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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja splošno osredotočenost revizije finančne uredbe na večjo 
usklajenost in poenostavitev finančnih pravil ter na večjo prožnost upravljanja proračuna. To 
je zlasti pomembno za učinkovitost ukrepov Unije na področju zunanjih odnosov.

Vendar pa je treba pojasniti določbe o „rezervi za prožnost“ znotraj zunanjih finančnih 
instrumentov, da bi zagotovili, da bo možnost prenosa nedodeljenih sredstev povečala 
zmogljivost za odzivanje na nepredvidene dogodke, ne da bi bilo treba sredstva preusmeriti iz 
posebnih ciljev za posameznih instrumentov.

Pripravljavec mnenja poleg tega meni, da je treba poostriti parlamentarni nadzor in povečati 
preglednost skrbniških skladov Unije, zlasti za neizredne ukrepe, in vključiti sistematično 
zastopanost Parlamenta v upravnih odborih teh skladov.

Prav tako bi bilo treba spremeniti določbe o javnih naročilih na področju zunanjih ukrepov, da 
se bolje upoštevajo nekatere posebnosti ukrepov v okviru skupne zunanje in varnostne 
politike.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Do 10 % sredstev instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA II), evropskega 
instrumenta sosedstva in instrumenta za 
financiranje razvojnega sodelovanja lahko 
na začetku proračunskega leta ostane 
nedodeljenih, da se zagotovijo dodatna 
sredstva za odzivanje na velike 
nepredvidene potrebe, nove krizne razmere 
ali znatne politične premike v tretjih 
državah, poleg že načrtovanih zneskov. Če 
se med letom za ta nedodeljena sredstva ne 
prevzamejo obveznosti, bi jih bilo treba s 
sklepom Komisije prenesti.

(4) Možnost za prenos preostalih 
nedodeljenih sredstev instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA II), evropskega 
instrumenta sosedstva in instrumenta za 
financiranje razvojnega sodelovanja je 
treba vpeljati znotraj meje 10 % začetnih 
sredstev vsakega posameznega 
instrumenta, da se poveča zmožnost za 
odzivanje na velike nepredvidene potrebe, 
nove krizne razmere ali znatne politične 
premike v tretjih državah in se izogne 
pritisku za prevzemanje obveznosti za 
nedodeljena sredstva proti koncu leta. Če 
se med letom za ta nedodeljena sredstva ne 
prevzamejo obveznosti, bi jih bilo treba s 
sklepom Komisije prenesti, pri čemer se 
zagotovi, da se porabijo v skladu s 
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posebnimi cilji instrumenta, ki so mu 
prvotno pripadala, ter ob upoštevanju 
pravil in pod nadzorom organov tega 
instrumenta.

Obrazložitev

Uvodna izjava bi morala biti v skladu s členom 12(2)(e), ki se nanaša le na pravila o prenosu. 
Treba je zagotoviti, da se prenesena nedodeljena sredstva ne preusmerijo iz posebnih ciljev 
zadevnega instrumenta.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Načelo preglednosti iz člena 15 
PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo 
čim bolj odprto, za področje izvrševanja 
proračuna določa, da morajo imeti 
državljani možnost, da so seznanjeni s tem, 
kje in v katere namene Unija porablja 
sredstva. Te informacije spodbujajo 
demokratično razpravo, prispevajo k 
udeležbi državljanov v procesu 
sprejemanja odločitev Unije in krepijo 
institucionalno kontrolo in pregled nad 
odhodki Unije. Taki cilji bi se morali 
dosegati z objavo, če je le mogoče s 
pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, 
ustreznih informacij o vseh prejemnikih 
sredstev Unije, ob upoštevanju legitimnih 
interesov takih prejemnikov do zaupnosti 
in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa 
pravice do zasebnosti in varstva njihovih 
osebnih podatkov. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale institucije pri 
objavi podatkov zato uporabiti selektivni 
pristop. Odločitve o objavi bi morale 
temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile 
podane informacije smiselne.

(14) Načelo preglednosti iz člena 15 
PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo 
čim bolj odprto, za področje izvrševanja 
proračuna določa, da morajo imeti 
državljani možnost, da so seznanjeni s tem, 
kje in v katere namene Unija porablja 
sredstva. Te informacije spodbujajo 
demokratično razpravo, prispevajo k 
udeležbi državljanov v procesu 
sprejemanja odločitev Unije, krepijo 
institucionalno kontrolo in pregled nad 
odhodki Unije ter veliko prispevajo k njeni 
verodostojnosti. Taki cilji bi se morali 
dosegati z objavo, če je le mogoče s 
pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, 
ustreznih informacij o vseh prejemnikih 
sredstev Unije, ob upoštevanju legitimnih 
interesov takih prejemnikov do zaupnosti 
in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa 
pravice do zasebnosti in varstva njihovih 
osebnih podatkov. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale institucije pri 
objavi podatkov zato uporabiti selektivni 
pristop. Odločitve o objavi bi morale 
temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile 
podane informacije smiselne.

Predlog spremembe 3
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 
znesek in namen sredstev se ne bi smeli 
objaviti, če bi to lahko ogrozilo osebno 
celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ali bi škodilo zakonitim 
poslovnim interesom prejemnika.

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 
znesek in namen sredstev se ne bi smeli 
objaviti, če bi to lahko ogrozilo osebno 
celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena 
zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ali bi škodilo zakonitim 
poslovnim interesom prejemnika.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Zaradi pravne varnosti bi bilo 
treba določiti tudi pravila glede rokov, v 
katerih je treba poslati zaznamek o 
nastanku terjatve.

(47) Da se zagotovita pravna varnost in 
preglednost, bi bilo treba določiti tudi 
pravila glede rokov, v katerih je treba 
poslati zaznamek o nastanku terjatve.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 105

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(105) Primerno je določiti različne 
situacije, običajno opredeljene kot 
nasprotje interesov, in te situacije različno 
obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ 
bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v 
takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, 
pristojna za izvrševanje proračuna, 
izvajanje revizij ali kontrol, oziroma 
uradnik ali uslužbenec katere od institucij 
Unije. V primerih, kadar poskuša 
gospodarski subjekt neupravičeno vplivati 
na postopek ali pridobiti zaupne 
informacije, bi bilo treba to obravnavati kot 
hudo kršitev poklicnih pravil. Poleg tega se 
lahko gospodarski subjekti znajdejo tudi v 

(105) Primerno je določiti različne 
situacije, običajno opredeljene kot 
nasprotje interesov, in te situacije različno 
obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ 
bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v 
takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, 
pristojna za izvrševanje proračuna, 
izvajanje revizij ali kontrol, oziroma 
uradnik ali uslužbenec katere od institucij 
Unije. V primerih, kadar poskuša 
gospodarski subjekt neupravičeno vplivati 
na postopek ali pridobiti zaupne 
informacije, bi bilo treba to obravnavati kot 
hudo kršitev poklicnih pravil, zaradi katere 
je lahko subjekt izključen iz postopka. 
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položaju, ko zaradi nasprotnih poklicnih 
interesov ne bi smeli biti izbrani za izvedbo 
naročila. Na primer družba ne bi smela 
ocenjevati projekta, pri katerem je 
sodelovala, revizor pa ne bi smel revidirati 
računovodskih izkazov, ki jih je predhodno 
potrdil.

Poleg tega se lahko gospodarski subjekti 
znajdejo tudi v položaju, ko zaradi 
nasprotnih poklicnih interesov ne bi smeli 
biti izbrani za izvedbo naročila. Na primer 
družba ne bi smela ocenjevati projekta, pri 
katerem je sodelovala, revizor pa ne bi 
smel revidirati računovodskih izkazov, ki 
jih je predhodno potrdil.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) odobritvami, ki so nedodeljene v 
začetku proračunskega leta in se nanašajo 
na sredstva, navedena v Uredbi (EU) št. 
231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II), Uredbi (EU) št. 232/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 
o vzpostavitvi evropskega instrumenta 
sosedstva in Uredbi (EU) št. 233/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 
financiranje razvojnega sodelovanja za 
obdobje 2014–2020, v obsegu do 10 % 
začetnih odobritev za posamezen 
instrument.

(e) odobritvami, ki se nanašajo na 
sredstva, navedena v Uredbi (EU) 
št. 231/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II), Uredbi (EU) št. 232/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 
o vzpostavitvi evropskega instrumenta 
sosedstva in Uredbi (EU) št. 233/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 
financiranje razvojnega sodelovanja za 
obdobje 2014–2020, ki so ostale 
nedodeljene, da bi omogočili večjo 
prilagodljivost pri odzivanju na 
nepredvidene potrebe, in za katere se med 
proračunskim letom niso prevzele 
obveznosti, v obsegu do 10 % začetnih 
odobritev za posamezen instrument. Ta 
odobrena sredstva se porabijo v skladu s 
posebnimi cilji instrumenta, ki so mu 
prvotno pripadala, ter ob upoštevanju 
pravil in pod nadzorom organov tega 
instrumenta.

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se prenesena nedodeljena sredstva ne preusmerijo iz posebnih ciljev 
zadevnega instrumenta.

Predlog spremembe 7
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Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar Komisija uporabi skrbniške 
sklade Unije, predlogu proračuna priloži 
delovni dokument o dejavnostih, ki se 
podpirajo s sredstvi skrbniških skladov 
Unije, o njihovem izvajanju in kakovosti 
izvedbe.

6. Kadar Komisija uporabi skrbniške 
sklade Unije, predlogu proračuna priloži 
podroben delovni dokument o dejavnostih, 
ki se podpirajo s sredstvi skrbniških 
skladov Unije, o njihovem izvajanju, 
uspešnosti in stroških upravljanja.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar pa Komisija lahko prenese 
pooblastila za izvrševanje proračuna v 
zvezi s odobritvami za poslovanje v 
svojem oddelku proračuna na vodje 
delegacij Unije in v njihovi odsotnosti na 
namestnike vodij delegacij, da se zagotovi 
neprekinjeno poslovanje. Kadar vodje 
delegacij Unije delujejo kot odredbodajalci 
Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa 
pooblastil, v njihovi odsotnosti pa njihovi 
namestniki, uporabljajo pravila Komisije o 
izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo 
enake naloge in obveznosti kot vsi drugi 
odredbodajalci Komisije na podlagi 
nadaljnjega prenosa ter nosijo tudi enako 
odgovornost.

Vendar pa Komisija lahko prenese 
pooblastila za izvrševanje proračuna v 
zvezi z odobritvami za poslovanje v 
svojem oddelku proračuna na vodje 
delegacij Unije in v njegovi odsotnosti na 
njihove namestnike, da se zagotovi 
neprekinjeno poslovanje, zgolj v zvezi z 
odobritvami za poslovanje za pripravljalne 
ukrepe na področju iz naslova V PEU v 
skladu s členom 56(2)(c) pa tudi na 
poveljnika civilne operacije. Kadar vodje 
delegacij Unije in poveljnik civilne 
operacije ter v njihovi odsotnosti njihovi 
namestniki delujejo kot odredbodajalci 
Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa 
pooblastil, uporabljajo pravila Komisije o 
izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo 
enake naloge in obveznosti kot vsi drugi 
odredbodajalci Komisije na podlagi 
nadaljnjega prenosa ter nosijo tudi enako 
odgovornost.

Obrazložitev

Nadaljnji prenos na poveljnika civilnih operacij, ki bi bil podoben sedanjemu nadaljnjemu 
prenosu na vodje delegacij Unije in ozko omejen na pripravljalne ukrepe v okviru SZVP, bi 
pripomogel k racionalizaciji postopkov za civilno krizno upravljanje in omogočil hitrejše 
odzivanje na krize.



PE597.548v03-00 8/14 AD\1121134SL.docx

SL

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka Visoki
predstavnik sprejme potrebne ukrepe za 
spodbujanje sodelovanja med delegacijami 
Unije in službami Komisije.

Za namene prvega pododstavka visoki
predstavnik sprejme potrebne ukrepe za 
spodbujanje sodelovanja med delegacijami 
Unije in poveljnikom civilnih operacij na 
eni strani ter službami Komisije na drugi 
strani.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 227 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za ukrepe v izrednih razmerah, 
ukrepe po izrednih razmerah in tematske 
ukrepe lahko Komisija po obvestilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
ustanavlja skrbniške sklade v okviru 
sporazumov, sklenjenih z drugimi 
donatorji. V aktu o ustanovitvi vsakega 
skrbniškega sklada so opredeljeni cilji 
skrbniškega sklada. Sklep Komisije o 
ustanovitvi skrbniškega sklada vsebuje 
opis ciljev sklada, utemeljitev za njegovo 
ustanovitev v skladu z odstavkom 3, 
navedbo njegovega trajanja in predhodnih 
sporazumov z drugimi donatorji.

1. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 261, da omogoči ustanavljanje 
skrbniških skladov za ukrepe v izrednih 
razmerah, ukrepe po izrednih razmerah in 
tematske ukrepe. Kadar je v primeru 
ukrepov v izrednih razmerah to nujno 
potrebno iz izrednih razlogov, se za 
delegirane akte, sprejete na podlagi tega 
člena, uporabi postopek iz člena 261(a). 
Skrbniški skladi se ustanavljajo v okviru 
sporazumov, sklenjenih z drugimi donatorji 
V aktu o ustanovitvi vsakega skrbniškega 
sklada so opredeljeni cilji skrbniškega 
sklada. Sklep Komisije o ustanovitvi 
skrbniškega sklada vsebuje opis ciljev 
sklada, utemeljitev za njegovo ustanovitev 
v skladu z odstavkom 3, navedbo 
njegovega trajanja in predhodnih 
sporazumov z drugimi donatorji.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 227 – odstavek 3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posredovanje Unije ima dodano 
vrednost: skrbniški skladi se ustanovijo in 
uporabljajo samo na ravni Unije, če je 
njihove cilje mogoče lažje uresničiti na 
ravni Unije kot na nacionalni ravni, zlasti 
zaradi njihovega obsega ali morebitnih 
učinkov;

(a) posredovanje Unije ima dodano 
vrednost: skrbniški skladi se ustanovijo in 
uporabljajo samo na ravni Unije, če je 
njihove cilje mogoče lažje uresničiti na 
ravni Unije kot na nacionalni ravni, zlasti 
zaradi njihovega obsega ali morebitnih 
učinkov, in če teh ciljev z drugimi 
obstoječimi finančnimi instrumenti ni 
mogoče doseči v enakem obsegu;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 227 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za vsak skrbniški sklad Unije se za 
zagotovitev poštenega zastopstva 
donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne 
prispevajo, kot opazovalk, ter za odločanje 
o uporabi sredstev ustanovi upravni odbor, 
ki mu predseduje Komisija. Pravila za 
sestavo upravnega odbora in njegova 
notranja pravila se določijo v aktu o 
ustanovitvi skrbniškega sklada, ki ga 
sprejme Komisija in velja tudi za 
donatorje. Ta pravila vključujejo zahtevo, 
da je za končno odločitev o uporabi 
sredstev sklada potrebno soglasje 
Komisije.

4. Za vsak skrbniški sklad Unije se za 
zagotovitev poštenega zastopstva 
donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne 
prispevajo, in Evropskega parlamenta kot 
opazovalcev, ter za odločanje o uporabi 
sredstev ustanovi upravni odbor, ki mu 
predseduje Komisija. Pravila za sestavo 
upravnega odbora in njegova notranja 
pravila se določijo v aktu o ustanovitvi 
skrbniškega sklada, ki ga sprejme Komisija 
in velja tudi za donatorje. Ta pravila 
vključujejo zahtevo, da je za končno 
odločitev o uporabi sredstev sklada 
potrebno soglasje Komisije.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 228 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skrbniški skladi Unije se izvršujejo 
v skladu z načeli dobrega finančnega 
poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, 
nediskriminacije in enakega obravnavanja, 
pa tudi v skladu s specifičnimi cilji iz 

1. Skrbniški skladi Unije se izvršujejo 
v skladu z načeli dobrega finančnega 
poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, 
nediskriminacije in enakega obravnavanja, 
ob polnem spoštovanju mehanizmov 
Evropskega parlamenta za proračunski 
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vsakega akta o ustanovitvi. nadzor in kontrolo, pa tudi v skladu s 
specifičnimi cilji iz vsakega akta o 
ustanovitvi.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 228 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsak prispevek Unije se uporabi v 
skladu s cilji, določenimi v temeljnem 
aktu, v skladu s katerim se ta prispevek 
zagotavlja v skrbniški sklad Unije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 228 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija objavi podrobno poročilo 
o dejavnostih, ki jih podpirajo skrbniški 
skladi Unije, ter o njihovi izvedbi in 
uspešnosti v obliki delovnega dokumenta, 
ki se vsako leto priloži predlogu 
proračuna v skladu s členom 39(6).

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 229 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) tretja država spoštuje temeljna 
načela iz splošne deklaracije o človekovih 
pravicah;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 229 – odstavek 1 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) tretja država je sprejela 
protikorupcijsko zakonodajo.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 261 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 261 a

Postopek v nujnih primerih

1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi 
tega člena, začnejo veljati nemudoma in 
se uporabljajo, dokler se jim ne 
nasprotuje v skladu z odstavkom 2. 
Uradno obvestilo o delegiranem aktu 
Evropskemu parlament in Svetu navaja 
razloge za uporabo postopka v nujnih 
primerih.

2. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s 
postopkom iz člena 261(6). V tem primeru 
Komisija nemudoma po tem, ko jo 
Evropski parlament ali Svet uradno 
obvesti o odločitvi o nasprotovanju aktu, 
ta akt razveljavi.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – poglavje 3 – točka 39.1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kadar sklep o ustanovitvi misije za 
civilno krizno upravljanje v okviru skupne 
zunanje in varnostne politike predvideva 
to možnost zaradi operativne nujnosti.

Obrazložitev

Možnost uporabe postopka s pogajanji za civilno krizno upravljanje bi moralo biti dovoljeno, 
če to zahteva nujnost situacije, ki se določi na ad hoc podlagi v sklepu o ustanovitvi misije za 
krizno upravljanje.
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