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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z 
nekaterimi projekti, ki ustvarjajo dohodek
(KOM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta (KOM/2008)0558),

– ob upoštevanju zahteve Sveta za privolitev Parlamenta na podlagi člena 161 Pogodbe ES 
(C6-0000/2008),

– ob upoštevanju člena 75(1) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2008),

1. da privolitev k predlogu uredbe Sveta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Določbe člena 55 Uredbe št. 1083/2006 se nanašajo na projekte, ki ustvarjajo dohodek, pri 
njihovi uporabi pa so se pokazale težave glede učinkovitosti pri izvajanju. 
Pravzaprav so v primeru manjših operacij, sofinanciranih v skladu s temi določbami, ali v 
primeru manjših projektov, ki jih sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in 
Kohezijski sklad, ali operacij, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad, postopki spremljanja, 
ki jih je treba upoštevati – prihodki se lahko upoštevajo največ tri leta po zaključku 
operativnega programa – prikazani kot nesorazmerno upravno breme v primerjavi z 
zadevnimi zneski, in kot pomemben dejavnik tveganja pri izvajanju programov.
Komisija je morala izključiti možnost reševanja težav, ki so jih izrazile države članice, na 
podlagi tolmačenja določb iz člena 55, saj se je to izkazalo za pravno nemogoče.
Zato Komisija po posvetovanju z državami članicami ocenjuje, da je treba sprejeti spremembo 
Uredbe št. 1083/2006, in sicer samo člena 55(5), ki vsebuje samo dve točki: izključitev 
operacij, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad, iz določb člena 55 in določitev praga, pod 
katerim bodo projekti, sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali 
Kohezijskega sklada, izključeni iz istega člena za izračun najvišjih upravičenih stroškov in 
spremljanja. Druge določbe člena 55 ostanejo nespremenjene. 
Poleg tega je bila vključena klavzula, ki določa, da revidirani člen prične veljati za nazaj, in 
sicer od 1. avgusta 2006, saj je pomembno zagotoviti skupna izvedbena pravila za zadevne 
projekte v celotnem programskem obdobju.

Tehnična revizija bi, kolikor je to mogoče, poenostavila upravljanje projektov, ki ustvarjajo 
dohodek, in sicer z zmanjšanjem upravnega bremena z upoštevanjem sorazmernosti.

Poleg tega bo spremenjeni člen 55 nedvomno olajšal izvajanje in spremljanje pomembnih 
srednje velikih operacij na občutljivih političnih področjih, kot so okolje, socialno 
vključevanje, raziskave, konkurenčnost in energija, na ta način pa se bo izboljšala tudi 
učinkovitost strukturnih skladov.

Ker ni proračunskih posledic, bi morala biti odločitev hitra, da bi se kolikor mogoče skrajšalo 
obdobje pravne negotovosti ter različnega tolmačenja držav članic in končnih upravičencev, 
kar bi lahko odložilo predložitev projektov in s tem izvajanje operativnih programov.
Končno pa je sedanja pozitivna praksa dobrega medinstitucionalnega sodelovanja dober 
primer, kako je mogoče v obstoječe uredbe o strukturnih skladih uvesti učinkovite 
poenostavitve, ki so v interesu evropskih državljanov. Nova določba bo zagotovo pripomogla 
k boljšemu upoštevanju prednostnih nalog, določenih za sedanje in prihodnja programska 
obdobja. 
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