne 
bi smeli imeti sedeža v davčnih oazah in 
spodkopavati kolektivnih pogajanj, 
udeležbe delavcev ali njihovega 
sodelovanja pri sprejemanju odločitev v 
podjetjih.

Or. en

Predlog spremembe 92
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za vlaganje v izobraževanje na splošno, 
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vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

zlasti pa za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, ustvarjanju delovnih 
mest, zlasti za osebe v ranljivem položaju, 
za podporo ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoju znanj in spretnosti ter za 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke. Ker je še vedno pomembno, da 
se širjenje koronavirusa upočasni, da bi se 
izognili dodatnim ukrepom omejitve 
gibanja, ki bi lahko ovirali uspešno 
odpravljanje posledic in okrevanje 
gospodarstva, bi bilo treba omogočiti, da 
se v okviru ESS z dodatnimi viri še naprej 
podpirajo tovrstne operacije. Pojasniti bi 
bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

Or. en

Predlog spremembe 93
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest ob 
posebnem upoštevanju potreb najbolj 
oddaljenih regij, podeželskih območij in 
območij z visoko stopnjo izseljevanja 



AM\1210606SL.docx 57/157 PE655.753v01-00

SL

ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

prebivalstva ter območij, ki jih je prizadel 
industrijski prehod, med drugim vključno 
s shemami skrajšanega delovnega časa in 
podporo samozaposlenim, ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju in ženske, ki nosijo največje 
breme posledične gospodarske krize, za 
podporo ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
prehodu na bolj digitalen in spleten 
izobraževalni sistem, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke in osebe v 
ranljivem položaju. Pojasniti bi bilo treba, 
da je mogoče v sedanjih izjemnih 
okoliščinah podporo shemam skrajšanega 
delovnega časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja.

Or. en

Predlog spremembe 94
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest tudi 
na podeželskih območjih, vključno s 
shemami skrajšanega delovnega časa in 
podporo samozaposlenim, ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje enakega 
dostopa do visokokakovostnih storitev, 
vključno z zdravstvenimi storitvami in 
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izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

storitvami splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke, starejše in 
invalide. Pojasniti bi bilo treba, da je 
mogoče v sedanjih izjemnih okoliščinah 
podporo shemam skrajšanega delovnega 
časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena.

Or. en

Predlog spremembe 95
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest tudi 
na podeželskih območjih, vključno s 
shemami skrajšanega delovnega časa in 
podporo samozaposlenim, ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
univerzalnih, vključujočih, dostopnih, 
cenovno ugodnih in visokokakovostnih 
storitev, vključno z zdravstvenimi 
storitvami in storitvami splošnega pomena 
na področju socialne varnosti, s posebnim 
poudarkom na krepitvi odpornosti v 
sektorju oskrbe in otroškega varstva, ter 
za izboljšanje dostopa za ranljive skupine 
in otroke. Pojasniti bi bilo treba, da je 
mogoče v sedanjih izjemnih okoliščinah 
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skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

podporo shemam skrajšanega delovnega 
časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena.

Or. en

Predlog spremembe 96
Martina Michels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
samozaposlenim strokovnjakom in 
samostojnim delavcem, umetnikom in 
ustvarjalnim delavcem v negotovih 
delovnih pogojih, ustvarjanju delovnih 
mest, zlasti za osebe v ranljivem položaju, 
za podporo ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoju znanj in spretnosti ter socialnemu 
gospodarstvu in za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
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časovno omejena.

Or. en

Predlog spremembe 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, tudi 
na podeželskih, otoških in goratih 
območjih ter vključno s shemami 
skrajšanega delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, ustvarjanju delovnih 
mest, zlasti za državljane v ranljivem 
položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

Or. en

Predlog spremembe 98
Pedro Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti, za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke, in za 
zmanjšanje revščine, med drugim z ukrepi 
dohodkovne podpore in izboljšanjem 
zagotavljanja javnih storitev. Pojasniti bi 
bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

Or. en

Predlog spremembe 99
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
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zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti, ki omogočajo, da se starejši 
delavci prilagajajo novim potrebam trga 
dela, ter za izboljšanje dostopa do storitev 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti, tudi za otroke. Pojasniti bi bilo 
treba, da je mogoče v sedanjih izjemnih 
okoliščinah podporo shemam skrajšanega 
delovnega časa za zaposlene in podporo 
samozaposlenim v okviru pandemije 
COVID-19 zagotavljati tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Podpora 
Unije navedenim shemam skrajšanega 
delovnega časa bi morala biti časovno 
omejena.

Or. es

Predlog spremembe 100
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 

(10) Kar zadeva ESS, bi morale države 
članice dodatne vire uporabljati predvsem 
za podporo ohranjanju delovnih mest, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, za podporo ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, podjetjem 
socialnega gospodarstva, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Pojasniti 
bi bilo treba, da je mogoče v sedanjih 
izjemnih okoliščinah podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene in 
podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 zagotavljati tudi, če 
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aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Podpora Unije navedenim shemam 
skrajšanega delovnega časa bi morala biti 
časovno omejena.

Or. en

Predlog spremembe 101
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V okviru odziva na posledice krize 
dodatni viri prispevajo k odpravljanju 
neenakosti, spodbujanju enakosti spolov 
in vključevanju vidika spolov, pa tudi k 
boju proti diskriminaciji na podlagi spola, 
rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, kot je določeno v 
členu 2 PEU, členu 10 PDEU in členu 21 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Vsi deležniki, ki sodelujejo v 
vseh fazah izvajanja tega instrumenta za 
odpravo posledic krize, se zavezujejo, da 
bodo spodbujali enakost spolov in 
zagotavljali, da se upošteva vpliv na 
ženske, saj jih je kriza nesorazmerno 
prizadela.

Or. en

Predlog spremembe 102
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(10a) Da bi zagotovili dostop do 
zdravstvenih sistemov, je treba jasno 
poudariti, da so lahko vse operacije za 
upočasnitev širjenja koronavirusa 
načrtovane v okviru ustrezne prednostne 
naložbe ESS. Zato bi se morali ti ukrepi 
uporabljati od izbruha pandemije 
COVID-19. Za lažje izvajanje bi se morala 
za sheme skrajšanega delovnega časa, ki 
jih po pandemiji COVID-19 podpira ESS, 
uporabljati enotna pravila, ne glede na to, 
ali se te sheme podpirajo z dodatnimi viri 
ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 103
Pedro Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Da bi pospešili naložbe ter 
spodbudili gospodarsko rast in ustvarjanje 
delovnih mest, bi lahko države članice 
dodatne vire uporabile tudi za zvišanje 
stopnje sofinanciranja projektov za delež 
naložb, izvedenih med 1. 
septembrom 2020 in 31. decembrom 2021, 
tudi če so se projekti začeli izvajati ali so 
bili odobreni pred začetkom veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 104
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprave 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, je treba zagotoviti 
višji znesek začetnega predplačila za hitro 
izvajanje ukrepov, ki se bodo podprli z 
dodatnimi viri. Začetno predplačilo, ki se 
izplača, bi moralo zagotoviti, da države 
članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi 
lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja 
izplačila upravičencem in jim povrnejo 
sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za 
plačila.

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprave 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja zdravstvenih sistemov in 
gospodarstva, je treba zagotoviti višji 
znesek začetnega predplačila ali po potrebi 
letna predplačila za hitro izvajanje 
ukrepov, ki se bodo podprli z dodatnimi 
viri. Ta stopnja predplačil bo obrambni 
mehanizem pred gospodarskimi in 
socialnimi posledicami, saj upravičenci do 
sredstev iz skladov potrebujejo močan 
zagon za zagotavljanje finančne 
likvidnosti. Začetno predplačilo, ki se 
izplača, bi moralo zagotoviti, da države 
članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi 
lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja 
izplačila upravičencem in jim povrnejo 
sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za 
plačila, saj več trenutno razpoložljivih 
virov pomeni več možnosti za odziv.

Or. en

Predlog spremembe 105
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprave 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, je treba zagotoviti 
višji znesek začetnega predplačila za hitro 
izvajanje ukrepov, ki se bodo podprli z 
dodatnimi viri. Začetno predplačilo, ki se 
izplača, bi moralo zagotoviti, da države 

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in njenih 
socialnih posledic ter priprave zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva ob upoštevanju načela 
neškodovanja, je treba zagotoviti višji 
znesek začetnega predplačila za hitro 
izvajanje ukrepov, ki se bodo podprli z 



PE655.753v01-00 66/157 AM\1210606SL.docx

SL

članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi 
lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja 
izplačila upravičencem in jim povrnejo 
sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za 
plačila.

dodatnimi viri. Začetno predplačilo, ki se 
izplača, bi moralo zagotoviti, da države 
članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi 
lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja 
izplačila upravičencem in jim povrnejo 
sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za 
plačila.

Or. en

Predlog spremembe 106
Martina Michels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprave 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, je treba zagotoviti 
višji znesek začetnega predplačila za hitro 
izvajanje ukrepov, ki se bodo podprli z 
dodatnimi viri. Začetno predplačilo, ki se 
izplača, bi moralo zagotoviti, da države 
članice razpolagajo s sredstvi, s katerimi 
lahko po potrebi uredijo vnaprejšnja 
izplačila upravičencem in jim povrnejo 
sredstva kmalu po predložitvi zahtevkov za 
plačila.

(11) Za zagotovitev, da imajo države 
članice zadostna finančna sredstva za hitro 
izvajanje ukrepov odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in priprave 
pravičnega zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva, je treba 
zagotoviti višji znesek začetnega 
predplačila za hitro izvajanje ukrepov, ki se 
bodo podprli z dodatnimi viri. Začetno 
predplačilo, ki se izplača, bi moralo 
zagotoviti, da države članice razpolagajo s 
sredstvi, s katerimi lahko po potrebi uredijo 
vnaprejšnja izplačila upravičencem in jim 
povrnejo sredstva kmalu po predložitvi 
zahtevkov za plačila.

Or. en

Predlog spremembe 107
Pedro Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi lahko upravičenci hitro 
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začeli izvajati naložbe, bi morale države 
članice po potrebi zagotoviti visoke ravni 
začetnega predplačila za projekte.

Or. en

Predlog spremembe 108
Monika Vana, Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Države članice bi morale imeti 
možnost, da dodatne vire dodelijo novim 
namenskim operativnim programom ali 
novim prednostnim osem v okviru 
obstoječih programov. Da se omogoči hitro 
izvrševanje, se lahko za nove namenske 
operativne programe določijo samo organi, 
ki so že imenovani v sklopu obstoječih 
operativnih programov, ki jih podpirajo 
ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. Od 
države članice naj se ne bi zahtevala 
predhodna ocena, prav tako pa naj bi bili 
elementi, ki se zahtevajo za predložitev 
operativnega programa v odobritev 
Komisiji, omejeni.

(12) Države članice bi morale imeti 
možnost, da dodatne vire dodelijo novim 
namenskim operativnim programom ali 
novim prednostnim osem v okviru 
obstoječih programov. Vire bi bilo treba 
dodeliti predvsem regionalnim 
programom, če so taki programi 
vzpostavljeni, in sicer v skladu s ciljem iz 
uvodne izjave 5 glede usmerjenosti na 
najbolj prizadete regije. Da se omogoči 
hitro izvrševanje, se lahko za nove 
namenske operativne programe določijo 
samo organi, ki so že imenovani v sklopu 
obstoječih operativnih programov, ki jih 
podpirajo ESRR, ESS ali Kohezijski sklad. 
Od države članice naj se ne bi zahtevala 
predhodna ocena, prav tako pa naj bi bili 
elementi, ki se zahtevajo za predložitev 
operativnega programa v odobritev 
Komisiji, omejeni. V okviru pobude 
REACT-EU pa ne bi smeli podpirati 
ukrepi, ki prispevajo k segregaciji ali 
socialni izključenosti oziroma zagotavljajo 
dohodek pod pragom revščine v državah 
članicah. Vidike spola bi bilo treba 
upoštevati v vseh izvajanih programih, in 
sicer med njihovo pripravo, izvajanjem, 
spremljanjem in ocenjevanjem. Poleg tega 
bi morala biti pobuda REACT-EU 
skladna s členom 21 Listine, ki določa, da 
je prepovedana vsakršna diskriminacija 
na podlagi spola, rase, barve kože, 
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etničnega ali socialnega porekla, 
genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti.

Or. en

Predlog spremembe 109
Isabel Carvalhais

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Z namenom zmanjšanja 
obremenitve javnih proračunov v zvezi z 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva bi bilo treba državam 
članicam izjemoma dati možnost, da 
zaprosijo za 100-odstotno stopnjo 
sofinanciranja, ki bi se lahko uporabila za 
ločene prednostne osi operativnih 
programov, ki zagotavljajo podporo iz 
dodatnih virov.

(13) Z namenom zmanjšanja 
obremenitve javnih proračunov v zvezi z 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva bi bilo treba državam 
članicam izjemoma dati možnost, da 
zaprosijo za 100-odstotno stopnjo 
sofinanciranja, ki bi se lahko uporabila za 
ločene prednostne osi operativnih 
programov, ki zagotavljajo podporo iz 
dodatnih virov. V najbolj oddaljenih 
regijah bi bilo treba v okviru pobude 
REACH-EU zagotoviti 100-odstotno 
predplačilo iz strukturnih skladov za 
spodbujanje njihovega gospodarskega 
okrevanja, in sicer ob upoštevanju 
njihovih proračunskih omejitev zaradi 
krize.

Or. en

Predlog spremembe 110
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Z namenom zmanjšanja 
obremenitve javnih proračunov v zvezi z 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva bi bilo treba državam 
članicam izjemoma dati možnost, da 
zaprosijo za 100-odstotno stopnjo 
sofinanciranja, ki bi se lahko uporabila za 
ločene prednostne osi operativnih 
programov, ki zagotavljajo podporo iz 
dodatnih virov.

(13) Z namenom zmanjšanja 
obremenitve javnih proračunov v zvezi z 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva ob upoštevanju načela 
neškodovanja bi bilo treba državam 
članicam izjemoma dati možnost, da 
zaprosijo za 100-odstotno stopnjo 
sofinanciranja, ki bi se lahko uporabila za 
ločene prednostne osi operativnih 
programov, ki zagotavljajo podporo iz 
dodatnih virov.

Or. en

Predlog spremembe 111
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Z namenom zmanjšanja 
obremenitve javnih proračunov v zvezi z 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva bi bilo treba državam 
članicam izjemoma dati možnost, da 
zaprosijo za 100-odstotno stopnjo 
sofinanciranja, ki bi se lahko uporabila za 
ločene prednostne osi operativnih 
programov, ki zagotavljajo podporo iz 
dodatnih virov.

(13) Z namenom zmanjšanja 
obremenitve javnih proračunov v zvezi z 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
zdravstvenih sistemov in gospodarstva bi 
bilo treba državam članicam izjemoma dati 
možnost, da zaprosijo za 100-odstotno 
stopnjo sofinanciranja, ki bi se lahko 
uporabila za ločene prednostne osi 
operativnih programov, ki zagotavljajo 
podporo iz dodatnih virov.

Or. en

Predlog spremembe 112
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Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V državah članicah so nesreče, do 
katerih je prišlo zaradi vremenskih 
razmer, in ekstremni vremenski pojavi, 
povezani s podnebjem, povzročili približno 
83 % denarnih izgub v obdobju 1980–
2017. Izgube, povezane z vremenom in 
podnebjem, so v teh zadnjih letih znašale 
426 milijard EUR (po vrednostih iz 
leta 2017). V programskem 
obdobju 2014–2020 je predviden poseben 
cilj, namenjen prilagajanju podnebnim 
spremembam ter preprečevanju tveganj in 
njihovemu obvladovanju. Ti dodatni viri, 
ki se zagotavljajo s pobudo REACT-EU, 
se lahko s ciljem zagotavljanja bolj 
zelenega in trajnostnega okrevanja 
uporabljajo tudi za izgradnjo 
infrastrukture ter razvoj strategij in praks, 
namenjenih preprečevanju 
hidrogeoloških in drugih nesreč.

Or. en

Obrazložitev

Podatki, navedeni v tem predlogu spremembe, so na voljo v poročilu Evropske agencije za 
okolje, objavljenem leta 2019: „Economic losses from climate-related extremes in Europe“ 
(Gospodarske izgube zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, povezanih s podnebjem, v 
Evropi)(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-
disasters-3/assessment-2).

Predlog spremembe 113
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja zdravstvenih 
sistemov in gospodarstva v sedanjem 
programskem obdobju, je upravičeno 
izjemoma države članice izvzeti iz potrebe 
po izpolnjevanju predhodnih pogojenosti 
ter zahtev v zvezi z rezervo za uspešnost in 
uporabo okvira uspešnosti, zahtev o 
tematski osredotočenosti, tudi v povezavi s 
pragovi, določenimi za trajnostni urbani 
razvoj za ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024, če so se za 
proračunske obveznosti v letih 2023 
in 2024 sprostili dodatni viri pa do 
31. decembra 2026, izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Or. en

Predlog spremembe 114
Pascal Arimont
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024, če so se za 
proračunske obveznosti v letih 2023 
in 2024 sprostili dodatni viri pa do 
31. decembra 2026, izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Or. en
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Predlog spremembe 115
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024, če so se za 
proračunske obveznosti v letih 2023 
in 2024 sprostili dodatni viri pa do 
31. decembra 2026, izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
močno spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
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virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Or. en

Predlog spremembe 116
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024, če so se za 
proračunske obveznosti v letu 2023 
sprostili dodatni viri pa do 
decembra 2025, izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
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finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Or. en

Predlog spremembe 117
Tom Berendsen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi 
z rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz zahtev v zvezi z rezervo za 
uspešnost in uporabo okvira uspešnosti, 
zahtev o tematski osredotočenosti, tudi v 
povezavi s pragovi, določenimi za 
trajnostni urbani razvoj za ESRR, ter 
zahtev glede priprave komunikacijske 
strategije za dodatne vire. Kljub temu 
morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, morajo države 
članice uporabljati kazalnike za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
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prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Or. nl

Obrazložitev

Za zagotovitev, da je uporaba dodatnih sredstev čim bolj v skladu s cilji Unije, je treba 
omogočiti preverjanje projektov glede na obstoječe predhodne pogoje.

Ta obveznost se zato ne bi smela opustiti. Če bodo poleg tega države članice uporabljale iste 
kazalnike za posamezne programe, se bo tako olajšala priprava naknadne ocene.

Predlog spremembe 118
Martina Michels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo pravičnega zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva v sedanjem programskem 
obdobju, je upravičeno izjemoma države 
članice izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
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prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Or. en

Predlog spremembe 119
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
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uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, bi morale države 
članice uporabljati ciljno usmerjene 
kazalnike za posamezne programe, ki jih je 
dala na voljo Komisija. Poleg tega morajo 
države članice in organi upravljanja pri 
izvajanju svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Or. en

Predlog spremembe 120
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in njenih socialnih posledic ter 
pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva ob 
upoštevanju načela neškodovanja v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti ter zahtev glede priprave 
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komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti, vključenosti in 
učinka dodatnih virov ter oceniti, kako so ti 
viri prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
močno spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

Or. en

Predlog spremembe 121
Isabel Benjumea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za hitro odpravo 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 

(14) Da se državam članicam omogoči 
uporaba dodatnih virov za gospodarsko in 
socialno krizo ter hitro okrevanje v okviru 
pandemije COVID-19 in pripravo 
zelenega, konkurenčnega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva v 
sedanjem programskem obdobju, je 
upravičeno izjemoma države članice 
izvzeti iz potrebe po izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti ter zahtev v zvezi z 
rezervo za uspešnost in uporabo okvira 
uspešnosti, zahtev o tematski 
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določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, ter zahtev glede priprave 
komunikacijske strategije za dodatne vire. 
Kljub temu morajo države članice do 
31. decembra 2024 izvesti vsaj eno oceno 
uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
dodatnih virov ter oceniti, kako so ti viri 
prispevali k doseganju ciljev novega 
namenskega tematskega cilja. Da se 
omogoči razpoložljivost primerljivih 
informacij na ravni Unije, se države članice 
spodbujajo k uporabi kazalnikov za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija. Poleg tega morajo države 
članice in organi upravljanja pri izvajanju 
svojih odgovornosti, povezanih z 
informiranjem, komuniciranjem in 
prepoznavnostjo, okrepiti prepoznavnost 
izjemnih ukrepov in virov, ki jih je uvedla 
Unija, zlasti z zagotavljanjem, da so 
potencialni upravičenci, upravičenci, 
udeleženci, končni prejemniki sredstev 
finančnih instrumentov in širša javnost 
seznanjeni z obstojem in obsegom dodatnih 
virov ter dodatno podporo, ki so jo ti 
omogočili.

osredotočenosti, tudi v povezavi s pragovi, 
določenimi za trajnostni urbani razvoj za 
ESRR, za dodatne vire. Kljub temu morajo 
države članice do 31. decembra 2022 
izvesti vsaj eno oceno uspešnosti, 
učinkovitosti in učinka dodatnih virov ter 
oceniti, kako so ti viri prispevali k 
doseganju ciljev novega namenskega 
tematskega cilja. Da se omogoči 
razpoložljivost primerljivih informacij na 
ravni Unije, bodo države članice 
uporabljale kazalnike za posamezne 
programe, ki jih je dala na voljo Komisija. 
Poleg tega morajo države članice in organi 
upravljanja pri izvajanju svojih 
odgovornosti, povezanih z informiranjem, 
komuniciranjem in prepoznavnostjo, 
okrepiti prepoznavnost izjemnih ukrepov 
in virov, ki jih je uvedla Unija, zlasti z 
zagotavljanjem, da so potencialni 
upravičenci, upravičenci, udeleženci, 
končni prejemniki sredstev finančnih 
instrumentov in širša javnost seznanjeni z 
obstojem in obsegom dodatnih virov ter 
dodatno podporo, ki so jo ti omogočili.

Or. en

Predlog spremembe 122
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da bi sredstva usmerili v pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva v tekočem 
programskem obdobju, 40 % dodatnih 
virov prispeva k splošnemu cilju glede 
vključevanja podnebnih ukrepov v 
večletni finančni okvir.

Or. en
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Predlog spremembe 123
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 124
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Države članice bi morale poleg tega v 
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upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

skladu z načeli partnerstva v odločanje 
vključiti lokalne in regionalne organe ter 
ustrezne organe, ki predstavljajo civilno 
družbo.

Or. fr

Predlog spremembe 125
Vera Tax

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo. 
Države članice bi morale poleg tega v 
skladu z načeli partnerstva v odločanje 
vključiti lokalne in regionalne organe ter 
ustrezne organe, ki predstavljajo socialne 
partnerje in civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami in organi, ki 
so odgovorni za spodbujanje socialnega 
vključevanja, enakosti spolov in 
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nediskriminacije.

Or. en

Predlog spremembe 126
Monika Vana, Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU, ter na 
regije in lokalne skupnosti, ki jih je 
pandemija COVID-19 najbolj prizadela. 
Države članice bi morale poleg tega ob 
doslednem upoštevanju načel partnerstva 
v odločanje vključiti lokalne in regionalne 
organe ter ustrezne organe, ki predstavljajo 
civilno družbo, zlasti organe, odgovorne 
za spodbujanje socialnega vključevanja, 
enakosti spolov in nediskriminacije, ter 
socialne partnerje.

Or. en

Predlog spremembe 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Države članice bi morale 
upoštevati različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja ter tudi v nadaljevanju 
zagotoviti osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU, da bi 
preprečile poglabljanje obstoječih razlik 
med različnimi ozemlji Unije. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

Or. es

Predlog spremembe 128
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo posamezne regionalne potrebe, 
ki izhajajo iz različnih posledic pandemije 
COVID-19 za lokalne skupnosti in 
gospodarstva, ter stopnje razvoja, da se 
tudi v nadaljevanju zagotovi osredotočenje 
pomoči na manj razvite regije v skladu s 
cilji ekonomske, socialne in teritorialne 
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načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

kohezije, določenimi v členu 173 PDEU. 
Države članice bi morale poleg tega v 
skladu z načeli partnerstva v odločanje 
vključiti lokalne in regionalne organe ter 
ustrezne organe, ki predstavljajo civilno 
družbo.

Or. en

Predlog spremembe 129
Isabel Benjumea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, ki 
so bila najbolj prizadeta, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na najbolj 
prizadete regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

Or. en

Predlog spremembe 130
Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov, zlasti v najbolj prikrajšanih 
regijah, dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

Or. en

Predlog spremembe 131
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
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načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo, 
zlasti tretji sektor.

Or. en

Predlog spremembe 132
Daniel Buda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe, 
prednostne naložbe in stopnje razvoja, da 
se tudi v nadaljevanju zagotovi 
osredotočenje pomoči na manj razvite 
regije v skladu s cilji ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije, določenimi v 
členu 173 PDEU. Države članice bi morale 
poleg tega v skladu z načeli partnerstva v 
odločanje vključiti lokalne in regionalne 
organe ter ustrezne organe, ki predstavljajo 
civilno družbo.

Or. en

Predlog spremembe 133
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar se od držav članic pričakuje, da 
upoštevajo različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

(15) Da se omogoči namenjanje teh 
dodatnih virov geografskim območjem, na 
katerih so najbolj potrebni, se kot izjemen 
ukrep in ne glede na splošna pravila za 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih 
skladov dodatni viri, dodeljeni ESRR in 
ESS, ne razčlenijo po kategorijah regij. 
Vendar bi morale države članice 
upoštevati različne regionalne potrebe in 
stopnje razvoja, da se tudi v nadaljevanju 
zagotovi osredotočenje pomoči na manj 
razvite regije v skladu s cilji ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
določenimi v členu 173 PDEU. Države 
članice bi morale poleg tega v skladu z 
načeli partnerstva v odločanje vključiti 
lokalne in regionalne organe ter ustrezne 
organe, ki predstavljajo civilno družbo.

Or. en

Predlog spremembe 134
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Katalin Cseh, 
Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Pobuda REACT-EU vključuje 
precejšen znesek dodatnih virov, ki jih bo 
treba porabiti v kratkem času, s čimer se 
povečuje pritisk na kontrolne sisteme. 
Zato bi bilo treba sprejeti učinkovite 
ukrepe za boj proti goljufijam in jih 
uporabljati prek obstoječih agencij za boj 
proti goljufijam na ravni držav članic in 
EU, kot so EJT, Evropsko računsko 
sodišče in OLAF.

Or. en
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Predlog spremembe 135
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za olajšanje prenosov, odobrenih s 
spremembami, ki jih uvaja ta uredba, se 
pogoj iz člena 30(1)(f) finančne uredbe v 
zvezi z uporabo odobritev za isti cilj ne bi 
smel uporabljati za te prenose.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Or. en

Predlog spremembe 136
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Z razpoložljivimi viri bi moralo biti 
mogoče financirati izdatke, ki so od 
1. februarja 2020 nastali v zvezi s krizo 
zaradi COVID-19, za zagotavljanje, da so 
v okviru tega instrumenta zajeti vsi stroški 
v zvezi s pandemijo COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 137
Mathilde Androuët

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker cilja te uredbe, tj. odziva na 
učinek javnozdravstvene krize z uvedbo 

črtano
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ukrepov za prožnost pri dodeljevanju 
podpore iz strukturnih in investicijskih 
skladov, države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 
obsega in učinkov predlaganega ukrepa 
lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja.

Or. fr

Predlog spremembe 138
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pandemije COVID-19 in 
nujnosti obravnave s tem povezane 
javnozdravstvene krize je treba uporabiti 
izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 
Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, ki je 
priložen Pogodbi o Evropski uniji, 
Pogodbi o delovanju Evropske unije in 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 139
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(19) Zaradi pandemije COVID-19 in 
nujnosti obravnave s tem povezane 
javnozdravstvene krize je treba uporabiti 
izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 
Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, ki je 
priložen Pogodbi o Evropski uniji, 
Pogodbi o delovanju Evropske unije in 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi pandemije COVID-19 in 
nujnosti obravnave s tem povezane 
javnozdravstvene krize je treba uporabiti 
izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 
Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih 
parlamentov v Evropski uniji, ki je 
priložen Pogodbi o Evropski uniji, 
Pogodbi o delovanju Evropske unije in 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 141
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 65 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

-1 V členu 65 se odstavek 2 
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nadomesti z naslednjim:
2. Izdatki so upravičeni do prispevka iz 
skladov ESI, če so nastali upravičencu in 
so plačani med datumom predložitve 
programa Komisiji ali med 
1. januarjem 2014, kar nastopi prej, in 
31. decembrom 2023. Izdatki so upravičeni 
do prispevka iz skladov EKSRP, če je 
plačilna agencija zadevno pomoč dejansko 
plačala med 1. januarjem 2014 in 
31. decembrom 2023.

„2. Izdatki so upravičeni do prispevka iz 
skladov ESI, če so nastali upravičencu in 
so plačani med datumom predložitve 
programa Komisiji ali med 
1. januarjem 2014, kar nastopi prej, in 
31. decembrom 2024. Izdatki so upravičeni 
do prispevka iz skladov EKSRP, če je 
plačilna agencija zadevno pomoč dejansko 
plačala med 1. januarjem 2014 in 
31. decembrom 2023.“

Or. en

Obrazložitev

Pandemija COVID-19 je povzročila velike zamude pri izvajanju projektov, ki se financirajo iz 
skladov kohezijske politike. Ker SZO še naprej opozarja na nove izbruhe te bolezni, bi morala 
upravičenost do finančnih virov iz pobude REACT-EU, dodeljenih za obdobje 2020–2022, 
trajati dlje, kot je navedeno v predlogu Komisije, in sicer bi se morala podaljšati za vsaj eno 
leto, tj. do konca leta 2024.

Predlog spremembe 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 65 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

-1b V členu 65 se odstavek 4 
nadomesti z naslednjim:

4. Pri stroških, povrnjenih v skladu s 
točkama (b) in (c) prvega pododstavka 
člena 67(1) se ukrepi, ki pomenijo podlago 
za povračilo, izvedejo med 
1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2023.

„4. Pri stroških, povrnjenih v skladu s 
točkama (b) in (c) prvega pododstavka 
člena 67(1), se ukrepi, ki pomenijo podlago 
za povračilo, izvedejo med 
1. januarjem 2014 in 
31. decembrom 2024.“

Or. en

Obrazložitev

Pandemija COVID-19 je povzročila velike zamude pri izvajanju projektov, ki se financirajo iz 
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skladov kohezijske politike. Ker SZO še naprej opozarja na nove izbruhe te bolezni, bi morala 
upravičenost do finančnih virov iz pobude REACT-EU, dodeljenih za obdobje 2020–2022, 
trajati dlje, kot je navedeno v predlogu Komisije, in sicer bi se morala podaljšati za vsaj eno 
leto, tj. do konca leta 2024.

Predlog spremembe 143
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 91 – odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg skupnih virov iz odstavka 1 
se dajo dodatni viri za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo v višini 
5 000 000 000 EUR v tekočih cenah na 
voljo za proračunsko postavko za leto 2020 
ter se dodelijo ESRR in ESS.;

1a. Poleg skupnih virov iz odstavka 1 
se dajo dodatni viri za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo v višini 
5 000 000 000 EUR v tekočih cenah na 
voljo za proračunsko postavko za leto 2020 
ter se dodelijo ESRR, EKSRP, ESS in 
ESPR.;

Or. en

Predlog spremembe 144
Christian Doleschal

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti dodatni viri za leto 2021 in 2022 so 
zunanji namenski prejemki v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe.

Ti dodatni viri za leto 2021 in 2022 so 
zunanji namenski prejemki v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe. Od zgoraj 
navedenih 53 272 800 000 EUR se znesek 
v višini 1 000 000 000 EUR kot posebna 
proračunska postavka dodeli za 
spodbujanje evropskih združenj za 
teritorialno sodelovanje. Politična uprava 
evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje lahko zahteva, da Komisija 
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sredstva iz posebne proračunske postavke 
prenese neposredno na evropsko 
združenje za teritorialno sodelovanje. Ko 
evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje Komisiji predloži svoj 
program za načrtovano uporabo sredstev, 
se mu zagotovijo zahtevana sredstva za 
neodvisno upravljanje proračuna.

Or. en

Predlog spremembe 145
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, 
da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU)

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ 
in „evropsko teritorialno sodelovanje“, da 
se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU)

Or. en

Predlog spremembe 146
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, 

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, 
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da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU)

da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in njenih socialnih posledic ter pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU)

Or. en

Predlog spremembe 147
Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, 
da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU)

Izredni dodatni viri in ureditev izvrševanja 
za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, 
da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi pravičnega zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva (REACT-EU)

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 148
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se 
zagotovi pomoč spodbujanju odprave 

1. Do 95 % dodatnih virov iz 
člena 91(1a) in člena 92a (v nadaljnjem 
besedilu: dodatni viri) se da na voljo v 
okviru cilja „naložbe za rast in delovna 
mesta“, vsaj 5 % teh virov pa se da na 
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posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU). Dodatni viri se uporabijo za 
izvajanje tehnične podpore v skladu z 
odstavkom 6 tega člena in za operacije, s 
katerimi se izvaja tematski cilj iz 
odstavka 10 tega člena.

voljo v okviru cilja „evropsko teritorialno 
sodelovanje“. V obeh primerih se z 
dodatnimi viri zagotavlja pomoč pri 
spodbujanju odprave posledic krize v 
okviru pandemije COVID-19 in pripravi 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva (REACT-EU). 
Dodatni viri se uporabijo za izvajanje 
tehnične podpore v skladu z odstavkom 6 
tega člena in za operacije, s katerimi se 
izvaja tematski cilj iz odstavka 10 tega 
člena.

Or. en

Predlog spremembe 149
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se 
zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU). Dodatni viri se uporabijo za 
izvajanje tehnične podpore v skladu z 
odstavkom 6 tega člena in za operacije, s 
katerimi se izvaja tematski cilj iz 
odstavka 10 tega člena.

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v državah članicah, 
ki so vključene v okrepljeno sodelovanje 
Evropskega javnega tožilstva, in sicer v 
okviru cilja „naložbe za rast in delovna 
mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju 
odprave posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravi zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva (REACT-EU). Dodatni viri 
se uporabijo za izvajanje tehnične podpore 
v skladu z odstavkom 6 tega člena in za 
operacije, s katerimi se izvaja tematski cilj 
iz odstavka 10 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 150
Monika Vana
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se 
zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU). Dodatni viri se uporabijo za 
izvajanje tehnične podpore v skladu z 
odstavkom 6 tega člena in za operacije, s 
katerimi se izvaja tematski cilj iz 
odstavka 10 tega člena.

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se 
zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU) ob upoštevanju načela 
neškodovanja. Dodatni viri se uporabijo za 
izvajanje tehnične podpore v skladu z 
odstavkom 6 tega člena in za operacije, s 
katerimi se izvaja tematski cilj iz 
odstavka 10 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 151
Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se 
zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva 
(REACT-EU). Dodatni viri se uporabijo za 
izvajanje tehnične podpore v skladu z 
odstavkom 6 tega člena in za operacije, s 

1. Dodatni viri iz člena 91(1a) in 
člena 92a (v nadaljnjem besedilu: dodatni 
viri) se dajo na voljo v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“, da se 
zagotovi pomoč spodbujanju odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in pripravi pravičnega zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva (REACT-EU). Dodatni viri 
se uporabijo za izvajanje tehnične podpore 
v skladu z odstavkom 6 tega člena in za 
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katerimi se izvaja tematski cilj iz 
odstavka 10 tega člena.

operacije, s katerimi se izvaja tematski cilj 
iz odstavka 10 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 152
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni viri za leti 2021 in 2022 se dajo na 
voljo iz dodatnih virov, kot so določeni v 
členu 92a. Dodatni viri iz člena 92a 
podpirajo tudi upravne odhodke v višini do 
18 000 000 EUR v tekočih cenah.

V okviru cilja „naložbe za rast in delovna 
mesta“ se za leti 2021 in 2022 dajo na 
voljo dodatni viri, kot so določeni v 
členu 92a, na podlagi utemeljene zahteve 
države članice pa se lahko dajo na voljo 
tudi za proračunske obveznosti za 
leti 2023 in 2024. V okviru cilja „evropsko 
teritorialno sodelovanje“ se dajo na voljo 
dodatni viri, kot so določeni v členu 92a, 
za leta 2021, 2022, 2023 in 2024. Dodatni 
viri iz člena 92a podpirajo tudi upravne 
odhodke v višini do 18 000 000 EUR v 
tekočih cenah.

Or. en

Obrazložitev

Izbira projektov Interreg in njihova odobritev sta bolj zapleteni in je v zvezi z njima 
potrebnega več časa kot za nacionalne ali regionalne projekte in projekte v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“.

Predlog spremembe 153
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 2 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni viri za leto 2021 in 2022 se dajo 
na voljo iz dodatnih virov, kot so določeni 
v členu 92a. Dodatni viri iz člena 92a 
podpirajo tudi upravne odhodke v višini do 
18 000 000 EUR v tekočih cenah.

Dodatni viri za leti 2021 in 2022 se dajo na 
voljo iz dodatnih virov, kot so določeni v 
členu 92a. Z odstopanjem od prvega 
pododstavka in na podlagi obrazložene 
zahteve države članice se lahko dodatni 
viri dajo na voljo tudi za proračunske 
obveznosti v letih 2023 in 2024. Dodatni 
viri iz člena 92a podpirajo tudi upravne 
odhodke v višini do 18 000 000 EUR v 
tekočih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 154
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni viri za leto 2021 in 2022 se dajo 
na voljo iz dodatnih virov, kot so določeni 
v členu 92a. Dodatni viri iz člena 92a 
podpirajo tudi upravne odhodke v višini do 
18 000 000 EUR v tekočih cenah.

Dodatni viri za leti 2021 in 2022 se dajo na 
voljo iz dodatnih virov, kot so določeni v 
členu 92a. Z odstopanjem od prvega 
pododstavka tega odstavka in na podlagi 
obrazložene zahteve države članice se 
lahko dodatni viri dajo na voljo tudi za 
proračunske obveznosti v letu 2023. 
Dodatni viri iz člena 92a podpirajo tudi 
upravne odhodke v višini do 
18 000 000 EUR v tekočih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 155
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021.

4. V zvezi s ciljem „naložbe za rast in 
delovna mesta“ se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejetje delegiranega akta 
v skladu s členom 149 te uredbe, v 
katerem se določi razdelitev dodatnih virov 
v odobritvah za prevzem obveznosti iz 
strukturnih skladov za leti 2020 in 2021 za 
vsako državo članico v skladu z merili in 
metodologijo iz Priloge VIIa, pri čemer 
Komisija, če je ustrezno, upošteva tudi 
začasne sheme za ohranjanje delovnih 
mest, ki so bile ali so še vedno 
vzpostavljene v referenčnem obdobju.
Delegirani akt se v letu 2021 pregleda, da 
se določi razdelitev dodatnih virov za leto 
2022 na podlagi podatkov, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021. Po potrebi se na podlagi 
zadnjih razpoložljivih statističnih 
podatkov pregleda tudi leta 2022 v zvezi s 
proračunskimi obveznostmi v letih 2023 
in 2024.
V zvezi s ciljem „evropsko teritorialno 
sodelovanje“ Komisija z izvedbenim 
aktom sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za obdobje 2020–2024 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo 
iz točke 8 Priloge XXII k Uredbi (EU) 
[nova uredba o skupnih določbah].

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z merili in metodologijo iz Priloge VIIa je treba upoštevati začasne sheme za 
ohranjanje delovnih mest, ki so jih države članice vzpostavile v odziv na pandemijo COVID-
19, da ne bi prišlo do podcenjevanja dejanske osnovne stopnje brezposelnosti, saj se bo ta 
stopnja po koncu teh shem verjetno zvišala.

Predlog spremembe 156
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021.

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021. Po potrebi 
se na podlagi zadnjih razpoložljivih 
statističnih podatkov pregleda tudi 
leta 2022 v zvezi s proračunskimi 
obveznostmi v letih 2023 in 2024. S 
pregledom leta 2021 in po potrebi leta 
2022 se zagotovi, da ni negativnih učinkov 
na operativne programe.

Or. en

Predlog spremembe 157
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021.

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021. Po potrebi 



PE655.753v01-00 102/157 AM\1210606SL.docx

SL

se na podlagi zadnjih razpoložljivih 
statističnih podatkov pregleda tudi 
leta 2022 v zvezi s proračunskimi 
obveznostmi v letu 2023. S pregledom leta 
2021 in po potrebi leta 2022 se zagotovi, 
da ni negativnih učinkov na operativne 
programe.

Or. en

Predlog spremembe 158
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021.

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leto 2020 za vsako državo članico v 
skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se konec 
leta 2020 pregleda, da se določi razdelitev 
dodatnih virov za leto 2021 na podlagi 
podatkov, ki bodo na voljo 
15. decembra 2020, in se ponovno 
pregleda v letu 2021, da se določi 
razdelitev dodatnih virov za leto 2022 na 
podlagi podatkov, ki bodo na voljo 
19. oktobra 2021.

Or. en

Predlog spremembe 159
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021.

4. Komisija z delegiranimi akti 
sprejme odločitev, v kateri določi 
razdelitev dodatnih virov v odobritvah za 
prevzem obveznosti iz strukturnih skladov 
za leti 2020 in 2021 za vsako državo 
članico v skladu z merili in metodologijo iz 
Priloge VIIa. Ta odločitev se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. es

Predlog spremembe 160
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 86(2) in 
člena 136(1) obveznosti za dodatne vire 
prenehajo v skladu s pravili o zaključku 
programov.

Z odstopanjem od člena 86(2) in 
člena 136(1) obveznosti za dodatne vire 
prenehajo 31. decembra 2024. Z 
odstopanjem od člena 65(2) so, če je 
ustrezno, izdatki upravičeni do prispevka 
iz skladov ESI, če so nastali upravičencu 
in so plačani med datumom predložitve 
programa Komisiji ali med 
1. januarjem 2014, kar nastopi prej, in 
31. decembrom 2024. Z odstopanjem od 
člena 136(2) se del obveznosti, ki bo 
31. decembra 2023 ali 31. decembra 2024 
še neporavnan, sprosti, če Komisija do 
roka iz člena 141(1) ne prejme vseh 
dokumentov, zahtevanih na podlagi 
člena 141(1).
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Or. en

Predlog spremembe 161
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom.

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom, v kar ob upoštevanju načela 
partnerstva vključi lokalne in regionalne 
organe, pa tudi nevladne organizacije in 
civilno družbo. Deleža ESS ni mogoče 
zmanjšati pod sedanjo zakonsko obveznost 
v višini 23,1 %. Vsaka država članica 
upošteva skupno število okužb s 
koronavirusom na ravni NUTS 3 in 
dodatne vire osredotoči na območja na 
ravni NUTS 3 z največjim številom 
okuženih.

Or. en

Predlog spremembe 162
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom.

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom, v kar v skladu z načelom 
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partnerstva vključi javne organe in 
ustrezne organe, ki predstavljajo civilno 
družbo, ob upoštevanju, da se s tem 
pristopom dodaja vrednost izvajanju 
evropskih javnih politik. Za čezmejne 
projekte se uporabi do 5 % dodatnih virov.

Or. en

Obrazložitev

Javni organ pomeni vlado ali drugo javno upravo, vključno z javnimi svetovalnimi organi na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Zato je podana širša razlaga organov, ki lahko 
uporabljajo razpoložljive vire iz ESRR in ESS za izvajanje nekaterih pobud in ukrepov, ki 
postopoma privedejo do boljše gospodarske, socialne in teritorialne kohezije.

Predlog spremembe 163
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom.

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom, v kar v skladu z načelom 
partnerstva vključi lokalne in regionalne 
organe. Za čezmejne projekte se uporabi 
do 5% dodatnih virov.

Or. en

Predlog spremembe 164
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom.

Vsaka država članica dodatne vire, ki so v 
okviru ESRR in ESS na voljo za 
načrtovanje programov, dodeli operativnim 
programom, in sicer v skladu z načelom o 
partnerstvu skupaj z lokalnimi in 
regionalnimi organi ter ustreznimi organi, 
ki predstavljajo civilno družbo.

Or. en

Predlog spremembe 165
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri razdelitvi se upoštevata skupno število 
okužb s COVID-19 in gospodarski učinek 
na ravni NUTS 3, dodatni viri pa se 
osredotočijo na območja na ravni NUTS 3 
z največjim zdravstvenim in gospodarskim 
učinkom.

Or. en

Predlog spremembe 166
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Sylvie Brunet, Susana 
Solís Pérez, Marie-Pierre Vedrenne

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 92(7) se lahko 
predlaga, da se delež dodatnih virov 
uporabi za povečanje podpore Skladu za 

Z odstopanjem od člena 92(7) se delež 
dodatnih virov uporabi za povečanje 
podpore Skladu za evropsko pomoč najbolj 
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evropsko pomoč najbolj ogroženim (v 
nadaljnjem besedilu: sklad FEAD) pred ali 
hkrati z dodelitvijo ESRR in ESS.

ogroženim (v nadaljnjem besedilu: sklad 
FEAD) pred ali hkrati z dodelitvijo ESRR 
in ESS. Ta delež ustreza vsaj 3 % dodatnih 
virov, da bi zagotovili najnižji znesek 
podpore za najbolj prikrajšane, ki jih je 
kriza zaradi COVID-19 prizadela bolj kot 
katera koli druga doslej.

Or. en

Obrazložitev

Sklad FEAD bi bilo treba vsaj ohranjati na sedanji ravni, zlasti ker se je kot posledica krize 
zaradi COVID-19, predvsem za obdobje 2020–2022, močno povečala potreba po pomoči v 
hrani/osnovni materialni pomoči, vendar tudi za dejavnosti, ki prispevajo k socialni 
vključenosti najbolj prikrajšanih oseb, kar spada na področje uporabe sklada FEAD. Ker so 
vsaj 3 % sredstev za pobudo REACT-EU usmerjeni v sklad FEAD, se bo s to določbo 
zagotovilo, da sklad prejme zadostna dodatna sredstva, kot so predvidena v pogajalskem 
stališču Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru in ESS+/FEAD.

Predlog spremembe 167
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko 
dodatni viri na podlagi zahtevka države 
članice za spremembo operativnega 
programa v skladu s členom 30(1) 
prenesejo med ESRR in ESS ne glede na 
odstotke iz točk (a), (b) in (c) člena 92(1).

Po njihovi prvotni dodelitvi se lahko 
dodatni viri na podlagi zahtevka države 
članice za spremembo operativnega 
programa v skladu s členom 30(1) 
prenesejo med ESRR, EKSRP, ESPR in 
ESS ne glede na odstotke iz točk (a), (b) 
in (c) člena 92(1).

Or. en

Predlog spremembe 168
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve iz člena 92(4) se ne uporabljajo 
za prvotno dodelitev ali njihove nadaljnje 
prenose.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 169
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve iz člena 92(4) se ne uporabljajo za 
prvotno dodelitev ali njihove nadaljnje 
prenose.

Zahteve iz člena 92(4) se ne uporabljajo za 
nadaljnje prenose.

Or. en

Predlog spremembe 170
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatni viri se izvršujejo v skladu s pravili 
sklada, v katerega se dodelijo ali prenesejo.

Dodatni viri se izvršujejo v skladu s pravili 
sklada, v katerega se dodelijo ali prenesejo, 
ob upoštevanju določb iz veljavne uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 171
Nora Mebarek

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 5 – pododstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaj 30 % dodatnih virov prispeva k 
splošnemu cilju vključevanja podnebnih 
ukrepov v okviru večletnega finančnega 
okvira.

Or. en

Predlog spremembe 172
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Do 4 % skupnih dodatnih virov v 
okviru ESRR in ESS se lahko dodeli za 
tehnično podporo v okviru katerega koli 
obstoječega operativnega programa, ki ga 
podpirata ESRR ali ESS, ali novega 
operativnega programa iz odstavka 11.

6. Do 4 % skupnih dodatnih virov v 
okviru ESRR in ESS se lahko od 
predhodnih faz dodeli za tehnično podporo 
v okviru katerega koli obstoječega 
operativnega programa, ki ga podpirata 
ESRR ali ESS, ali novega operativnega 
programa iz odstavka 11.

Or. en

Predlog spremembe 173
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 7 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Z odstopanjem od člena 81(1) in 
člena 134(1) začetno predplačilo, ki se 
izplača po odločitvi Komisije o sprejetju 
operativnega programa ali odobritvi 
spremembe operativnega programa za 
dodelitev dodatnih virov, znaša 50 % 
dodatnih virov, dodeljenih programom za 
leto 2020 v okviru novega tematskega cilja 
iz odstavka 10 tega člena.

7. Z odstopanjem od člena 81(1) in 
člena 134(1) začetno predplačilo, ki se 
izplača po odločitvi Komisije o sprejetju 
operativnega programa ali odobritvi 
spremembe operativnega programa za 
dodelitev dodatnih virov, znaša 25 % 
dodatnih virov, dodeljenih programom v 
okviru novega tematskega cilja iz 
odstavka 10 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi negativnih posledic pandemije COVID-19 na finančno stanje upravičencev mora biti 
začetno predplačilo večje, kot je predlagano v členu 92a.

Predlog spremembe 174
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni 
za tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 10 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprave zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva.

8. Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni 
za tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 10 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19, ki bodo na primer osredotočene na 
oživitev turističnega, zdravstvenega in 
drugih najbolj prizadetih sektorjev, ter 
priprave zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 175
Isabel Benjumea Benjumea
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni 
za tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 10 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprave zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva.

8. Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni 
za tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 10 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprave zelenega, konkurenčnega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva.

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en

(Glej besedilo o predlaganih uvodnih izjavah.)

Obrazložitev

Cilj sklada bi moral biti prispevati k vzpostavitvi konkurenčnejšega evropskega gospodarstva, 
ki bo pripomoglo k okrevanju EU.

Predlog spremembe 176
Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni 
za tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 10 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprave zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva.

8. Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni 
za tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 10 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprave pravičnega, zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva.
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Or. en

Predlog spremembe 177
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program 
zajema obdobje do 31. decembra 2022 ob 
upoštevanju odstavka 4 zgoraj.

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. 
Viri se dodelijo predvsem regionalnim 
programom, če so taki programi 
vzpostavljeni, in sicer v skladu s ciljem 
glede usmerjenosti na najbolj prizadete 
regije. Pri načrtovanju in uporabi virov se 
v skladu s členom 5 te uredbe in 
Evropskim kodeksom dobre prakse za 
partnerstvo v celoti uporablja načelo 
partnerstva. Z odstopanjem od člena 26(1) 
program zajema obdobje do 
31. decembra 2022 ob upoštevanju 
odstavka 4 zgoraj.

Or. en

Predlog spremembe 178
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
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okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program 
zajema obdobje do 31. decembra 2022 ob 
upoštevanju odstavka 4 zgoraj.

okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program ob 
upoštevanju odstavka 4 tega člena zajema 
obdobje do 31. decembra 2022, v primeru 
odstopanja iz odstavka 2 tega člena pa do 
31. decembra 2024.

Or. en

Predlog spremembe 179
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program 
zajema obdobje do 31. decembra 2022 ob 
upoštevanju odstavka 4 zgoraj.

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program ob 
upoštevanju odstavka 4 tega člena zajema 
obdobje do 31. decembra 2022, v primeru 
odstopanja iz odstavka 2 tega člena pa do 
31. decembra 2023.

Or. en

Predlog spremembe 180
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dodelijo dodatne Z odstopanjem od člena 26(1) program ob 
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vire eni ali več ločenim prednostnim osem 
v okviru obstoječega operativnega 
programa oziroma programov ali pa 
novemu operativnemu programu iz 
odstavka 11. Z odstopanjem od člena 26(1) 
program zajema obdobje do 
31. decembra 2022 ob upoštevanju 
odstavka 4 zgoraj.

upoštevanju odstavka 4 tega člena zajema 
obdobje do 31. decembra 2022, v primeru 
odstopanja iz odstavka 2 tega člena pa do 
31. decembra 2024.

Or. en

Predlog spremembe 181
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več ločenim prednostnim osem v 
okviru obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program 
zajema obdobje do 31. decembra 2022 ob 
upoštevanju odstavka 4 zgoraj.

Države članice lahko dodelijo dodatne vire 
eni ali več prednostnim osem v okviru 
obstoječega operativnega programa 
oziroma programov ali pa novemu 
operativnemu programu iz odstavka 11. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program 
zajema obdobje do 31. decembra 2022 ob 
upoštevanju odstavka 4 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 182
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
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in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

in storitve za zdravstveno infrastrukturo, 
sisteme in službe, vključno s čezmejnimi 
zdravstvenimi storitvami, za zagotovitev 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene in svetovalne podpore za MSP, 
za naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, ki živijo v 
podeželskih, otoških, gorskih in najbolj 
oddaljenih regijah, in za gospodarske 
ukrepe v tistih regijah, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti, kot je turizem. Dodatni 
viri se lahko uporabijo tudi za razvoj 
centrov odličnosti za posamezne bolezni in 
zdravstvene krize v EU, in sicer z 
zagotavljanjem finančne podpore za 
nabavo zdravil in medicinskih 
pripomočkov, pa tudi s podpiranjem 
nadaljnje specializacije že ustanovljenih 
centrov za raziskave kompleksnih bolezni 
in virusov, s čimer se bo omogočil enak 
dostop do zdravstvenega varstva, 
zmanjšale neizpolnjene zdravstvene 
potrebe in povečala odpornost na 
prihodnje zdravstvene krize.

Or. en

Predlog spremembe 183
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke, 
osebje in storitve za zdravstvene službe, 
vključno z domovi za ostarele, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene in svetovalne 
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digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

podpore za MSP, podpore za prilagajanju 
delu na daljavo pri operacijah, ki 
prispevajo k prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, za infrastrukturo, prek katere 
se zagotavljajo osnovne storitve 
državljanom, med drugim v najbolj 
oddaljenih regijah, na podeželskih in 
redko poseljenih območjih ter območjih, 
ki jih je prizadel industrijski prehod, ali za 
gospodarske podporne ukrepe za tiste 
regije, ki so najbolj odvisne od sektorjev, 
ki so bili v krizi najbolj prizadeti, kot sta 
turizem in kultura.

Or. en

Predlog spremembe 184
Isabel Benjumea Benjumea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe in 
socialno-zdravstvene storitve (vključno s 
centri za dnevno oskrbo starejših in 
domovi za ostarele), za zagotovitev 
podpore v obliki obratnih sredstev ali 
naložbene podpore za MSP, za naložbe, ki 
prispevajo k prehodu na digitalno, 
konkurenčno in zeleno gospodarstvo, 
naložbe v infrastrukturo, prek katere se 
zagotavljajo osnovne storitve državljanom, 
in za gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki 
so najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en
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(Glej predlagane uvodne izjave.)

Obrazložitev

Učinki pandemije COVID-19 so očitno vplivali na starejše (v tretjem in četrtem življenjskem 
obdobju) in duševne bolnike, pri čemer so bili oboji zaradi izolacije prizadeti v smislu 
fizičnega in duševnega zdravja.

Predlog spremembe 185
Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, ter za 
ukrepe za zagotovitev gospodarske 
podpore regijam, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, in ključnim sektorjem, kot sta 
kultura in turizem.

Or. it

Predlog spremembe 186
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
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in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti. Podpirajo se tudi 
druge naložbe z velikim potencialom za 
ustvarjanje delovnih mest, kot so naložbe 
v obnovo mest.

Or. en

Predlog spremembe 187
Christian Doleschal

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti, pri čemer se 
posebna pozornost namenja potrebam 
obmejnih regij.

Or. en

Predlog spremembe 188
Monika Vana
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se ob 
upoštevanju načela neškodovanja 
zagotavljajo nediskriminatorne osnovne 
storitve državljanom, tudi na podeželskih 
območjih, in za gospodarske ukrepe v tistih 
regijah, ki so najbolj odvisne od sektorjev, 
ki so bili v krizi najbolj prizadeti.

Or. en

Predlog spremembe 189
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP in 
socialna podjetja, zlasti v sektorjih, kot sta 
turistični in kulturni, za naložbe, ki 
prispevajo k prehodu na digitalno in zeleno 
gospodarstvo, naložbe v infrastrukturo, 
prek katere se zagotavljajo osnovne 
storitve državljanom, in za gospodarske 
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krizi najbolj prizadeti. ukrepe v tistih regijah, ki so najbolj 
odvisne od sektorjev, ki so bili v krizi 
najbolj prizadeti.

Or. en

Predlog spremembe 190
Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe in storitve 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti, za zagotovitev podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP in socialna podjetja, za naložbe, ki 
prispevajo k prehodu na pravično digitalno 
in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Or. en

Predlog spremembe 191
Pascal Arimont

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
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in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

in storitve za zdravstvene službe, vključno 
z zdravstvenimi službami na čezmejnih 
območjih, za zagotovitev podpore v obliki 
obratnih sredstev ali naložbene podpore za 
MSP, za naložbe, ki prispevajo k prehodu 
na digitalno in zeleno gospodarstvo, 
naložbe v infrastrukturo, prek katere se 
zagotavljajo osnovne storitve državljanom, 
tudi na podeželskih območjih, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Or. en

Predlog spremembe 192
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri, ki so 
upravičeni od 1. februarja 2020, porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo; če bo sprejet, bodo potrebne 
ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en
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Predlog spremembe 193
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti.

Kar zadeva ESRR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo naložbam v izdelke 
in storitve za zdravstvene službe, za 
zagotovitev podpore v obliki obratnih 
sredstev ali naložbene podpore za MSP, za 
naložbe, ki prispevajo k prehodu na 
digitalno in zeleno gospodarstvo, naložbe v 
infrastrukturo, prek katere se zagotavljajo 
osnovne storitve državljanom, in za 
gospodarske ukrepe v tistih regijah, ki so 
najbolj odvisne od sektorjev, ki so bili v 
krizi najbolj prizadeti, ter v manj razvitih 
regijah.

Or. es

Predlog spremembe 194
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo posodabljanju trga 
dela, pa tudi zdravstvenih in socialnih 
sistemov ter celovitih strategij 
vseživljenjskega učenja za odpravo 
dolgoročne brezposelnosti in podporo 
ohranjanju delovnih mest, vključno s 
shemami skrajšanega delovnega časa in 
znatno podporo samozaposlenim, tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
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položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Dodatni viri bodo namenjeni tudi podpori 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju in tiste, ki živijo v 
podeželskih, otoških, gorskih in najbolj 
oddaljenih regijah, ter ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoj znanj in 
spretnosti, zlasti da se podpre dvojni zeleni 
in digitalni prehod, ter izboljšanje dostopa 
do storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Posebna 
pozornost se nameni ukrepom, s katerimi 
se podpirata usposabljanje in mobilizacija 
zdravstvenih in socialnih delavcev, zlasti v 
okviru povečanja odpornosti na morebitne 
prihodnje krize.

Or. en

Predlog spremembe 195
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ukrepom za socialno 
vključevanje in izkoreninjenje revščine, s 
posebnim poudarkom na revščini otrok in 
enakosti spolov, ter ohranjanju delovnih 
mest, tudi na podeželskih območjih, 
vključno s shemami skrajšanega delovnega 
časa in podporo samozaposlenim, tudi, če 
se ta podpora ne kombinira z ukrepi 
aktivne politike zaposlovanja, razen če 
slednje določa nacionalna zakonodaja. 
Dodatni viri bodo namenjeni tudi podpori 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za osebe v 
ranljivem položaju, in ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
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pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

usposabljanje mladih, razvoj znanj in 
spretnosti, zlasti da se podpre dvojni zeleni 
in digitalni prehod, ter izboljšanje dostopa 
do univerzalnih, vključujočih, dostopnih, 
cenovno ugodnih in visokokakovostnih 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke. Dodatni 
viri se uporabijo tudi za oblikovanje 
orodij, smernic in programov 
usposabljanja v zvezi s spolom, ki so 
posebej prilagojeni posebnim področjem 
politike, obravnavanim v okviru 
kohezijske politike, s konkretnimi primeri, 
kako izvajati vidik spola.

Or. en

Predlog spremembe 196
Vera Tax

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke. Podpora Unije tem shemam 
skrajšanega delovnega časa je časovno 
omejena ter pogojena z vzdrževanjem 
enake ravni delovnih pogojev in pogojev 
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zaposlitve ter pravic, vključno z zaščito 
pred odpovedjo in znižanjem plač. 
Prejemniki podpore Unije nikakor ne 
izplačujejo bonusov vodstvenim delavcem 
ali dividend delničarjem, nimajo sedeža v 
davčnih oazah in ne spodkopavajo 
kolektivnih pogajanj, udeležbe delavcev 
ali njihovega sodelovanja pri sprejemanju 
odločitev v podjetjih.

Or. en

Predlog spremembe 197
Isabel Benjumea Benjumea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
vključno s politikami samozaposlovanja in 
podjetništva, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, vseživljenjsko 
učenje, razvoj znanj in spretnosti, pa tudi 
preusposabljanje in izpopolnjevanje, zlasti 
da se podpre dvojni zeleni, konkurenčni in 
digitalni prehod, ter izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti za tiste, ki jih je ta 
pandemija najbolj prizadela, starejše in 
duševne bolnike, tudi za otroke.

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)
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Or. en

(Glej predlagane uvodne izjave.)

Predlog spremembe 198
Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, 
ter izboljšanje dostopa do storitev 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti, tudi za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest ob posebnem upoštevanju potreb 
najbolj oddaljenih regij, podeželskih in 
redko poseljenih območij ter območij, ki 
jih je prizadel industrijski prehod, med 
drugim vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, ustvarjanju delovnih 
mest, zlasti za osebe v ranljivem položaju, 
in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
prehodu na bolj digitalen in spleten 
izobraževalni sistem, razvoju znanj in 
spretnosti ter za izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke in osebe v 
ranljivem položaju. Podporo shemam 
skrajšanega delovnega časa za zaposlene 
in podporo samozaposlenim v okviru 
pandemije COVID-19 je mogoče 
zagotavljati tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja.

Or. en

Predlog spremembe 199
Daniel Buda
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri, ki so 
upravičeni od 1. februarja 2020, porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa za zaposlene in shemami 
za podporo samozaposlenim, tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Dodatni viri 
bodo namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke. Vse operacije ESS, s katerimi se 
med pandemijo COVID-19 spodbuja 
zmogljivost za odzivanje na krize, 
vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa, se lahko načrtujejo v 
okviru prednostne naložbe iz 
člena 3(1)(a)(i), (ii) in (v) ter 
člena 3(1)(b)(iv) Uredbe (EU) 
št. 1304/2013.
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo; če bo sprejet, bodo potrebne 
ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Predlog spremembe 200
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
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Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke. Podpirata se tudi zmanjševanje 
revščine, med drugim z ukrepi 
dohodkovne podpore, in izboljšanje 
zagotavljanja javnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 201
Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, med drugim v socialnem 
gospodarstvu in s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, samozaposlenim 
strokovnjakom in samostojnim delavcem, 
umetnikom in ustvarjalnim delavcem v 
negotovih delovnih pogojih, tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
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položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Dodatni viri 
bodo namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni pravični zeleni in digitalni 
prehod, ter izboljšanje dostopa do storitev 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti, tudi za otroke.

Or. en

Predlog spremembe 202
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, tudi na podeželskih območjih in tudi 
s shemami skrajšanega delovnega časa in 
podporo samozaposlenim, tudi, če se ta 
podpora ne kombinira z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, razen če slednje 
določa nacionalna zakonodaja. Dodatni viri 
bodo namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje 
mladih, vseživljenjsko izobraževanje, 
posameznikom prilagojeno 
preusposabljanje in usposabljanje, razvoj 
znanj in spretnosti, zlasti da se podpre 
pravični dvojni zeleni in digitalni prehod, 
ter izboljšanje enakega dostopa do 
visokokakovostnih storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke, starejše in invalide.

Or. en



PE655.753v01-00 130/157 AM\1210606SL.docx

SL

Predlog spremembe 203
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, zlasti v sektorjih, ki jih je kriza 
najbolj prizadela, vključno s shemami 
skrajšanega delovnega časa in podporo 
samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, ter 
izboljšanje dostopa do storitev splošnega 
pomena na področju socialne varnosti, tudi 
za otroke.

Or. es

Predlog spremembe 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 

Kar zadeva ESS, se dodatni viri porabijo 
predvsem za podporo ohranjanju delovnih 
mest, vključno s shemami skrajšanega 
delovnega časa in podporo 
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samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za osebe v ranljivem 
položaju, in ukrepom za zaposlovanje, 
izobraževanje in usposabljanje mladih, 
razvoj znanj in spretnosti, zlasti da se 
podpre dvojni zeleni in digitalni prehod, 
ter izboljšanje dostopa do storitev 
splošnega pomena na področju socialne 
varnosti, tudi za otroke.

samozaposlenim, tudi, če se ta podpora ne 
kombinira z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, razen če slednje določa 
nacionalna zakonodaja. Dodatni viri bodo 
namenjeni tudi podpori ustvarjanju 
delovnih mest, zlasti za državljane v 
ranljivem položaju, in ukrepom za 
zaposlovanje, izobraževanje in 
usposabljanje mladih, razvoj znanj in 
spretnosti, ter izboljšanje dostopa do 
storitev splošnega pomena na področju 
socialne varnosti, tudi za otroke.

Or. en

Predlog spremembe 205
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva EKSRP, se dodatni viri 
porabijo predvsem za podporo kmetom in 
podeželskim MSP, da se jim pomaga 
zagotoviti neprekinjenost dejavnosti, ki jo 
opravljajo. Z dodatnimi viri se zagotavlja 
tudi pomoč kmetijstvu in živilskemu 
sektorju, ki se soočata z gospodarskimi 
motnjami v kmetijskem sektorju in 
podeželskih skupnostih, ki so povzročile 
težave v zvezi z likvidnostjo in denarnim 
tokom za kmete in mala podeželska 
podjetja, ki predelujejo kmetijske 
proizvode.

Or. en

Predlog spremembe 206
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in Komisija zagotovijo, da 
se med celotno pripravo in izvajanjem 
operativnih programov, tudi pri 
spremljanju, poročanju in vrednotenju, 
upoštevata in spodbujata enakost spolov 
ter vključevanje vidika enakosti spolov.

Or. en

Predlog spremembe 207
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 – pododstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ESPR, se dodatni viri porabijo 
predvsem za blažitev motenj v ribolovnih 
dejavnostih in dejavnostih ribogojstva ter 
posledičnega tveganja ogrozitve trgov z 
morskimi sadeži, ki izhaja iz velikih 
socialno-ekonomskih posledic izbruha 
koronavirusa in potrebe po likvidnosti v 
gospodarstvu v zvezi z zgoraj navedenimi 
dejavnostmi.

Or. en

Predlog spremembe 208
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Države članice lahko dodatne vire 
uporabijo tudi za zvišanje stopnje 
sofinanciranja za projekte, in sicer za 
delež naložb, izvedenih med 1. 
septembrom 2020 in 31. decembrom 2021, 
tudi če so se projekti začeli izvajati ali so 
bili odobreni pred začetkom veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 209
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Z izjemo tehnične podpore iz 
odstavka 6 in dodatnih virov, uporabljenih 
za FEAD iz sedmega pododstavka 
odstavka 5, bodo dodatni viri namenjeni 
podpori operacijam v okviru novega 
tematskega cilja „spodbujanje odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprava zelenega, digitalnega in 
odpornega gospodarstva“, ki dopolnjuje 
tematske cilje iz člena 9.

9. Z izjemo tehnične podpore iz 
odstavka 6 in dodatnih virov, uporabljenih 
za FEAD iz sedmega pododstavka 
odstavka 5, bodo dodatni viri namenjeni 
podpori operacijam v okviru novega 
tematskega cilja „spodbujanje odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprava zelenega, inovativnega 
digitalnega in odpornega gospodarstva“, ki 
dopolnjuje tematske cilje iz člena 9.

Or. es

Predlog spremembe 210
Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 1



PE655.753v01-00 134/157 AM\1210606SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Z izjemo tehnične podpore iz 
odstavka 6 in dodatnih virov, uporabljenih 
za FEAD iz sedmega pododstavka 
odstavka 5, bodo dodatni viri namenjeni 
podpori operacijam v okviru novega 
tematskega cilja „spodbujanje odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprava zelenega, digitalnega in 
odpornega gospodarstva“, ki dopolnjuje 
tematske cilje iz člena 9.

9. Z izjemo tehnične podpore iz 
odstavka 6 in dodatnih virov, uporabljenih 
za FEAD iz sedmega pododstavka 
odstavka 5, bodo dodatni viri namenjeni 
podpori operacijam v okviru novega 
tematskega cilja „spodbujanje odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprava pravičnega, zelenega, 
digitalnega in odpornega gospodarstva“, ki 
dopolnjuje tematske cilje iz člena 9.

Or. en

Predlog spremembe 211
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tematski cilj iz prvega pododstavka je na 
voljo izključno za načrtovanje programov 
za dodatne vire. Z odstopanjem od točk 
(b), (c) in (d) člena 96(1) se ne združuje z 
drugimi prednostnimi naložbami.

Tematski cilj iz prvega pododstavka je na 
voljo izključno za načrtovanje programov 
za dodatne vire.

Or. en

Predlog spremembe 212
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 



AM\1210606SL.docx 135/157 PE655.753v01-00

SL

leta 2020, 2021 in po potrebi 2022 brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost 
in brez razčlenitve po kategorijah regij.

leta 2020, 2021 ter po potrebi 2022 in 2023 
brez navedbe zneskov za rezervo za 
uspešnost in brez razčlenitve po 
kategorijah regij.

Or. en

Predlog spremembe 213
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 
leta 2020, 2021 in po potrebi 2022 brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost 
in brez razčlenitve po kategorijah regij.

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost 
in brez razčlenitve po kategorijah regij za 
leto 2020 in se po potrebi revidira za 
leti 2021 in 2022.

Or. en

Predlog spremembe 214
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 
leta 2020, 2021 in po potrebi 2022 brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost 
in brez razčlenitve po kategorijah regij.

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 
leta 2020, 2021 ter po potrebi 2022, 2023 
in 2024 brez navedbe zneskov za rezervo 
za uspešnost in brez razčlenitve po 
kategorijah regij.

Or. en
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Predlog spremembe 215
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 
leta 2020, 2021 in po potrebi 2022 brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost 
in brez razčlenitve po kategorijah regij.

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 
leta 2020, 2021 ter po potrebi 2022, 2023 
in 2024 brez navedbe zneskov za rezervo 
za uspešnost in brez razčlenitve po 
kategorijah regij.

Or. en

Predlog spremembe 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 
leta 2020, 2021 in po potrebi 2022 brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost 
in brez razčlenitve po kategorijah regij.

Revidirani finančni načrt iz člena 96(2)(d) 
določa dodelitev dodatnih virov za 
leta 2020, 2021 in po potrebi 2022 brez 
navedbe zneskov za rezervo za uspešnost.

Or. en

Predlog spremembe 217
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos)

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
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Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 30(1) se zahtevki 
za spremembo programa, ki jih predloži 
država članica, ustrezno utemeljijo in zlasti 
določajo pričakovani učinek sprememb 
programa na spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva. Priloži 
se jim spremenjeni program.

Z odstopanjem od člena 30(1) se zahtevki 
za spremembo programa, ki jih predloži 
država članica, ustrezno utemeljijo in zlasti 
določajo pričakovani učinek sprememb 
programa na spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja zdravstvenih 
sistemov in gospodarstva. Priloži se jim 
spremenjeni program.

Or. en

Predlog spremembe 218
Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 30(1) se zahtevki 
za spremembo programa, ki jih predloži 
država članica, ustrezno utemeljijo in zlasti 
določajo pričakovani učinek sprememb 
programa na spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva. Priloži 
se jim spremenjeni program.

Z odstopanjem od člena 30(1) se zahtevki 
za spremembo programa, ki jih predloži 
država članica, ustrezno utemeljijo in zlasti 
določajo pričakovani učinek sprememb 
programa na spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo pravičnega zelenega, digitalnega 
in odpornega okrevanja gospodarstva. 
Priloži se jim spremenjeni program.

Or. en

Predlog spremembe 219
Pedro Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
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Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Z odstopanjem od odstavka 9 se ti 
viri, če država članica namerava uporabiti 
dodatne vire za namene odstavka 8a, 
načrtujejo v okviru prednostnih nalog, ki 
vključujejo projekte, katerih stopnja 
sofinanciranja se bo zvišala.

Or. en

Predlog spremembe 220
Tom Berendsen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Z odstopanjem od člena 26(4) lahko 
države članice v okviru novega tematskega 
cilja iz odstavka 10 pripravijo nov 
namenski operativni program. Predhodno 
vrednotenje iz člena 55 se ne zahteva.

10. Z odstopanjem od člena 26(4) lahko 
države članice v okviru novega tematskega 
cilja iz odstavka 10 pripravijo nov 
namenski operativni program.

Or. nl

Obrazložitev

Za zagotovitev, da je uporaba dodatnih sredstev čim bolj v skladu s cilji Unije, je treba 
omogočiti preverjanje projektov glede na obstoječe predhodne pogoje. Ta obveznost se zato 
ne bi smela opustiti.

Predlog spremembe 221
Martina Michels

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 96(2)(a) se v 
primeru vzpostavitve takega novega 
operativnega programa v utemeljitvi 
pojasni pričakovani učinek operativnega 
programa na spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva.

Z odstopanjem od člena 96(2)(a) se v 
primeru vzpostavitve takega novega 
operativnega programa v utemeljitvi 
pojasni pričakovani učinek operativnega 
programa na spodbujanje odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravo pravičnega zelenega, digitalnega 
in odpornega okrevanja gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 29(3) in (4) ter 
člena 30(2) Komisija nove namenske 
operativne programe ali spremembe 
obstoječih programov odobri v desetih 
delovnih dneh od dneva, ko je katera od 
držav članic tak program ali spremembo 
predložila.

Or. en

Predlog spremembe 223
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 5(5) je kršitev 
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katere koli obveznosti, ki je državam 
članicam naložena z Evropskim kodeksom 
dobre prakse za partnerstvo, nepravilnost, 
ki ji sledi finančni popravek.

Or. en

Predlog spremembe 224
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Z odstopanjem od člena 65(4) se 
pri stroških, povrnjenih v skladu s 
točkama (b) in (c) prvega pododstavka 
člena 67(1), ukrepi, ki so podlaga za 
povračilo, izvedejo med 1. januarjem 2014 
in 31. decembrom 2024.

Or. en

Predlog spremembe 225
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Z odstopanjem od člena 65(9) so 
izdatki za operacije, ki se podpirajo v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 9, 
upravičeni od 1. februarja 2020.

Or. en
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Obrazložitev

Zgolj črtanje točke (d) člena 92b(12) morda ne bo dovolj, da se omogoči retroaktivnost 
stroškov do 1. februarja 2020, saj je bilo odstopanje v naložbeni pobudi v odziv na 
koronavirus (CRII) povezano le z nujnimi stroški. S tem dodatkom bi se torej pojasnilo, da je 
mogoče retroaktivno podpreti tudi digitalne in zelene naložbe.

Predlog spremembe 226
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10b. Z odstopanjem od člena 141(1) 
države članice poleg dokumentov iz 
člena 138 za zadnje obračunsko leto od 
1. julija 2024 do 30. junija 2025 predložijo 
končno poročilo o izvajanju za operativni 
program ali zadnje letno poročilo o 
izvajanju za operativni program, ki se 
podpira s sredstvi iz ESPR.

Or. en

Predlog spremembe 227
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10c. Z odstopanjem od člena 136(2) se 
del obveznosti, ki bo 31. decembra 2023 in 
31. decembra 2024 še neporavnan, 
sprosti, če Komisija do roka iz 
člena 141(1) ne prejme vseh dokumentov, 
zahtevanih na podlagi člena 141(1).
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Or. en

Predlog spremembe 228
Christian Doleschal, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 – odstavek 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena.

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena. Komisija do istega 
datuma izvede posebno naknadno oceno 
učinkovitosti, uspešnosti in učinka 
finančne podpore v okviru pobude 
REACT-EU.

Or. en

Predlog spremembe 229
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena.

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2023 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti, učinka in 
vključenosti uporabe dodatnih virov ter 
skladnosti s cilji na področju enakosti 
spolov in se oceni, kako so ti viri prispevali 
k tematskemu cilju iz odstavka 10 tega 
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člena. Ocena učinka na enakost spolov je 
obvezen del teh ocen.

Or. en

Predlog spremembe 230
Tom Berendsen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena.

Z odstopanjem od člena 56(3) in 
člena 114(2) države članice zagotovijo, da 
se do 31. decembra 2024 izvede vsaj ena 
ocena uspešnosti, učinkovitosti in učinka 
uporabe dodatnih virov ter se oceni, kako 
so ti viri prispevali k tematskemu cilju iz 
odstavka 10 tega člena. V ta namen 
morajo uporabljati kazalnike za 
posamezne programe, ki jih je dala na 
voljo Komisija.

Or. nl

Obrazložitev

Če bodo države članice uporabljale iste kazalnike za posamezne programe, se bo tako 
olajšala priprava naknadne ocene.

Predlog spremembe 231
Monika Vana, Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri vseh programih, ki se izvajajo v okviru 
pobude REACT-EU, se zagotavlja enakost 
spolov na vseh stopnjah njihove priprave, 
izvajanja, spremljanja in ocenjevanja. Z 
njimi se zagotavljajo tudi enake možnosti 
za vse, brez diskriminacije na podlagi 
spola, rase, barve kože, etničnega ali 
socialnega porekla, genetskih značilnosti, 
jezika, vere ali prepričanja, političnega ali 
drugega mnenja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, s čimer se povečuje socialna 
vključenost in zmanjšujejo neenakosti.

Or. en

Predlog spremembe 232
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Z odstopanjem od člena 65(2) so 
izdatki upravičeni do prispevka iz skladov 
ESI, če so nastali upravičencu in so 
plačani med datumom predložitve 
programa Komisiji ali med 
1. januarjem 2014, kar nastopi prej, in 
31. decembrom 2024.

Or. en

Predlog spremembe 233
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
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Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Za dodatne vire se ne uporabljajo 
naslednje določbe:

12. Za dodatne vire se v zvezi z 
državami članicami, ki so vključene v 
okrepljeno sodelovanje Evropskega 
javnega tožilstva, ne uporabljajo naslednje 
določbe:

Or. en

Predlog spremembe 234
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) z odstopanjem od člena 18 zahteve 
o tematski osredotočenosti, vključno s 
pragovi za trajnostni urbani razvoj, kot so 
določeni v tej uredbi ali pravilih za 
posamezne sklade;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 235
Tom Berendsen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z odstopanjem od člena 19 in 
pravil za posamezne sklade predhodne 
pogojenosti;

črtano
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Or. nl

Predlog spremembe 236
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) z odstopanjem od člena 23 
makroekonomska pogojenost;

Or. en

Predlog spremembe 237
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 12 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstopanje iz drugega pododstavka 
člena 65(10), ki določa 1. februar 2020 
kot datum upravičenosti za operacije za 
spodbujanje zmogljivosti za odzivanje na 
krize v okviru izbruha COVID-19;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 238
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstopanje iz drugega pododstavka 
člena 65(10), ki določa 1. februar 2020 
kot datum upravičenosti za operacije za 
spodbujanje zmogljivosti za odzivanje na 
krize v okviru izbruha COVID-19;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 239
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 d – odstavek 12 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstopanje iz drugega pododstavka 
člena 65(10), ki določa 1. februar 2020 
kot datum upravičenosti za operacije za 
spodbujanje zmogljivosti za odzivanje na 
krize v okviru izbruha COVID-19;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 240
Daniel Buda

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) odstopanje iz drugega pododstavka 
člena 65(10), ki določa 1. februar 2020 
kot datum upravičenosti za operacije za 
spodbujanje zmogljivosti za odzivanje na 
krize v okviru izbruha COVID-19;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 241
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92b – odstavek 12 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) odstopanje iz člena 25a(7) glede 
izbora operacij, ki spodbujajo zmogljivosti 
za odzivanje na krize v okviru izbruha 
COVID-19, iz drugega pododstavka 
člena 65(10);

črtano

Or. es

Predlog spremembe 242
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) odstopanje iz člena 25a(7) glede 
izbora operacij, ki spodbujajo zmogljivosti 
za odzivanje na krize v okviru izbruha 
COVID-19, iz drugega pododstavka člena 
65(10);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 243
Pascal Arimont

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zahteve iz člena 12(4) Uredbe (EU) 
št. 1299/2013 za upravičence, da 
sodelujejo pri vsaj treh od štirih 
razsežnosti. Z odstopanjem partnerji v 
programu Interreg sodelujejo pri vsaj eni 
razsežnosti, kadar izvajajo projekte, 
financirane z dodatnimi viri.

Or. en

Predlog spremembe 244
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12a. Z odstopanjem od člena 65(9) so 
izdatki ali operacije, ki se podpirajo v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 9 tega 
člena, upravičene od 1. februarja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 245
Christian Doleschal, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Države članice in organi 13. Države članice in organi 
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upravljanja pri izvajanju svojih 
odgovornosti, povezanih z informiranjem, 
komuniciranjem in prepoznavnostjo v 
skladu s členom 115(1) in (3) ter 
Prilogo XII, zagotovijo, da so potencialni 
upravičenci, upravičenci, udeleženci, 
končni prejemniki sredstev finančnih 
instrumentov in širša javnost seznanjeni z 
obstojem in obsegom dodatnih virov ter 
dodatno podporo, ki so jo ti omogočili.

upravljanja pri izvajanju svojih 
odgovornosti, povezanih z informiranjem, 
komuniciranjem in prepoznavnostjo v 
skladu s členom 115(1) in (3) ter 
Prilogo XII, zagotovijo, da so potencialni 
upravičenci, upravičenci, udeleženci, 
končni prejemniki sredstev finančnih 
instrumentov in širša javnost seznanjeni z 
obstojem in obsegom dodatnih virov ter 
dodatno podporo, ki so jo ti omogočili. V 
skladu s členom 115(2) se operacije, za 
katere se prejema dodatna podpora, ki 
izhaja iz dodatnih virov, razkrijejo ob 
popolni preglednosti. Navedejo se v 
digitalnem sistemu za spremljanje 
sredstev EU, ki ga bo uvedla Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 246
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13a. Dodatni viri niso na voljo za 
naložbe v zvezi z raziskovanjem, 
proizvodnjo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem, prevozom, prenosom ali 
zgorevanjem fosilnih goriv niti za gradnjo 
letališč ali avtocest.

Or. en

Predlog spremembe 247
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
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Člen 92 b – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13a. Države članice vzpostavijo močne 
mehanizme za preprečevanje morebitnih 
goljufij in korupcije, kot je okrepljeno 
sodelovanje z Evropskim javnim 
tožilstvom.

Or. en

Predlog spremembe 248
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 102 – odstavek 6

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2a. V členu 102 se odstavek 6 
nadomesti z naslednjim:

6. Izdatki, povezani z velikim projektom, 
se lahko vključijo v zahtevek za plačilo po 
uradnem obvestilu iz odstavka 1 ali po 
predložitvi v odobritev iz odstavka 2. 
Kadar Komisija velikega projekta, ki ga 
izbere organ upravljanja, ne odobri, se 
izjava o izdatkih po sprejetju sklepa 
Komisije ustrezno popravi.

„6. Kadar Komisija velikega projekta, ki 
ga izbere organ upravljanja, ne odobri, se 
izjava o izdatkih po sprejetju sklepa 
Komisije ustrezno popravi.

V primeru zvišanja zneska skupnih 
upravičenih stroškov večjega projekta je 
treba sklep Komisije spremeniti, če 
sprememba presega 15 % skupnih 
upravičenih stroškov projekta.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pandemije COVID-19 je ogrožena zlasti pravočasna izvedba večjih projektov. Za 
poenostavitev izvedbenih postopkov so v členu 102 potrebne naslednje spremembe.
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Predlog spremembe 249
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 136 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2b. V členu 136 se odstavek 2 
nadomesti z naslednjim:

2. Del obveznosti, ki bo 31. decembra 2023 
še neporavnan, se sprosti, če Komisija do 
roka iz člena 141(1) ne prejme vseh 
dokumentov, zahtevanih na podlagi 
člena 141(1).

„2. Z odstopanjem od odstavka 1 tega 
člena se del obveznosti, ki bo 
31. decembra 2023 in 31. decembra 2024 
še neporavnan, sprosti, če Komisija do 
roka iz člena 141(1) ne prejme vseh 
dokumentov, zahtevanih na podlagi 
člena 141(1).“

Or. en

Obrazložitev

Načelo sprostitve (n+3) ostaja v veljavi, vendar se obveznosti za obdobje 2020–2022 
sprostijo leto pozneje.

Predlog spremembe 250
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 141 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2c. V členu 141 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

1. Poleg dokumentov iz člena 138 za 
zadnje obračunsko leto od 1. julija 2023 do 
30. junija 2024 države članice predložijo 
končno poročilo o izvajanju za operativni 
program ali zadnje letno poročilo o 
izvajanju za operativni program, ki se 
podpira s sredstvi iz ESPR.

„1. Poleg dokumentov iz člena 138 za 
zadnje obračunsko leto od 1. julija 2024 do 
30. junija 2025 države članice predložijo 
končno poročilo o izvajanju za operativni 
program ali zadnje letno poročilo o 
izvajanju za operativni program, ki se 
podpira s sredstvi iz ESPR.“
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Or. en

Obrazložitev

Zadnje proračunsko leto in rok za zaključne dokumente bi bilo treba odložiti za eno leto.

Predlog spremembe 251
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do 31. decembra 2023 predloži 
ocenjevalno poročilo o pobudi REACT-
EU, ki zajema proračunske obveznosti za 
leta 2020, 2021 in 2022. Poročilo 
vključuje informacije o doseganju ciljev 
REACT-EU, učinkovitosti uporabe 
sredstev, vrsti financiranih ukrepov, 
upravičencih in končnih prejemnikih 
dodeljenih finančnih sredstev in njihovi 
evropski dodani vrednosti pri 
gospodarskem okrevanju. Komisija 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
do 31. decembra 2025 dodatno 
ocenjevalno poročilo, ki zajema 
proračunske obveznosti za leti 2023 
in 2024 v skladu z odstopanjem iz 
člena 92b(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Or. en

Predlog spremembe 252
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
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Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do 31. decembra 2023 predloži 
ocenjevalno poročilo o pobudi REACT-
EU, ki zajema proračunske obveznosti in 
plačila, kjer je to mogoče, za leta 2020, 
2021 in 2022. Poročilo vključuje 
informacije o doseganju ciljev pobude 
REACT-EU, učinkovitosti uporabe virov, 
vrsti financiranih ukrepov, upravičencih 
in končnih prejemnikih dodeljenih 
finančnih sredstev ter njihovi evropski 
dodani vrednosti pri gospodarskem 
okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 253
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do 31. decembra 2030 predloži 
ocenjevalno poročilo o pobudi REACT-
EU, ki zajema proračunske obveznosti za 
leta 2020, 2021 in 2022. Poročilo 
vključuje informacije o doseganju ciljev 
pobude REACT-EU, učinkovitosti 
uporabe njenih virov, financiranih 
ukrepih, upravičencih ter končnih 
prejemnikih dodeljenih finančnih sredstev 
in njihovi evropski dodani vrednosti pri 
gospodarskem okrevanju, pa tudi oceno 
učinka na enakost spolov.

Or. en

Predlog spremembe 254
Martina Michels
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Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Priloga VII a – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metodologija dodelitve izrednih dodatnih 
virov za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju 
odprave posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravi zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, po posameznih državah 
članicah – člen 92b(4)

Metodologija dodelitve izrednih dodatnih 
virov za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju 
odprave posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravi pravičnega 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, po posameznih 
državah članicah – člen 92b(4)

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 255
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Priloga VII a – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) je referenčno obdobje za število 
brezposelnih in število brezposelnih 
mladih: povprečje od junija do avgusta 
2020;

b) je referenčno obdobje za število 
brezposelnih in število brezposelnih 
mladih: povprečje od aprila do junija 
2020;

Or. en

Obrazložitev

V obdobju, navedenem v izvirnem besedilu, bi se lahko zlasti v južnoevropskih državah 
sezonsko povečala zaposlenost zaradi dejavnosti, povezanih s turizmom ali kmetijskim 
sektorjem. Zato bi bilo bolje določiti drugo obdobje, na primer drugo četrtletje.

Predlog spremembe 256
Younous Omarjee
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Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Priloga VII a – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden se uporabi metoda iz odstavkov 1 in 
2 v zvezi z dodatnimi viri za leto 2020, se 
bo najbolj oddaljenim regijam na ravni 
NUTS 2 iz dodelitve namenil znesek, ki 
ustreza intenzivnosti pomoči v višini 
30 EUR na prebivalca. Ta dodelitev bo 
razdeljena po regijah in državah članicah, 
in sicer sorazmerno glede na celotno 
prebivalstvo teh regij. Preostali znesek za 
leto 2020 se bo razdelil med države članice 
v skladu z metodo iz odstavkov 1 in 2.

Preden se uporabi metoda iz odstavkov 1 in 
2 v zvezi z dodatnimi viri za leto 2020, se 
bo najbolj oddaljenim regijam na ravni 
NUTS 2 iz dodelitve namenil znesek, ki 
ustreza intenzivnosti pomoči v višini 
30 EUR na prebivalca. Ta dodatna 
dopolnilna dodelitev bo razdeljena po 
regijah in državah članicah, in sicer 
sorazmerno glede na celotno prebivalstvo 
teh regij. Ta dodelitev se bo morala dodati 
dodelitvi, ki jo bo vsaka najbolj oddaljena 
regija prejela v okviru razdelitve 
nacionalnih sredstev, izračunanih v 
skladu z odstavkoma 1 in 2. Preostali 
znesek za leto 2020 se bo razdelil med 
države članice v skladu z metodo iz 
odstavkov 1 in 2.

Or. fr

Predlog spremembe 257
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1
Uredba (EU) št. 1303/2013
Priloga VII a – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) je referenčno obdobje za število 
brezposelnih in število brezposelnih 
mladih: povprečje od junija do avgusta 
2021;

b) je referenčno obdobje za število 
brezposelnih in število brezposelnih 
mladih: povprečje od aprila do junija 
2021;

Or. en
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Obrazložitev

V obdobju, navedenem v izvirnem besedilu, bi se lahko zlasti v južnoevropskih državah 
sezonsko povečala zaposlenost zaradi dejavnosti, povezanih s turizmom ali kmetijskim 
sektorjem. Zato bi bilo bolje določiti drugo obdobje, na primer drugo četrtletje.


