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Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni 
cilj ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. septembra 2018 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z 
namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in 
prilagoditve njegovega splošnega cilja (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 
2017/0334(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2017)0825),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 175 in 197(2) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0433/2017),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. marca 
20181,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. aprila 20182,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 18. julija 2018, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za zaposlovanje in socialne 
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zadeve (A8-0227/2018),

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

2. odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo k tej 
resoluciji;

3. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji;

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

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



P8_TC1-COD(2017)0334

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. septembra 2018 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo 
strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2018/1671.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

Glede financiranja dodatnih finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in 

brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa so se Evropski parlament, Svet in 

Komisija dogovorili o naslednjem:

1. 40 milijonov EUR bo financiranih iz proračunske vrstice programa za podporo 

strukturnim reformam, ki je v razdelku 1b (13.08.01) večletnega finančnega okvira 

(ekonomska, socialna in teritorialna kohezija), z uporabo skupne razlike v okviru 

obveznosti v skladu s členom 14 Uredbe o večletnem finančnem okviru (EU, 

Euratom) št. 1311/2013 v okviru proračunskega postopka v skladu s členom 

314 PDEU;

2. 40 milijonov EUR bo financiranih iz proračunske vrstice programa za podporo 

strukturnim reformam, ki je v razdelku 2 (13.08.02) večletnega finančnega okvira 

(Trajnostna rast: naravni viri), s prerazporeditvami, razen za tehnično pomoč in 

razvoj podeželja v tem razdelku in ne da bi se koristile razlike. Natančni viri za te 

prerazporeditve bodo pravočasno navedeni glede na pogajanja o proračunskem 

postopku za proračun za leto 2019.



IZJAVA KOMISIJE

(se objavi v seriji C Uradnega lista)

Komisija bo v dopolnilnem pismu k predlogu splošnega proračuna za leto 2019 določila 

in predlagala prerazporeditve v višini 40 milijonov EUR v razdelku 2 večletnega 

finančnega okvira (Trajnostna rast: naravni viri).

Komisija namerava v skladu s členom 14 uredbe o večletnem finančnem okviru (EU, 

Euratom) št. 1311/2013 v okviru proračunskega postopka za leto 2020 po členu 314 

PDEU predlagati uporabo skupne razlike v okviru obveznosti.


