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SPREJETA BESEDILA

P9_TA(2019)0045
Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena 
zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora ***I
Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 24. oktobra 2019, o predlogu Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se 
zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena 
zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD))1

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

1 Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena 
pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0020/2019).



Sprememba 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(4) Za ublažitev gospodarskih posledic 
izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez 
dogovora in za izkazovanje solidarnosti do 
najbolj prizadetih držav članic v takih 
izjemnih okoliščinah bi bilo treba Uredbo 
(ES) št. 2012/2002 spremeniti, da bi se 
podprli s tem povezani javni dohodki.

(4) Za ublažitev gospodarskih in 
socialnih posledic izstopa Združenega 
kraljestva iz Unije brez dogovora in za 
izkazovanje solidarnosti do najbolj 
prizadetih držav članic v takih izjemnih 
okoliščinah bi bilo treba Uredbo (ES) št. 
2012/2002 spremeniti, da bi se podprli s 
tem povezani javni dohodki.

Sprememba 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(5) Ker gre za izjemno uporabo sklada, 
bi morala biti njegova pomoč za ublažitev 
velikega finančnega bremena za države 
članice, ki nastane kot neposredna 
posledica izstopa Združenega kraljestva iz 
Unije brez dogovora, ciljno usmerjena in 
časovno omejena, da bi se ohranili prvotni 
razlogi za ustanovitev sklada in njegova 
sposobnost odzivanja na naravne nesreče.

(5) Ker gre za izjemno uporabo sklada, 
bi morala biti njegova pomoč za ublažitev 
velikega finančnega bremena za države 
članice, ki je nastalo oziroma nastane pri 
pripravah na izstop ali kot posledica 
izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez 
dogovora, ciljno usmerjena in časovno 
omejena, da bi se ohranili prvotni razlogi 
za ustanovitev sklada in njegova 
sposobnost odzivanja na naravne nesreče.

Sprememba 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(8) Da bi se zagotovila razpoložljivost 
sklada za naravne nesreče, kar je tudi 
njegov prvotni namen, bi bilo treba 
določiti zgornjo proračunsko mejo za 
podporo v zvezi z izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije brez dogovora.

(8) Ker je treba zagotoviti ustrezen 
proračun za ohranitev razpoložljivosti 
Solidarnostnega sklada Evropske unije za 
naravne nesreče, je treba državam 
članicam in regijam dati na voljo druga 
dodatna sredstva, na primer prek ESPG 
ali drugih ad hoc finančnih instrumentov, 
da se jim pomaga omejiti učinek 



morebitnega izstopa Združenega kraljestva 
iz Unije brez dogovora.

Sprememba 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(9) Za pomoč iz sklada za ublažitev 
velikega finančnega bremena za države 
članice zaradi izstopa Združenega 
kraljestva iz Unije brez dogovora bi morala 
veljati enaka pravila za izvajanje, 
spremljanje, poročanje, nadzor in revizijo 
kot za vsa druga posredovanja sklada. 
Poleg tega je glede na širok obseg javnih 
odhodkov, ki so lahko upravičeni do 
podpore, pomembno zagotoviti, da se 
spoštujejo druge določbe prava EU, zlasti 
pravila o državni pomoči.

(9) Za pomoč iz sklada za ublažitev 
velikega finančnega bremena za države 
članice, ki nastane ali bi lahko nastalo 
zaradi priprav na izstop ali kot posledica 
izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez 
dogovora, bi morala veljati enaka pravila 
za izvajanje, spremljanje, poročanje, 
nadzor in revizijo kot za vsa druga 
posredovanja sklada. Poleg tega je glede na 
širok obseg javnih odhodkov, ki so lahko 
upravičeni do podpore, pomembno 
zagotoviti, da se spoštujejo druge določbe 
prava EU, zlasti pravila o državni pomoči.

Sprememba 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 3 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(2) Razpoložljive odobritve za ta cilj so 
omejene na polovico najvišjega 
razpoložljivega zneska za posredovanje 
sklada za leti 2019 in 2020.

(2) Razpoložljive odobritve za ta cilj so 
omejene na 30 % najvišjega 
razpoložljivega zneska za posredovanje 
sklada za leti 2019 in 2020.

Sprememba 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 3 a – odstavek 3



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(3) Taka pomoč krije del dodatnih javnih 
odhodkov, ki nastanejo neposredno zaradi 
izstopa brez dogovora ter izključno med 
datumom izstopa brez dogovora in 31. 
decembrom 2020 (v nadaljnjem besedilu: 
finančno breme).

(3) Taka pomoč krije del dodatnih javnih 
odhodkov, nastalih izključno med 1. 
januarjem 2019 in 31. decembrom 2020 
zaradi priprav na izstop brez dogovora ali 
kot posledica izstopa brez dogovora (v 
nadaljnjem besedilu: finančno breme).

Sprememba 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 3 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(4) Država članica lahko zaprosi za 
pomoč na podlagi tega člena, če njeno 
ocenjeno finančno breme presega 
1 500 000 000 EUR v cenah iz leta 2011 
ali 0,3 % njenega BND. 

(4) Država članica lahko zaprosi za 
pomoč na podlagi tega člena, če njeno 
ocenjeno finančno breme presega 
750 000 000 EUR v cenah iz leta 2011 ali 
0,15 % njenega BND.

Sprememba 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 3 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(1) Člen 3b Pomoč iz člena 3a krije le 
finančno breme države članice v primerjavi 
s položajem, v katerem bi bil dosežen 
dogovor med Unijo in Združenim 
kraljestvom. Taka pomoč se lahko na 
primer uporabi za zagotavljanje podpore 
podjetjem, ki jih je prizadel izstop brez 
dogovora, vključno s podporo za ukrepe 
državne pomoči za navedena podjetja in s 
tem povezanim posredovanjem, za ukrepe 
za ohranitev obstoječih stopenj 
zaposlenosti ter za zagotovitev delovanja 
mejnih, carinskih, sanitarnih in 
fitosanitarnih kontrol, vključno z dodatnim 

(1) Člen 3b Pomoč iz člena 3a krije le 
finančno breme države članice v primerjavi 
s položajem, v katerem bi bil dosežen 
dogovor med Unijo in Združenim 
kraljestvom. Taka pomoč se lahko na 
primer uporabi za zagotavljanje podpore 
podjetjem in delavcem, ki jih je prizadel 
izstop brez dogovora, vključno s podporo 
za ukrepe državne pomoči za navedena 
podjetja in s tem povezanim 
posredovanjem, za ukrepe za ohranitev 
obstoječih stopenj zaposlenosti ter za 
zagotovitev delovanja mejnih, carinskih, 
sanitarnih in fitosanitarnih kontrol, 
vključno z dodatnim osebjem in 



osebjem in infrastrukturo. infrastrukturo. 

Sprememba 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 3 b – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(6a) Odhodki, upravičeni do financiranja 
v okviru Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, se ne 
financirajo v okviru te uredbe.

Sprememba 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 4 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(1) Pristojni nacionalni organi države 
članice lahko Komisiji najpozneje do 30. 
aprila 2020 predložijo vlogo za finančni 
prispevek iz sklada v skladu s členom 3a. 
Vloga vsebuje najmanj vse pomembne 
informacije o finančnem bremenu 
navedene države članice. V njej so opisani 
javni ukrepi, sprejeti kot odziv na izstop 
brez dogovora, in njihovi neto stroški do 
31. decembra 2020 ter razlogi, zakaj se jim 
ni bilo mogoče izogniti z ukrepi za 
pripravljenost. Vloga vsebuje tudi 
utemeljitev neposrednih posledic izstopa 
brez dogovora.

(1) Pristojni nacionalni organi države 
članice lahko Komisiji najpozneje do 30. 
junija 2020 predložijo vlogo za finančni 
prispevek iz sklada v skladu s členom 3a. 
Vloga vsebuje najmanj vse pomembne 
informacije o finančnem bremenu 
navedene države članice. V njej so opisani 
javni ukrepi, sprejeti kot priprava ali odziv 
na izstop brez dogovora, in njihovi neto 
stroški do 31. decembra 2020. Vloga 
vsebuje tudi utemeljitev neposrednih 
posledic izstopa brez dogovora.

Sprememba 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 4 a – odstavek 2



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(2) Komisija pripravi navodila za 
uspešen dostop do sklada in njegovo 
uporabo. Navodila vsebujejo podrobne 
informacije o pripravi vloge in informacije, 
ki jih je treba predložiti Komisiji, vključno 
z dokazi, ki jih je treba predložiti v zvezi s 
finančnim bremenom. Navodila se objavijo 
na spletnih mestih zadevnih generalnih 
direktoratov Komisije, Komisija pa 
zagotovi, da so države članice z njimi 
seznanjene.

(2) Komisija do 31. decembra 2019 
pripravi navodila za uspešen dostop do 
sklada in njegovo uporabo. Navodila 
vsebujejo podrobne informacije o pripravi 
vloge in informacije, ki jih je treba 
predložiti Komisiji, vključno z dokazi, ki 
jih je treba predložiti v zvezi s finančnim 
bremenom. Navodila se objavijo na 
spletnih mestih zadevnih generalnih 
direktoratov Komisije, Komisija pa 
zagotovi, da so države članice z njimi 
seznanjene.

Sprememba 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 4 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(3) Po 30. aprilu 2020 Komisija na 
podlagi informacij iz odstavkov 1 in 2 za 
vse prejete vloge oceni, ali so v vsakem 
primeru izpolnjeni pogoji za uporabo 
sklada, in določi zneske morebitnih 
finančnih prispevkov iz sklada v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev.

(3) Po 30. juniju 2020 Komisija na 
podlagi informacij iz odstavkov 1 in 2 za 
vse prejete vloge oceni, ali so v vsakem 
primeru izpolnjeni pogoji za uporabo 
sklada, in določi zneske morebitnih 
finančnih prispevkov iz sklada v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev.

Sprememba 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 4 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(4) Pomoč iz sklada se dodeli državam 
članicam, ki izpolnjujejo merila za 
upravičenost, pri čemer se upoštevajo 
mejne vrednosti iz člena 3a(4), in sicer do 
5 % finančnega bremena in v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev. Če se 
izkaže, da razpoložljivi proračun ne 

(4) Pomoč iz sklada se dodeli državam 
članicam, ki izpolnjujejo merila za 
upravičenost, pri čemer se upoštevajo 
mejne vrednosti iz člena 3a(4), in sicer do 
10 % finančnega bremena in v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev. Če se 
izkaže, da razpoložljivi proračun ne 



zadostuje, se stopnja pomoči sorazmerno 
zniža.

zadostuje, se stopnja pomoči sorazmerno 
zniža.

Sprememba 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 2012/2002
Člen 4 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(6) Evropski parlament in Svet čim prej 
po predložitvi predloga Komisije sprejmeta 
odločitev o uporabi sredstev sklada. 
Komisija na eni strani ter Evropski 
parlament in Svet na drugi strani si 
prizadevajo čim bolj skrajšati čas, potreben 
za uporabo sredstev sklada.

(6) Evropski parlament in Svet čim prej 
po predložitvi predloga Komisije sprejmeta 
odločitev o uporabi sredstev sklada. 
Komisija na eni strani ter Evropski 
parlament in Svet na drugi strani si 
prizadevajo čim bolj skrajšati čas, potreben 
za uporabo sredstev sklada, in se 
obvezujejo, da bodo v najkrajšem možnem 
času predlagali namenski instrument za 
soočanje s takšnimi izjemnimi 
okoliščinami.


