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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog Komisije za uredbo o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ 

(Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti 

financiranja (EFI), izdan 29. maja 2018, vsebuje precejšnje spremembe v zvezi s splošno 

strukturo teritorialnega sodelovanja in prihodnjih programov čezmejnega sodelovanja (CBC).  

Prva znatna sprememba je predlog Komisije, da se komponente sodelovanja preoblikujejo, 

med drugim z osredotočanjem čezmejnega sodelovanja na kopenske meje in vključitvijo 

čezmejnega sodelovanja na morskih mejah v razširjeno komponento „nadnacionalno 

sodelovanje in pomorsko sodelovanje“. Pripravljavec mnenja je prepričan, da bi s tem ogrozili 

sedanje in prihodnje pomorske čezmejne programe, zlasti tiste v Sredozemlju. Cilj programa 

Interreg mora biti ustvarjanje močnih povezav in okrepitev partnerstev med sosednjimi 

državami, ki imajo skupno kopensko ali morsko mejo. To je pomembno predvsem za 

programe ob Sredozemskem morju, pri katerih vlaganje v partnerske države in njihovo 

stabilnost pomeni tudi vlaganje v varnost in stabilnost Evropske unije. Pripravljavec mnenja 

zato predlaga spremembe, s katerimi bi prišlo do ponovne uvedbe programov čezmejnega 

pomorskega sodelovanja, tudi če ni stalne povezave prek morja, in posledično do 

preoblikovanja dodeljenih sredstev v prid komponente 1.  

Druga pomembna sprememba, predlagana v osnutku uredbe Interreg, je predlog za uporabo 

skupnega sklopa pravil za obe vrsti sodelovanja, notranje sodelovanje med državami 

članicami in sodelovanje med državami članicami EU in državami zunaj EU. Zato bodo 

pravila iz Uredbe Interreg vplivala tudi na programe CBC, ki se sofinancirajo iz zunanjih 

instrumentov financiranja EU, kot sta instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno 

sodelovanje (NDICI) in instrument za predpristopno pomoč (IPA III).  

To je pomembna sprememba v primerjavi s sedanjim obdobjem 2014–2020, v katerem se 

programi zunanjega čezmejnega sodelovanja urejajo s posebnimi izvedbenimi uredbami. 

Pripravljavec mnenja predlaga, da se vedno, kadar se zunanji instrumenti financiranja 

uporabljajo za sofinanciranje programov Interreg, njihovi cilji in prednostne naloge, ki so 

navedeni v ustreznih uredbah, v celoti upoštevajo in izrecno navedejo v uredbi Interreg. 

V osnutku uredbe Interreg so že določena finančna sredstva IPA III in NDICI, ki naj bi se 

zagotovila za programe Interreg. Da bi omogočili večjo prožnost, pripravljavec mnenja 

predlaga, da bi odstranili vrednosti in namesto tega dodali sklicevanja na uredbi IPA III in 

NDICI, ker pričakuje, da bodo v teh uredbah določene mejne vrednosti. 

Čeprav so prizadevanja za poenostavitev in kar največje povečanje sinergije med različnimi 

skladi dobrodošla, pripravljavec mnenja meni, da se ne sme zanemariti glavnih namenov EFI. 

Zato predlaga spremembe v tej zvezi in navaja, da bi bilo treba zunanje čezmejno sodelovanje 

iz uredbe Interreg dopolniti s programi čezmejnega sodelovanja, zajetega v instrumentih za 

predpristopno pomoč in sosedstvo. S pomočjo IPA bi bilo treba še naprej podpirati 

prizadevanja upravičencev do IPA za pospeševanje regionalnega, makroregionalnega in 

čezmejnega sodelovanja ter teritorialnega razvoja, vključno z izvajanjem makroregionalnih 

strategij Unije. V zvezi s pomočjo NDICI bi morala EU še naprej razvijati posebne odnose z 

državami v svojem sosedstvu, da bi ustvarila območje blaginje in dobrega sosedstva, ki 

temelji na ciljih in načelih zunanjega delovanja Unije.  
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Pripravljavec mnenja tudi trdi, da bi bilo treba dovoliti večjo prožnost pri izvajanju 

programskih dokumentov, kadar so vključene partnerske države, kajti izkušnje kažejo, da te 

potrebujejo več časa, ker njihovi postopki niso enaki kot tisti v državah članicah EU. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da upošteva 

naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Člen 176 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) določa, da je 

Evropski sklad za regionalni razvoj 

(ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju 

največjih razvojnih neravnovesij v regijah 

Unije. ESRR v okviru navedenega člena ter 

drugega in tretjega odstavka člena 174 

PDEU prispeva k zmanjšanju neskladij 

med stopnjami razvitosti različnih regij in 

zmanjšanju zaostalosti regij z najbolj 

omejenimi možnostmi, med katerimi bi 

bilo treba posebno pozornost nameniti 

nekaterim kategorijam regij, med katerimi 

so eksplicitno navedene čezmejne regije. 

(1) Člen 176 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) določa, da je 

Evropski sklad za regionalni razvoj 

(ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju 

največjih razvojnih neravnovesij v regijah 

Unije. ESRR v okviru navedenega člena ter 

drugega in tretjega odstavka člena 174 

PDEU prispeva k zmanjšanju neskladij 

med stopnjami razvitosti različnih regij in 

zmanjšanju zaostalosti regij z najbolj 

omejenimi možnostmi, med katerimi bi 

bilo treba posebno pozornost nameniti 

nekaterim kategorijam regij, med katerimi 

so eksplicitno navedeni podeželje, 

območja, ki jih je prizadela industrijska 

tranzicija, ter regije, ki so hudo in stalno 

prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 

demografskih razmer, kot so 

najsevernejše regije z zelo nizko gostoto 

poseljenosti ter otoki, čezmejne in gorske 

regije. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Uredba (EU) [nova uredba o 

skupnih določbah] Evropskega parlamenta 

in Sveta21 vsebuje določbe, ki so skupne 

(2) Uredba (EU) [nova uredba o 

skupnih določbah] Evropskega parlamenta 

in Sveta21 vsebuje določbe, ki so skupne 
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ESRR in nekaterim drugim skladom, 

Uredba (EU) [nova uredba o ESRR] 

Evropskega parlamenta in Sveta22 pa 

vsebuje določbe, ki se nanašajo na posebne 

cilje in področje uporabe podpore iz ESRR. 

Sedaj je treba sprejeti posebne določbe o 

cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ 

(Interreg), ko ena ali več držav članic z 

učinkovitim načrtovanjem sodelujejo prek 

meja, vključno z določbami o tehnični 

pomoči, spremljanju, vrednotenju, 

komuniciranju, upravičenosti, upravljanju 

in kontroli ter finančnem upravljanju. 

ESRR in nekaterim drugim skladom, 

Uredba (EU) [nova uredba o ESRR] 

Evropskega parlamenta in Sveta22 pa 

vsebuje določbe, ki se nanašajo na posebne 

cilje in področje uporabe podpore iz ESRR. 

Sedaj je treba sprejeti posebne določbe o 

cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ 

(Interreg), ko ena ali več držav članic in 

ena ali več držav ali drugih ozemelj zunaj 

Unije z učinkovitim načrtovanjem 

sodelujejo prek meja, vključno z 

določbami o tehnični pomoči, spremljanju, 

vrednotenju, komuniciranju, upravičenosti, 

upravljanju in kontroli ter finančnem 

upravljanju. 

__________________ __________________ 

21 [Sklic] 21 [Sklic]  

22 [Sklic] 22 [Sklic] 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Za spodbujanje skladnega razvoja 

ozemlja Unije na različnih ravneh, bi moral 

ESRR podpirati čezmejno, nadnacionalno, 

pomorsko in medregionalno sodelovanje 

ter sodelovanje najbolj oddaljenih regij v 

okviru cilja „evropsko teritorialno 

sodelovanje“ (Interreg). 

(3) Za spodbujanje blaginje in 

skladnega razvoja ozemlja Unije na 

različnih ravneh bi moral ESRR podpirati 

čezmejno, nadnacionalno in medregionalno 

sodelovanje ter sodelovanje najbolj 

oddaljenih regij v okviru cilja „evropsko 

teritorialno sodelovanje“ (Interreg). 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Komponenta čezmejnega 

sodelovanja bi si morala prizadevati za 

reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj 

opredelijo v obmejnih regijah, in za 

(4) Komponenta čezmejnega 

sodelovanja bi si morala prizadevati za 

reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj 

opredelijo v regijah ob kopenskih in 
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izkoriščanje neizkoriščenih možnosti za 

rast na obmejnih območjih, kot je razvidno 

iz sporočila Komisije „Spodbujanje rasti 

in kohezije v obmejnih regijah EU“23 

(„sporočilo o obmejnih regijah“). Zato bi 

bilo treba čezmejno komponento omejiti 

na sodelovanje na kopenskih mejah, 

čezmejno sodelovanje na morskih mejah 

pa bi bilo treba vključiti v nadnacionalno 

komponento. 

morskih mejah, in za izkoriščanje 

neizkoriščenih možnosti za rast na 

obmejnih območjih. Zato bi morala 

čezmejna komponenta vključevati 
sodelovanje na kopenskih ali morskih 

mejah, čezmejno sodelovanje pa bi moralo 

podpirati regije ob kopenskih ali morskih 

mejah. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Komponenta čezmejnega 

sodelovanja bi morala vključevati tudi 

sodelovanje med eno ali več državami 

članicami in eno ali več državami ali 

drugimi ozemlji zunaj Unije. V primerjavi 

s programskim obdobjem 2014–2020 bi 

vključitev notranjega in zunanjega 

čezmejnega sodelovanja v okvir te uredbe 

morala pomeniti bistveno poenostavitev in 

racionalizacijo veljavnih določb za organe, 

pristojne za programe, v državah članicah 

ter partnerske organe in upravičence zunaj 

Unije. 

(5) Komponenta čezmejnega 

sodelovanja bi morala vključevati tudi 

sodelovanje med eno ali več državami 

članicami in eno ali več tretjimi državami. 

V primerjavi s programskim obdobjem 

2014–2020 bi vključitev notranjega in 

zunanjega čezmejnega sodelovanja v okvir 

te uredbe morala pomeniti bistveno 

poenostavitev in racionalizacijo veljavnih 

določb za organe, pristojne za programe, v 

državah članicah ter partnerske organe in 

upravičence zunaj Unije. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Zunanje čezmejno sodelovanje v 

okviru te uredbe ne bi smelo na noben 

način nadomestiti programov čezmejnega 

sodelovanja, ki so zajeti v uredbah (EU) 

.../... [uredba IPA III] in (EU) .../... 

[uredba NDICI], temveč jih mora 

dopolnjevati, zlasti prizadevanja 

upravičencev do IPA in NDICI za 
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pospeševanje regionalnega, 

makroregionalnega in čezmejnega 

sodelovanja.  

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Določiti bi bilo treba objektivna 

merila za opredelitev upravičenih regij in 

območij. V ta namen bi morala opredelitev 

upravičenih regij in območij na ravni Unije 

temeljiti na skupnem sistemu klasifikacije 

regij iz Uredbe (ES) št. 1059/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta26. 

(9) Določiti bi bilo treba objektivna 

merila za opredelitev upravičenih regij in 

območij. V ta namen bi morala opredelitev 

upravičenih regij in območij na ravni Unije 

temeljiti na skupnem sistemu klasifikacije 

regij iz Uredbe (ES) št. 1059/2003 

Evropskega parlamenta in Sveta26. Če 

klasifikacija NUTS ni na voljo, bi se 

morala za programe Interreg v 

sodelovanju s tretjimi državami 

uporabljati enakovredna območja, ki 

izpolnjujejo pogoje v okviru uredb (EU) 

.../... [uredba IPA III] in (EU) .../... 

[uredba NDICI]. 

__________________ __________________ 

26 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 

oblikovanju skupne klasifikacije 

statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 

L 154, 21.6.2003, str. 1). 

26 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 

oblikovanju skupne klasifikacije 

statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL 

L 154, 21.6.2003, str. 1). 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Še naprej je treba podpirati ali, 

kadar je to ustrezno, vzpostaviti vse vrste 

sodelovanja s tretjimi državami v sosedstvu 

Unije, saj je tako sodelovanje pomembno 

orodje politike regionalnega razvoja in bi 

moralo koristiti regijam držav članic, ki 

mejijo na tretje države. V ta namen bi 

(10) Še naprej je treba podpirati ali, 

kadar je to ustrezno, vzpostaviti vse vrste 

sodelovanja s tretjimi državami v sosedstvu 

Unije, saj je tako sodelovanje pomembno 

orodje politike regionalnega razvoja in bi 

moralo koristiti regijam držav članic, ki 

mejijo na tretje države. V ta namen bi 
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ESRR in zunanji instrumenti financiranja 

Unije, IPA27, NDICI28 in OCTP29 morali 

podpirati programe v okviru čezmejnega 

sodelovanja, nadnacionalnega sodelovanja 

in pomorskega sodelovanja, sodelovanja 

najbolj oddaljenih regij in 

medregionalnega sodelovanja. Podpora iz 

ESRR in zunanjih instrumentov 

financiranja Unije bi morala temeljiti na 

vzajemnosti in sorazmernosti. Pri 

instrumentih IPA III CBC in NDICI CBC 

bi se podpora iz ESRR morala dopolniti z 

vsaj enakovrednimi zneski iz IPA III CBC 

in NDICI CBC, in sicer do najvišjega 

zneska, določenega v zadevnem pravnem 

aktu, torej v višini največ 3 % finančnih 

sredstev v okviru IPA III in v višini največ 

4 % finančnih sredstev programa 

„sosedsko geografsko območje“ v skladu s 

členom 4(2)(a) NDICI. 

ESRR in zunanji instrumenti financiranja 

Unije, IPA27, NDICI28 in OCTP29 morali 

podpirati programe v okviru čezmejnega 

sodelovanja, nadnacionalnega sodelovanja, 

sodelovanja najbolj oddaljenih regij in 

medregionalnega sodelovanja. Podpora iz 

ESRR in zunanjih instrumentov 

financiranja Unije bi morala temeljiti na 

vzajemnosti in sorazmernosti. Pri 

instrumentih IPA III CBC in NDICI CBC 

bi se podpora iz ESRR morala dopolniti z 

vsaj enakovrednimi zneski iz IPA III CBC 

in NDICI CBC, in sicer na podlagi določb 

iz zadevnega pravnega akta, torej člena 

[9] Uredbe (EU) .../... Evropskega 

parlamenta in Sveta [uredba IPA III] in 

člena [18] Uredbe (EU) .../... Evropskega 

parlamenta in Sveta [uredba NDICI]. 

__________________ __________________ 

27 Uredba (EU) XXX o vzpostavitvi 

instrumenta za predpristopno pomoč (UL L 

xx, str. y). 

27 Uredba (EU) .../... Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne ... o vzpostavitvi 

instrumenta za predpristopno pomoč (UL L 

xx, str. y). 

28 Uredba (EU) XXX o vzpostavitvi 

instrumenta za sosedstvo, razvoj in 

mednarodno sodelovanje (UL L xx, str. y). 

28 Uredba (EU) .../... Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne ... o vzpostavitvi 

instrumenta za sosedstvo, razvoj in 

mednarodno sodelovanje (UL L xx, str. y). 

29 Sklep Sveta (EU) XXX o pridružitvi 

čezmorskih držav in ozemelj Evropski 

uniji, vključno z odnosi med Evropsko 

unijo na eni strani ter Grenlandijo in 

Kraljevino Dansko na drugi strani (UL L 

xx, str. y). 

29 Sklep Sveta (EU) XXX o pridružitvi 

čezmorskih držav in ozemelj Evropski 

uniji, vključno z odnosi med Evropsko 

unijo na eni strani ter Grenlandijo in 

Kraljevino Dansko na drugi strani (UL L 

xx, str. y). 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Pomoč IPA III bi bilo treba 

usmeriti predvsem na pomoč 

upravičencem do IPA za okrepitev 

(11) S pomočjo IPA bi bilo treba še 

naprej podpirati prizadevanja upravičencev 

do IPA za pospeševanje regionalnega, 
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demokratičnih institucij in pravne države, 

reformiranje sodstva in javne uprave, 

spoštovanje temeljnih pravic ter 

spodbujanje enakosti spolov, strpnosti, 

socialnega vključevanja in 

nediskriminacije. S pomočjo IPA bi bilo 

treba še naprej podpirati prizadevanja 

upravičencev do IPA za pospeševanje 

regionalnega, makroregionalnega in 

čezmejnega sodelovanja ter teritorialnega 

razvoja, vključno z izvajanjem 

makroregionalnih strategij Unije. Pomoč 

IPA bi morala obravnavati varnost, 

migracije in upravljanje meja, 

zagotavljanje dostopa do mednarodne 

zaščite, izmenjavo ustreznih informacij, 

krepitev nadzora meja in skupna 

prizadevanja v boju proti nedovoljenim 

migracijam in tihotapljenju migrantov. 

makroregionalnega in čezmejnega 

sodelovanja ter teritorialnega razvoja, 

vključno z izvajanjem makroregionalnih 

strategij Unije in obravnavati cilje in 

prednostne naloge, kakor so opredeljeni v 

členu [3] in Prilogah II in III k Uredbi 

IPA [IPA III]. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) V zvezi s pomočjo NDICI bi Unija 

morala razviti posebne odnose z državami 

v svojem sosedstvu, da ustvari območje 

blaginje in dobrega sosedstva, ki temelji na 

vrednotah Unije in za katero so značilni 

tesni in miroljubni odnosi na podlagi 
sodelovanja. Ta uredba in uredba o NDICI 

bi zato morali podpirati notranje in zunanje 

vidike zadevnih makroregionalnih strategij. 

Navedene pobude so strateško pomembne 

in nudijo pomembne politične okvire za 

poglobitev odnosov z državami 

partnericami in med njimi na podlagi načel 

vzajemne odgovornosti ter skupne in 

deljene odgovornosti. 

(12) V zvezi s pomočjo NDICI bi Unija 

morala razviti posebne odnose z državami 

v svojem sosedstvu, da ustvari območje 

blaginje in dobrega sosedstva, ki temelji na 

ciljih in načelih zunanjega delovanja 
Unije, kot so določeni v členu 3(5), členu 

8 in členu 21 Pogodbe o Evropski uniji in 

členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, zlasti načelih demokracije, pravne 

države in spoštovanja človekovih pravic 

ter temeljnih svoboščin, na katerih je 

utemeljena, prek dialoga in sodelovanja s 

partnerskimi državami in regijami. Ta 

uredba in uredba o NDICI bi zato morali 

podpirati notranje in zunanje vidike 

zadevnih makroregionalnih strategij in 

obravnavati cilje in prednostne naloge, 

kakor so opredeljeni v členu [3] in 

Prilogah II in III k Uredbi NDICI. 

Navedene pobude so strateško pomembne 

in nudijo pomembne politične okvire za 
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poglobitev odnosov z državami 

partnericami in med njimi na podlagi načel 

vzajemne odgovornosti ter skupne in 

deljene odgovornosti. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Določiti je treba sredstva, ki se 

dodelijo za vsako od različnih komponent 

programa Interreg, vključno z deleži vsake 

države članice, kar zadeva skupne zneske 

za čezmejno sodelovanje, nadnacionalno 

sodelovanje in pomorsko sodelovanje, 

sodelovanje najbolj oddaljenih regij in 

medregionalno sodelovanje, in možnosti, 

ki jih imajo države članice glede prožnosti 

med temi komponentami. V primerjavi s 

programskim obdobjem 2014–2020 bi bilo 

treba zmanjšati delež za čezmejno 

sodelovanje, medtem ko bi bilo treba 

zaradi vključitve pomorskega sodelovanja 

delež za nadnacionalno sodelovanje in 

pomorsko sodelovanje povečati, ter 

vzpostaviti komponento za sodelovanje 

najbolj oddaljenih regij. 

(15) Določiti je treba sredstva, ki se 

dodelijo za vsako od različnih komponent 

programa Interreg, vključno z deleži vsake 

države članice, kar zadeva skupne zneske 

za čezmejno sodelovanje, nadnacionalno 

sodelovanje in pomorsko sodelovanje, 

sodelovanje najbolj oddaljenih regij in 

medregionalno sodelovanje, in možnosti, 

ki jih imajo države članice glede prožnosti 

med temi komponentami. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Zaradi vključenosti več kot ene 

države članice in posledično višjih 

administrativnih stroškov zlasti za nadzor 

in prevode, bi morala biti zgornja meja za 

odhodke tehnične pomoči višja kot pri cilju 

„naložbe za delovna mesta in rast“. Da se 

višji administrativni stroški izravnajo, bi 

bilo treba države članice spodbujati, da, 

kadar je mogoče, zmanjšajo upravno breme 

(24) Zaradi vključenosti več kot ene 

države članice in ene ali več tretjih držav 

ter posledično višjih administrativnih 

stroškov zlasti za nadzor in prevode, bi 

morala biti zgornja meja za odhodke 

tehnične pomoči višja kot pri cilju 

„naložbe za delovna mesta in rast“. Da se 

višji administrativni stroški izravnajo, bi 

bilo treba države članice spodbujati, da, 
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v zvezi z izvajanjem skupnih projektov. 

Poleg tega bi programi Interreg z omejeno 

podporo Unije ali programi zunanjega 

čezmejnega sodelovanja morali prejeti 

določen minimalni znesek za tehnično 

pomoč, da bi bilo na voljo dovolj sredstev 

za učinkovite ukrepe tehnične pomoči. 

kadar je mogoče, zmanjšajo upravno breme 

v zvezi z izvajanjem skupnih projektov. 

Poleg tega bi programi Interreg z omejeno 

podporo Unije ali programi zunanjega 

čezmejnega sodelovanja morali prejeti 

določen minimalni znesek za tehnično 

pomoč, da bi bilo na voljo dovolj sredstev 

za učinkovite ukrepe tehnične pomoči. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Za zagotovitev enotnih pogojev 

sprejetja ali spremembe programov 

Interreg bi bilo treba na Komisijo prenesti 

izvedbena pooblastila. Vendar pa bi 

programi zunanjega čezmejnega 

sodelovanja morali spoštovati, kjer je 

primerno, postopke v odboru iz uredb (EU) 

[IPA III] in [NDICI] v zvezi s prvo 

odločbo o odobritvi navedenih programov. 

(35)  Za sprejetje ali spremembo 

programov Interreg prek večletnega 

strateškega dokumenta bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu 

s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije sprejme akte Vendar pa bi 

programi zunanjega čezmejnega 

sodelovanja morali spoštovati, kjer je 

primerno, postopke iz uredb (EU) [IPA III] 

in [NDICI] v zvezi s prvo odločbo o 

odobritvi navedenih programov. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) notranje čezmejno sodelovanje med 

sosednjimi regijami dveh ali več držav 

članic s skupno kopensko mejo ali med 

sosednjimi regijami z vsaj eno državo 

članico in eno ali več tretjimi državami, 

navedenimi v členu 4(3), s skupno 

kopensko mejo; ali 

(a) notranje čezmejno sodelovanje med 

sosednjimi regijami dveh ali več držav 

članic s skupno kopensko ali morsko mejo 

ali med sosednjimi regijami z vsaj eno 

državo članico in eno ali več tretjimi 

državami, navedenimi v členu 4(3), s 

skupno kopensko ali morsko mejo; ali 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zunanje čezmejno sodelovanje med 

sosednjimi regijami s skupno kopensko 

mejo, pri čemer sodeluje vsaj ena država 

članica in eno ali več od naslednjega: 

(b) zunanje čezmejno sodelovanje med 

sosednjimi regijami s skupno kopensko ali 

morsko mejo, pri čemer sodeluje vsaj ena 

država članica in eno ali več od 

naslednjega: 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) nadnacionalno sodelovanje in 

pomorsko sodelovanje na širših 

nadnacionalnih območjih ali okoli morskih 

bazenov, v katero so vključeni nacionalni, 

regionalni in lokalni partnerji v programu v 

državah članicah, tretjih državah in 

partnerskih državah in na Grenlandiji, z 

namenom večjega teritorialnega 

povezovanja („komponenta 2“; kadar se 

sklicuje le na nadnacionalno sodelovanje: 

„komponenta 2A“; kadar se sklicuje le na 

pomorsko sodelovanje: „komponenta 

2B“); 

(2) nadnacionalno sodelovanje na širših 

nadnacionalnih območjih ali okoli morskih 

bazenov, v katero so vključeni nacionalni, 

regionalni in lokalni partnerji v programu v 

državah članicah, tretjih državah in 

partnerskih državah in na Grenlandiji, z 

namenom večjega teritorialnega 

povezovanja; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V okviru čezmejnega sodelovanja 

se iz ESRR podpirajo regije na ravni 

NUTS 3 v Uniji vzdolž vseh notranjih in 

zunanjih kopenskih meja s tretjimi 

državami ali partnerskimi državami. 

1. V okviru čezmejnega sodelovanja 

se iz ESRR podpirajo regije na ravni 

NUTS 3 v Uniji vzdolž vseh notranjih in 

zunanjih kopenskih ali morskih meja s 

tretjimi državami ali partnerskimi 

državami. 
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Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Regije ob morskih mejah, ki so na 

morju povezane prek stalne povezave, se 

prav tako podpirajo v okviru čezmejnega 

sodelovanja. 

2. Regije ob morskih mejah, ki so na 

morju povezane prek stalnih povezav ali 

drugih trajnih kulturnih, zgodovinskih in 

prometnih povezav, se prav tako podpirajo 

v okviru čezmejnega sodelovanja. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Programi Interreg notranjega 

čezmejnega sodelovanja lahko zajemajo 

regije na Norveškem, v Švici in v 

Združenem kraljestvu, ki so enakovredne 

regijam na ravni NUTS 3, kakor tudi v 

Lihtenštajnu, Andori in Monaku. 

3. Programi Interreg notranjega 

čezmejnega sodelovanja lahko zajemajo 

regije na Norveškem, v Švici in v 

Združenem kraljestvu, ki so enakovredne 

regijam na ravni NUTS 3, kakor tudi v 

Lihtenštajnu, Andori, Monaku in San 

Marinu. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. V okviru zunanjega čezmejnega 

sodelovanja se iz IPA III ali NDICI 

podpirajo regije na ravni NUTS 3 zadevne 

partnerske države ali, če klasifikacija 

NUTS ni na voljo, enakovredna območja 

vzdolž kopenskih meja med državami 

članicami in partnerskimi državami, ki 

izpolnjujejo pogoje v okviru IPA III ali 

NDICI. 

4. V okviru zunanjega čezmejnega 

sodelovanja se iz IPA III ali NDICI 

podpirajo regije na ravni NUTS 3 zadevne 

partnerske države ali, če klasifikacija 

NUTS ni na voljo, enakovredna območja 

vzdolž kopenskih ali morskih meja med 

državami članicami in partnerskimi 

državami, ki izpolnjujejo pogoje v okviru 

IPA III ali NDICI. 
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Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V okviru nadnacionalnega 

sodelovanja in pomorskega sodelovanja se 

iz ESRR podpirajo regije na ravni NUTS 2 

v Uniji, ki zajemajo sosednja funkcionalna 

območja, pri čemer se po potrebi 

upoštevajo makroregionalne strategije in 

strategije za morske bazene. 

1. V okviru nadnacionalnega 

sodelovanja se iz ESRR podpirajo regije na 

ravni NUTS 2 v Uniji, ki zajemajo 

funkcionalna območja, pri čemer se po 

potrebi upoštevajo makroregionalne 

strategije in strategije za morske bazene. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nadnacionalno sodelovanje in pomorsko 

sodelovanje programov Interreg lahko 

zajema: 

Nadnacionalno sodelovanje programov 

Interreg lahko zajema: 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sredstva ESRR za cilj „evropsko 

teritorialno sodelovanje„ (Interreg) znašajo 

8 430 000 000 EUR skupnih sredstev, ki so 

na voljo za prevzem proračunskih 

obveznosti iz ESRR, ESS+ in 

Kohezijskega sklada za programsko 

obdobje 2021-2027 in so določena v členu 

102(1) Uredbe (EU) [nova uredba o 

skupnih določbah]. 

1. Sredstva ESRR za cilj „evropsko 

teritorialno sodelovanje„ (Interreg) znašajo 

xx xxx xxx xxx EUR skupnih sredstev, ki 

so na voljo za prevzem proračunskih 

obveznosti iz ESRR, ESS+ in 

Kohezijskega sklada za programsko 

obdobje 2021-2027 in so določena v členu 

102(1) Uredbe (EU) [nova uredba o 

skupnih določbah]. 

 

Predlog spremembe  24 



 

AD\1171389SL.docx 15/27 PE627.593v03-00 

 SL 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Vsaka država članica lahko 

prerazporedi največ 15 % njenih dodeljenih 

finančnih sredstev za vsako od komponent 

1, 2 in 3, in sicer iz ene od navedenih 

komponent v eno ali več drugih 

komponent. 

4. Vsaka država članica lahko 

prerazporedi največ 20 % svojih dodeljenih 

finančnih sredstev za vsako od komponent 

1, 2 in 3, in sicer iz ene od navedenih 

komponent v eno ali več drugih 

komponent. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija sprejme izvedbeni akt, ki določa 

večletni strateški dokument v zvezi z 

zunanjimi čezmejnimi programi Interreg, 

ki jih podpirata ESRR in NDICI ali IPA 

III. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v 

skladu s svetovalnim postopkom iz člena 

63(2). 

Komisija sprejme delegirani akt, ki določa 

večletni strateški dokument v zvezi z 

zunanjimi čezmejnimi programi Interreg, 

ki jih podpirata ESRR in NDICI ali IPA 

III. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V zvezi s programi Interreg, ki jih 

podpirata ESRR in NDICI, navedeni 

izvedbeni akt določi elemente iz 

člena 12(2) Uredbe (EU) [NDICI]. 

V zvezi s programi Interreg, ki jih 

podpirata ESRR in NDICI, navedeni 

delegirani akt določi elemente iz 

člena 12(2) Uredbe (EU) [NDICI]. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Podpora iz ESRR se dodeli posameznim 

zunanjim čezmejnim programom Interreg, 

pod pogojem, da v okviru zadevnega 

strateškega dokumenta načrtovanja 

enakovredne zneske zagotovita IPA III 

CBC in NDICI CBC. Navedena 

enakovrednost je omejena z največjim 

zneskom iz zakonodajnega akta IPA III ali 

NDICI. 

Podpora iz ESRR se dodeli posameznim 

zunanjim čezmejnim programom Interreg, 

pod pogojem, da v okviru zadevnega 

strateškega dokumenta načrtovanja 

najmanj enakovredne zneske zagotovita 

IPA III CBC in NDICI CBC. Navedeni 

prispevek je omejen z največjim zneskom 

iz zakonodajnega akta IPA III ali NDICI. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Leta 2022 in leta 2023 se letni 

prispevek iz ESRR za zunanje čezmejne 

programe Interreg, za katere ni bil Komisiji 

do 31. marca zadevnega leta predložen 

noben program ter ki ni bil prerazporejen v 

drug program, predložen v isti kategoriji 

zunanjih čezmejnih programov Interreg, 

dodeli notranjim čezmejnim programom 

Interreg, v katerih sodeluje zadevna država 

članica oziroma sodelujejo zadevne države 

članice. 

1. Leta 2022 in leta 2023 se letni 

prispevek iz ESRR za zunanje čezmejne 

programe Interreg, za katere ni bil Komisiji 

do 30. aprila zadevnega leta predložen 

noben program ter ki ni bil prerazporejen v 

drug program, predložen v isti kategoriji 

zunanjih čezmejnih programov Interreg, 

dodeli notranjim čezmejnim programom 

Interreg, v katerih sodeluje zadevna država 

članica oziroma sodelujejo zadevne države 

članice. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če do 31. marca 2024 še vedno 

obstajajo zunanji čezmejni programi 

Interreg, ki niso bili predloženi Komisiji, 

se celotni prispevek iz ESRR iz člena 9(5) 

za te programe za preostala leta do leta 

2027, ki ni bil prerazporejen k drugemu 

zunanjemu čezmejnemu programu 

Interreg, ki ga prav tako podpira IPA III 

2. Če do 30. aprila 2024 še vedno 

obstajajo zunanji čezmejni programi 

Interreg, ki niso bili predloženi Komisiji, 

se celotni prispevek iz ESRR iz člena 9(5) 

za te programe za preostala leta do leta 

2027, ki ni bil prerazporejen k drugemu 

zunanjemu čezmejnemu programu 

Interreg, ki ga prav tako podpira IPA III 
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CBC oziroma NDICI CBC, prerazporedi k 

notranjim čezmejnim programom Interreg, 

v katerih sodeluje zadevna država članica 

oziroma sodelujejo zadevne države članice. 

CBC oziroma NDICI CBC, prerazporedi k 

notranjim čezmejnim programom Interreg, 

v katerih sodeluje zadevna država članica 

oziroma sodelujejo zadevne države članice.  

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V takem primeru se prispevek iz ESRR iz 

odstavka 1 v višini neodobrenih letnih 

zneskov, za katere še niso bile prevzete 

obveznosti, ali letnih zneskov, za katere so 

bile pravice prevzete ali odvzete, v celoti 

ali deloma, v istem proračunskem letu, in 

ki niso bili prerazporejeni v drug zunanji 

čezmejni program Interreg, ki ga prav tako 

podpira IPA III CBC oziroma NDICI CBC, 

dodeli notranjim čezmejnim programom 

Interreg, v katerih sodeluje zadevna država 

članica oziroma sodelujejo zadevne države 

članice. 

V takem primeru se prispevek iz ESRR iz 

odstavka 1 v višini neodobrenih letnih 

zneskov, za katere še niso bile prevzete 

obveznosti, ali letnih zneskov, za katere so 

bile pravice prevzete ali odvzete, v celoti 

ali deloma, v istem proračunskem letu, in 

ki niso bili prerazporejeni v drug zunanji 

čezmejni program Interreg, ki ga prav tako 

podpira IPA III CBC oziroma NDICI CBC, 

dodeli notranjim čezmejnim programom 

Interreg ali programom nadnacionalnega 

sodelovanja, v katerih sodeluje zadevna 

država članica oziroma sodelujejo zadevne 

države članice. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Stopnja sofinanciranja na ravni 

posameznega programa Interreg ne sme 

presegati 70 %, razen če se glede na 

zunanje čezmejne programe ali programe 

Interreg v okviru komponente 3 določi višji 

odstotek v uredbah (EU) [IPA III], 

[NDICI] oziroma Sklepu Sveta (EU) 

[OCTP], ali v katerem koli aktu, sprejetem 

na njihovi podlagi. 

1. Stopnja sofinanciranja na ravni 

posameznega programa Interreg ne sme 

presegati 75 %, razen če se glede na 

zunanje čezmejne programe ali programe 

Interreg v okviru komponente 3 določi višji 

odstotek v uredbah (EU) [IPA III], 

[NDICI] oziroma Sklepu Sveta (EU) 

[OCTP], ali v katerem koli aktu, sprejetem 

na njihovi podlagi. 
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Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) spodbujanje medkulturnega 

čezmejnega dialoga v projektih 

kulturnega in izobraževalnega 

sodelovanja, s soustvarjanjem, 

medosebnimi izmenjavami in družbeno 

razpravo pa tudi podpiranje ohranjanja in 

upravljanja skupne kulturne in jezikovne 

dediščine; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 – točka a – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v okviru komponent 1 in 2B 

programi Interreg: 

(a) v okviru komponent 1 in 2 

programi Interreg: 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 – točka a – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) krepijo učinkovite javne uprave s 

spodbujanjem pravnega in upravnega 

sodelovanja ter sodelovanja med državljani 

in institucijami, zlasti z namenom, da se 

odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih 

regijah; 

(ii) krepijo učinkovite javne uprave s 

spodbujanjem pravnega in upravnega 

sodelovanja ter sodelovanja med 

državljani, akterji civilne družbe in 

institucijami, zlasti z namenom, da se 

odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih 

regijah; 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 – točka a – točka ii a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iia) krepijo varnost Unije, vključno z 

vojaško mobilnostjo; 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v okviru programa čezmejnega 

sodelovanja in komponent v 2 in 3, 

programi Interreg, podprti s sredstvi 

programa Interreg, poleg točk (a) in (b): 

krepijo medsebojno zaupanje, zlasti s 

spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti za 

stike med ljudmi, krepijo trajnostno 

demokracijo in podpirajo akterje civilne 

družbe in njihovo vlogo pri procesih 

reform in demokratičnih tranzicijah. 

(c) v okviru programa čezmejnega 

sodelovanja in komponent 2 in 3, programi 

Interreg, podprti s sredstvi programa 

Interreg, poleg točk (a) in (b): krepijo 

medsebojno zaupanje in spodbujajo 

pomiritev, zlasti s spodbujanjem ukrepov v 

zvezi s projekti za stike med ljudmi, 

krepijo trajnostno demokracijo in podpirajo 

neodvisne medije ter akterje civilne družbe 

in njihovo vlogo pri procesih reform in 

demokratičnih tranzicijah. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. V okviru programa čezmejnega 

sodelovanja ter komponent 2 in 3v okviru 

programov Interreg ESRR in, kjer je 

primerno, zunanji instrumenti financiranja 

Unije prispevajo tudi k zunanjemu 

specifičnemu cilju Interreg „varnejša in 

bolj varovana Evropa“, zlasti z ukrepi na 

področju upravljanja mejnih prehodov, 

mobilnosti in upravljanja migracij, 

vključno z zaščito migrantov. 

5. V okviru programa čezmejnega 

sodelovanja ter komponent 2 in 3v okviru 

programov Interreg ESRR in, kjer je 

primerno, zunanji instrumenti financiranja 

Unije prispevajo tudi k zunanjemu 

specifičnemu cilju Interreg „varnejša in 

bolj varovana Evropa“, zlasti z ukrepi na 

področju upravljanja mejnih prehodov, 

mobilnosti in upravljanja migracij, 

vključno z zaščito migrantov. Vedno, 

kadar se sredstva iz zunanjih 

instrumentov financiranja uporabljajo za 

podpiranje programov Interreg, veljajo 

tudi cilji, ki se uporabljajo za ustrezne 

instrumente, kot so opredeljeni v zadevnih 
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uredbah [IPA], [NDICI] in [OCTP]. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Cilj „evropsko teritorialno 

sodelovanje“ (Interreg) se izvaja s 

programi Interreg v okviru deljenega 

upravljanja, razen komponente 3, ki se 

lahko izvaja kot celota ali v okviru 

posrednega upravljanja, in komponente 5, 

ki se izvaja v okviru neposrednega ali 

posrednega upravljanja. 

1. Cilj „evropsko teritorialno 

sodelovanje“ (Interreg) se izvaja s 

programi Interreg v okviru deljenega 

upravljanja, razen komponente 3, ki se 

lahko kot celota ali delno izvaja v okviru 

posrednega upravljanja. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar pa program Interreg, ki zajema 

podporo iz zunanjega instrumenta 

financiranja Unije, predloži država članica, 

ki gosti bodoči organ upravljanja, 

najpozneje šest mesecev po datumu, ko je 

Komisija sprejela zadevni strateški 

dokument načrtovanja iz člena 10(1) ali 

kadar se zahteva iz ustreznega temeljnega 

akta enega ali več navedenih instrumentov. 

Vendar pa program Interreg, ki zajema 

podporo iz zunanjega instrumenta 

financiranja Unije, predloži država članica, 

ki gosti bodoči organ upravljanja, 

najpozneje devet mesecev po datumu, ko je 

Komisija sprejela zadevni strateški 

dokument načrtovanja iz člena 10(1) ali 

kadar se zahteva iz ustreznega temeljnega 

akta enega ali več navedenih instrumentov. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsaka prednostna naloga ustreza enemu 

samemu cilju politike ali, kjer je primerno, 

enemu oziroma obema specifičnima 

ciljema programa Interreg ali tehnični 

Vsaka prednostna naloga ustreza enemu 

samemu cilju politike ali, kjer je primerno, 

enemu oziroma obema specifičnima 

ciljema programa Interreg ali tehnični 
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pomoči. Prednostna naloga, ki ustreza 

enemu cilju politike ali, kjer je primerno, 

enemu oziroma obema specifičnima 

ciljema programa Interreg, je sestavljena iz 

enega ali več specifičnih ciljev. Več kot 

ena prednostna naloga lahko ustreza isti 

politiki ali specifičnemu cilju Interreg. 

pomoči. Prednostna naloga, ki ustreza 

enemu cilju politike ali, kjer je primerno, 

enemu oziroma obema specifičnima 

ciljema programa Interreg, je sestavljena iz 

enega ali več specifičnih ciljev. Več kot 

ena prednostna naloga lahko ustreza isti 

politiki ali specifičnemu cilju Interreg. 

Vedno, kadar se sredstva iz zunanjih 

instrumentov financiranja uporabljajo za 

podpiranje programov Interreg, veljajo 

tudi prednostne naloge, določene za 

ustrezne instrumente, kot so opredeljeni v 

zadevnih uredbah [IPA], [NDICI] in 

[OCTP]. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 7 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) določa postopek za ustanovitev 

skupnega sekretariata; 

(b) določa postopek za ustanovitev 

skupnega sekretariata in, kjer je primerno, 

podporo upravljavskim strukturam v 

državah članicah ali tretjih državah; 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odbor za spremljanje ali, kjer je primerno, 

usmerjevalni odbor za izbiro operacij 

določi in uporabi postopke in merila, ki so 

nediskriminatorni in pregledni, 

zagotavljajo enakost spolov ter upoštevajo 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah in načela trajnostnega razvoja o 

okoljski politiki Unije v skladu s členom 

11 in členom 191(1) PDEU. 

Odbor za spremljanje ali, kjer je primerno, 

usmerjevalni odbor za izbiro operacij 

določi in uporabi postopke in merila, ki so 

nediskriminatorni in pregledni, 

zagotavljajo enakost spolov ter upoštevajo 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, Evropsko konvencijo o 

človekovih pravicah ter načela 

trajnostnega razvoja in okoljske politike 

Unije v skladu s členom 11 in členom 

191(1) PDEU. 
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Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 4 – točka j a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ja) zagotovi, da izbrane operacije 

uporabljajo merila in postopke, ki so 

nediskriminatorni, zagotavljajo enakost 

spolov ter upoštevajo Listino Evropske 

unije o temeljnih pravicah, Evropsko 

konvencijo o človekovih pravicah ter 

načela trajnostnega razvoja in okoljske 

politike Unije v skladu s členom 11 in 

členom 191(1) PDEU. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Operacija Interreg se lahko izvaja 

samo v eni državi, pod pogojem, da so 

učinki in koristi za programsko območje 

opredeljeni v zahtevku za operacijo. 

2. Operacija Interreg se lahko izvaja 

samo v eni državi, pod pogojem, da so 

čezmejni ali nadnacionalni učinki in 

koristi za program opredeljeni v zahtevku 

za operacijo. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za operacije v okviru komponente 3 

programov Interreg partnerji iz najbolj 

oddaljenih regij ter tretjih držav, 

partnerskih držav ali ČDO se zahteva, da 

sodelujejo samo v treh od štirih 

razsežnostih, ki so navedene v prvem 

pododstavku. 

Za operacije v okviru komponente 3 

programov Interreg in zunanjih čezmejnih 

programov se zahteva, da partnerji iz 

najbolj oddaljenih regij ter tretjih držav, 

partnerskih držav ali ČDO sodelujejo samo 

v treh od štirih razsežnostih, ki so 

navedene v prvem pododstavku. 

 

Predlog spremembe  46 
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Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Upravičenec sklada za male 

projekte je čezmejni pravni organ ali 

EZTS. 

2. Upravičenec sklada za male 

projekte je čezmejni pravni organ, 

evroregija, EZTS ali organ upravljanja ali 

obstoječa institucija v eni državi v skladu s 

sporazumom med državami ali regijami, 

ki sodelujejo v programu. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 projektno vlogo in izvedbena pravila 

programa; 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Brez poseganja v pravila o upravičenosti, 

določena v členih 57 do 62 Uredbe (EU) 

[nova uredba o skupnih določbah], členih 4 

in 6 Uredbe (EU) [nova uredba o ESRR], 

ali v tem poglavju, vključno z akti, 

sprejetimi na njihovi podlagi, sodelujoče 

države članice in, kjer je primerno, tretje 

države, partnerske države in ČDO s 

skupnim sklepom v odboru za spremljanje, 

določijo samo dodatna pravila o 

upravičenosti odhodkov za program 

Interreg o kategorijah odhodkov, ki niso 

zajeti v navedenih določbah. Navedena 

dodatna pravila zajemajo programsko 

območje kot celoto. 

Brez poseganja v pravila o upravičenosti, 

določena v členih 57 do 62 Uredbe (EU) 

[nova uredba o skupnih določbah], členih 4 

in 6 Uredbe (EU) [nova uredba o ESRR], 

členu [10] Uredbe (EU) [IPA], členu [27] 

Uredbe (EU) [NDICI] ali v tem poglavju, 

vključno z akti, sprejetimi na njihovi 

podlagi, sodelujoče države članice in, kjer 

je primerno, tretje države, partnerske 

države in ČDO s skupnim sklepom v 

odboru za spremljanje, določijo samo 

dodatna pravila o upravičenosti odhodkov 

za program Interreg o kategorijah 

odhodkov, ki niso zajeti v navedenih 

določbah. Navedena dodatna pravila 

zajemajo programsko območje kot celoto.  
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Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar pa program Interreg izbere operacije 

na podlagi razpisov za zbiranje predlogov, 

se ta dodatna pravila sprejmejo pred objavo 

prvega razpisa za zbiranje predlogov. V 

vseh drugih primerih se ta dodatna pravila 

sprejmejo pred prvim izborom operacij. 

Kadar pa program Interreg izbere operacije 

na podlagi razpisov za zbiranje predlogov, 

se ta dodatna pravila sprejmejo pred objavo 

vsakega razpisa za zbiranje predlogov. V 

vseh drugih primerih se ta dodatna pravila 

sprejmejo pred prvim izborom operacij. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 44 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. V zvezi s sprejetjem programa 

Interreg v okviru komponente 2B ali 

komponente 1, kadar slednji zajema dolge 

meje z raznovrstnimi razvojnimi izzivi in 

potrebami, lahko države članice in, kjer je 

primerno, tretje države, partnerske države 

in ČDO, ki sodelujejo v programu Interreg, 

opredelijo območja podprogramov. 

5. V zvezi s sprejetjem programa 

Interreg v okviru komponente 1, kadar 

zajema meje z raznovrstnimi razvojnimi 

izzivi in potrebami, lahko države članice 

in, kjer je primerno, tretje države, 

partnerske države in ČDO, ki sodelujejo v 

programu Interreg, opredelijo območja 

podprogramov. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 45 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Če organ upravljanja ne izvaja 

preverjanja iz točke (a) člena 68(1) 

Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih 

določbah] na celotnem programskem 

območju, vsaka država članica imenuje 

organ ali osebo, odgovorno za izvajanje 

takega preverjanja za upravičence na 

svojem ozemlju. 
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