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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe 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)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0451),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 177 in 322(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0149/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– po posvetovanju z Računskim sodiščem,

– po posvetovanju Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor in Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



PE654.026v01-00 6/28 PR\1209048SL.docx

SL

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE 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 uredbe UREDBE 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

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 3

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 cenah za leto 
2018) za proračunsko postavko iz 
strukturnih skladov v okviru cilja „naložbe 
za rast in delovna mesta“ za leta 2020, 
2021 in 2022 – če posamezna država 
članica to utemelji, pa tudi za leti 2023 in 
2024 –, bi moral biti dan na voljo najbolj 
prizadetim državam članicam in regijam za 
odpravo posledic krize v okviru pandemije 
COVID-19 in pripravo zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva, da bi se dodatni viri hitro 
prek obstoječih operativnih programov 
dovedli v realno gospodarstvo. Viri za leto 
2020 izhajajo iz povečanja 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. 
Komisija bi morala določiti razdelitev 
preostalih dodatnih virov za vsako državo 
članico v delegiranem aktu in 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, 
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po potrebi pa tudi tranši za leti 2023 in 
2024.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 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. 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
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Predlog spremembe 5

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 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. 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, vključno s čezmejnimi 
zdravstvenimi storitvami, 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, tudi 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.

Or. en
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Predlog spremembe 6

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 območjih in 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.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Ker se je zaradi začasnega zaprtja 
meja med državami članicami pojavilo 
nekaj večjih izzivov za čezmejne 
skupnosti, bi morale države članice 
uporabiti do 5 % dodatnih virov za 
podpiranje čezmejnih projektov, tako da 
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uporabijo obstoječe ali uvedejo nove 
projekte sodelovanja Interreg.

Or. en

Predlog spremembe 8

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 
zelenega, digitalnega in odpornega 
okrevanja gospodarstva, je treba zagotoviti 
višji znesek začetnega predplačila ali po 
potrebi letno predplačilo 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 9

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 

(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 
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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.

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 10

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 

(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 



PR\1209048SL.docx 13/28 PE654.026v01-00

SL

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.

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, ki 
izvirajo iz učinka pandemije COVID-19, 
in stopnje razvoja, da bo pomoč v 
nadaljevanju uravnoteženo osredotočena 
na manj razvite regije v skladu s cilji 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, določenimi v členu 173 PDEU, 
ter regije in mesta, ki jih je pandemija 
najbolj prizadela. 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 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog je nujen, vendar je še dovolj časa za običajni osemtedenski rok za nacionalne 
parlamente.
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Predlog spremembe 12

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

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 cenah za leto 2018 
na voljo za proračunsko postavko za leto 
2020 ter se dodelijo ESRR in ESS.“;

Or. en

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz člena 2 uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje] se izvajajo v 
okviru strukturnih skladov v višini 
53 272 800 000 EUR v tekočih cenah 
zneska iz člena 3(2)(a)(i) navedene uredbe 
ob upoštevanju člena 4(3), (4) in (8) 
navedene uredbe.

Ukrepi iz člena 2 uredbe [o evropskem 
instrumentu za okrevanje] se izvajajo v 
okviru strukturnih skladov v višini 
53 272 800 000 EUR v cenah za leto 2018 
od zneska iz člena 3(2)(a)(i) navedene 
uredbe ob upoštevanju člena 4(3), (4) in (8) 
navedene uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 1
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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. Vsaj 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“, do 5 % teh virov pa se da na 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 9 tega 
člena.

Or. en

Predlog spremembe 15

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 leto 2021 in 2022 se dajo 
na voljo iz dodatnih virov, kot so določeni 
v členu 92a. Z odstopanjem od prvega 
pododstavka in na podlagi 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 se dopolnijo s podporo za 
upravne odhodke v višini do 
18 000 000 EUR v cenah za leto 2018. 

Or. en
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Predlog spremembe 16

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. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejetje delegiranega akta v skladu s 
členom 149, v katerem določi razdelitev 
dodatnih virov v odobritvah za prevzem 
obveznosti iz strukturnih skladov za leti 
2020 in 2021 za vsako državo članico v 
skladu z merili in metodologijo iz Priloge 
VIIa. Delegirani akt se v letu 2021 
pregleda, da se določi razdelitev dodatnih 
virov za leto 2022 na podlagi podatkov, ki 
bodo na voljo 19. oktobra 2021. Po potrebi 
se 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 17

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 o 
partnerstvu vključi lokalne in regionalne 
organe ter ustrezna telesa, ki predstavljajo 
civilno družbo. Za čezmejne projekte se 
uporabi do 5 % dodatnih virov.
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Or. en

Predlog spremembe 18

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 dodeli za 
tehnično podporo v okviru katerega koli 
obstoječega operativnega programa, ki ga 
podpirata ESRR ali ESS, ali novega 
operativnega programa iz odstavka 10.

Or. en

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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 9 tega člena.

Or. en
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Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene uporabe člena 134(2) za letna 
predplačila v letih 2021, 2022 in 2023 
znesek podpore iz skladov za celotno 
programsko obdobje za operativni program 
vključuje dodatne vire.

Z odstopanjem od člena 134(2) in na 
podlagi obrazložene zahteve iz države 
članice znaša letno predplačilo za leti 
2021, 2022 in po potrebi leti 2023 in 2024 
do 50 % dodatnih virov, dodeljenih za 
programe za leto 2020 v okviru novega 
tematskega cilja iz odstavka 9. Za namene 
izračuna letnega predplačila za leta 2021, 
2022, 2023 in po potrebi 2024 znesek 
podpore iz skladov za celotno programsko 
obdobje za operativni program vključuje 
dodatne vire.

Or. en

Predlog spremembe 21

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

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.

Dodatni viri, ki ne bodo dodeljeni za 
tehnično podporo, se bodo uporabili v 
okviru tematskega cilja iz odstavka 9 za 
podporo operacijam spodbujanja odprave 
posledic krize v okviru pandemije COVID-
19 in priprave zelenega, digitalnega in 
odpornega okrevanja gospodarstva.

Or. en
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Predlog spremembe 22

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 10. Z 
odstopanjem od člena 26(1) program ob 
upoštevanju odstavka 4 zgoraj zajema 
obdobje do 31. decembra 2022, v primeru 
odstopanja iz odstavka 2 pa do 31. 
decembra 2024.

Or. en

Predlog spremembe 23

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, vštevši 
čezmejne zdravstvene storitve, 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, 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
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Predlog spremembe 24

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, 
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. en

Predlog spremembe 25

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, 2023 in 
2024 brez navedbe zneskov za rezervo za 
uspešnost in brez razčlenitve po 
kategorijah regij.
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Or. en

Predlog spremembe 26

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 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega in drugega 
pododstavka člena 120(3) se lahko za 
prednostno os oziroma osi, ki se jim 
dodelijo dodatni viri, za katere se 
načrtujejo programi v okviru tematskega 
cilja iz odstavka 10 tega člena, uporabi 
100-odstotna stopnja sofinanciranja.

Z odstopanjem od prvega in drugega 
pododstavka člena 120(3) se lahko za 
prednostno os oziroma osi, ki se jim 
dodelijo dodatni viri, za katere se 
načrtujejo programi v okviru tematskega 
cilja iz odstavka 9 tega člena, uporabi 100-
odstotna stopnja sofinanciranja.

Or. en
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Predlog spremembe 28

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, v primeru 
odstopanja iz pododstavka 3 odstavka 2 
tega člena pa do 31. decembra 2026, 
izvede vsaj ena ocena uspešnosti, 
učinkovitosti in učinka uporabe dodatnih 
virov ter se oceni, kako so ti viri prispevali 
k tematskemu cilju iz odstavka 9 tega 
člena.

Or. en

Predlog spremembe 29

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

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 92 b – odstavek 12 – točka e
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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 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sklicevanje na „sklad“, „sklade“ ali 
„sklade ESI“ v oddelku 2.2 Priloge XII se 
bodisi nadomesti ali dopolni s 
sklicevanjem na [REACT-EU], kadar se 
finančna podpora operacijam zagotovi iz 
dodatnih virov.“;

Sklicevanje na „sklad“, „sklade“ ali 
„sklade ESI“ v oddelku 2.2 Priloge XII se 
dopolni s sklicevanjem na [REACT-EU], 
kadar se finančna podpora operacijam 
zagotovi iz dodatnih virov Sklicevanje na 
dodatne vire iz REACT-EU se izvede s 
ključnikom ali drugimi raziskovalnimi 
orodji, s katerimi se državljanom pojasni, 
da se nek projekt financira kot del odziva 
Unije na pandemijo COVID-19.“;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 149 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2a. v členu 149 se odstavek 2 
nadomesti z naslednjim:

2. Pooblastilo za sprejemanje 2. Pooblastilo za sprejemanje 
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delegiranih aktov iz člena 5(3), drugega 
odstavka člena 12, četrtega pododstavka 
člena 22(7), člena 37(13), tretjega 
pododstavka člena 38(4), člena 39a(7), 
člena 40(4), člena 41(3), drugega 
pododstavka člena 42(1), člena 42(6), 
drugega, tretjega, četrtega in sedmega 
pododstavka člena 61(3), členov 63(4), 
64(4) in 67(5a), drugega odstavka člena 68, 
četrtega odstavka člena 101, petega 
pododstavka člena 122(2), prvega 
pododstavka člena 125(8), člena 125(9), 
člena 127(7) in (8) ter člena 144(6) se na 
Komisijo prenese od 21. decembra 2013 do 
31. decembra 2020.

delegiranih aktov iz člena 5(3), drugega 
odstavka člena 12, četrtega pododstavka 
člena 22(7), člena 37(13), tretjega 
pododstavka člena 38(4), člena 39a(7), 
člena 40(4), člena 41(3), drugega 
pododstavka člena 42(1), člena 42(6), 
drugega, tretjega, četrtega in sedmega 
pododstavka člena 61(3), členov 63(4), 
64(4) in 67(5a), drugega odstavka člena 68, 
člena 92b(4), četrtega odstavka člena 101, 
petega pododstavka člena 122(2), prvega 
pododstavka člena 125(8), člena 125(9), 
člena 127(7) in (8) ter člena 144(6) se na 
Komisijo prenese od 21. decembra 2013 do 
31. decembra 2020.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 149 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2b. v členu 149 se odstavek 3 
nadomesti z naslednjim:

3. Prenos pooblastila iz člena 5(3), 
drugega odstavka člena 12, četrtega 
pododstavka člena 22(7), člena 37(13), 
tretjega pododstavka člena 38(4), 
člena 39a(7), člena 40(4), člena 41(3), 
drugega pododstavka člena 42(1), 
člena 42(6), drugega, tretjega, četrtega in 
sedmega pododstavka člena 61(3), 
členov 63(4), 64(4) in 67(5a), drugega 
odstavka člena 68, četrtega odstavka 
člena 101, petega pododstavka 
člena 122(2), prvega pododstavka 
člena 125(8), člena 125(9), člena 127(7) 
in (8) ter člena 144(6) lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu preneha veljati prenos 
pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 

3. Prenos pooblastila iz člena 5(3), 
drugega odstavka člena 12, četrtega 
pododstavka člena 22(7), člena 37(13), 
tretjega pododstavka člena 38(4), 
člena 39a(7), člena 40(4), člena 41(3), 
drugega pododstavka člena 42(1), 
člena 42(6), drugega, tretjega, četrtega in 
sedmega pododstavka člena 61(3), 
členov 63(4), 64(4) in 67(5a), drugega 
odstavka člena 68, člena 92b(4), četrtega 
odstavka člena 101, petega pododstavka 
člena 122(2), prvega pododstavka 
člena 125(8), člena 125(9), člena 127(7) 
in (8) ter člena 144(6) lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet. S 
sklepom o preklicu preneha veljati prenos 
pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 
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začne učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

začne učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Uredba (EU) št. 1303/2013
Člen 149 – odstavek 5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

2c. v členu 149 se odstavek 5 
nadomesti z naslednjim:

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 5(3), drugega odstavka člena 12, 
četrtega pododstavka člena 22(7), 
člena 37(13), tretjega pododstavka 
člena 38(4), členov 39a(7), 40(4) in 41(3), 
drugega pododstavka člena 42(1), 
člena 42(6), drugega, tretjega, četrtega in 
sedmega pododstavka člena 61(3), 
členov 63(4), 64(4) in 67(5a), drugega 
odstavka člena 68, četrtega odstavkom 
člena 101, petega pododstavka 
člena 122(2), prvega pododstavka 
člena 125(8), člena 125(9), člena 127(7) 
in (8) ter člena 144(6), začne veljati le, če 
mu niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred 
iztekom tega roka tako Evropski parlament 
kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 5(3), drugega odstavka člena 12, 
četrtega pododstavka člena 22(7), 
člena 37(13), tretjega pododstavka 
člena 38(4), členov 39a(7), 40(4) in 41(3), 
drugega pododstavka člena 42(1), 
člena 42(6), drugega, tretjega, četrtega in 
sedmega pododstavka člena 61(3), 
členov 63(4), 64(4) in 67(5a), drugega 
odstavka člena 68, člena 92b(4), četrtega 
odstavkom člena 101, petega pododstavka 
člena 122(2), prvega pododstavka 
člena 125(8), člena 125(9), člena 127(7) 
in (8) ter člena 144(6), začne veljati le, če 
mu niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred 
iztekom tega roka tako Evropski parlament 
kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

Or. en



PE654.026v01-00 26/28 PR\1209048SL.docx

SL

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 31. decembra 
2023 ocenjevalno poročilo o 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

Obrazložitev

Četudi je REACT-EU tehnično gledano zgolj sprememba uredbe o skupnih določbah za 
obdobje 2014–2020, zagotavlja precej novih sredstev, hkrati pa zmanjšuje upravna bremena 
in s tem tudi nadzor nad porabo. Zato je primerno, da Komisija oceni učinek teh ukrepov, da 
se pridobijo uporabni podatki za prihodnje načrtovanje kohezijske politike.
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OBRAZLOŽITEV

A. Ozadje pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU)

Pobuda REACT-EU je predlog Evropske komisije za odpravo gospodarskih posledic 
pandemije covid-19. Ustavitev ali upočasnitev gospodarske dejavnosti po vsej Uniji sta 
povzročili veliko gospodarsko in socialno škodo, pobuda REACT-EU pa je eno od orodij za 
pomoč pri reševanju problema. Sledi dvema predhodnima predlogoma v zvezi s kohezijsko 
politiko, naložbeno pobudo v odziv na koronavirus (CRII) in naložbeno pobudo v odziv na 
koronavirus plus (CRII+), ki sta spremenila pravila za regionalno porabo, da bi se omogočilo 
okrevanje.

B. Področje uporabe predloga

Namen predloga REACT-EU je sprememba uredbe o skupnih določbah za kohezijske sklade 
v obdobju 2014–2020. Zagotavlja dodaten proračun v dveh delih za leto 2020 in obdobje 
2021–2022 ter določa več odstopanj od običajnih pravil za porabo kohezijskih sredstev, ki se 
izrecno nanašajo na dodatni proračun za gospodarsko in socialno okrevanje. Pobuda REACT-
EU ne bo veljala za Združeno kraljestvo (niti za proračunsko leto 2020), saj sporazum o 
izstopu določa, da povečanje proračuna v prehodnem obdobju ni zavezujoče za Združeno 
kraljestvo.

C. Proračunski vidiki

V predlogu je zagotovljenih dodatnih 5 milijard EUR, ki bodo na voljo v proračunskem 
letu 2020 in bodo vključene v proračun, ter dodatnih 42 milijard EUR za leto 2021 in 
11 milijard EUR za leto 2022, ki bodo „zunaj proračuna“, opredeljene kot zunanji namenski 
viri. Soporočevalca predlagata, da bi bila dodatna sredstva na voljo tudi za proračunske 
obveznosti v letu 2023 in po potrebi v letu 2024.

D. Problem zunanjih namenskih virov

Zunanji namenski viri so poseben razred sredstev EU, ki so „zunaj“ splošnega proračuna, saj 
so sredstva, ki se lahko porabijo le za posebej določen namen. To velja na splošno za 
prihodke iz vrnjenih nepovratnih sredstev in drugih povračil, ki se lahko uporabijo le za 
njihov prvotni namen, in za plačila iz tretjih držav za posebne programe, ki se lahko 
uporabljajo samo za programe, ki jih je navedla zadevna država. Ko se uporabijo na drugih 
področjih, lahko zunanji namenski viri vzbudijo pomisleke o demokratični odgovornosti, saj 
je to denar, za katerega ne velja enak demokratični nadzor kot za preostali del proračuna, in 
pomeni odstopanje od načela proračunske univerzalnosti (in domnevno pristnosti).

E. Razdelitev sredstev

V predlogu je določena razčlenitev virov po državah članicah in ne po regijah, kot je običajno 
na področju kohezijske politike. Vendar Komisija to upravičuje s posebno naravo financiranja 
za soočanje z gospodarskimi in družbenimi posledicami pandemije covid-19. Razčlenitev po 
državah članicah se izvede v skladu s pravili iz nove Priloge VIIa in uporablja z izvedbenim 
aktom Komisije. Soporočevalca predlagata, da bi se to nadomestilo z delegiranim aktom.
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F. Nov tematski cilj

Pobuda REACT-EU oblikuje nov, enoten tematski cilj za dodatno financiranje z naslovom 
„Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, 
digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva“. Ta tematski cilj se bo uporabljal za ESRR 
in ESS v okviru obstoječih operativnih programov ali posebnih novih programov po izbiri 
držav članic.

G. Prožnost pri porabi sredstev za kohezijo

Za dodatno financiranje v okviru pobude REACT-EU je v novem členu 92b določeno število 
odstopanj, zaradi katerih je načrtovanje in izvajanje prožnejše. Možni so na primer prenosi 
med ESRR in ESS ter v Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, pri čemer se 
uporabljajo samo pravila sprejemnega sklada.

H. Stopnja predhodnega financiranja

Dodatni viri bodo stopnjo predhodnega financiranja dvignili izjemno visoko na 50 %.

I. Stopnja sofinanciranja

V predlogu pobude REACT-EU je določena stopnja sofinanciranja do 100 % v primeru 
porabe, povezane z gospodarskim okrevanjem.

J. Druga odstopanja

Pri dodatnem financiranju tudi ne bodo veljala običajna pravila glede tematske 
osredotočenosti, predhodne pogojenosti, rezerve za uspešnost ali določenih rokov, uvedenih z 
uredbama CRII ali CRII+.

K. Komunikacija

Glede projektov, financiranih v okviru pobude REACT-EU, bo treba v skladu z običajnimi 
pravili za kohezijske projekte javno navesti, za kakšno financiranje gre.

L. Zaključek

Soporočevalca sta predlog zelo skrbno preučila in predlagata, da se sprejme s spremembami, 
navedenimi v poročilu. Vendar je treba poudariti, da morajo različna odstopanja in prožna 
pravila iz poročila ostati začasna in da se mora kohezijska politika od leta 2023 vrniti k 
običajnim pravilom in nadzoru. To velja zlasti za množično uporabo zunanjih namenskih 
prejemkov, ki se lahko izjemoma dopustijo, vendar to ne more postati običajni pristop, saj 
lahko ogrozi demokratično odločanje o proračunu EU.


