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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj 
„evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za 
regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0374),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 178, 209(1), 212(2) in 349 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C8-0229/2018),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ..., 1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... 2,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za zunanje 
zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za proračunski nadzor ter Odbora za kulturo in 
izobraževanje (A8-0000/2018),

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

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Za spodbujanje skladnega razvoja 
ozemlja Unije na različnih ravneh, bi moral 

(3) Za spodbujanje skladnega razvoja 
ozemlja Unije na različnih ravneh, bi moral 

                                               
1 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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ESRR podpirati čezmejno, nadnacionalno, 
pomorsko in medregionalno sodelovanje 
ter sodelovanje najbolj oddaljenih regij v 
okviru cilja „evropsko teritorialno 
sodelovanje“ (Interreg).

ESRR podpirati čezmejno, nadnacionalno, 
pomorsko in medregionalno sodelovanje 
ter sodelovanje najbolj oddaljenih regij v 
okviru cilja „evropsko teritorialno 
sodelovanje“ (Interreg). Pri tem bi bilo 
treba krepiti načela partnerstva in 
upravljanja na več ravneh ter podpirati 
lokalni pristop (place based approach).

Or. de

Predlog spremembe 2

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 
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.

(4) Komponenta čezmejnega 
sodelovanja bi si morala prizadevati za 
reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj 
opredelijo v obmejnih regijah, in za 
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 podpirati čezmejno sodelovanje
regij ob kopenskih in morskih mejah.

__________________ __________________

23 Sporočilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu z naslovom 
Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih 
regijah EU (COM(2017) 534 final z dne 
20.9.2017).

23 Sporočilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu z naslovom 
Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih 
regijah EU (COM(2017) 534 final z dne 
20.9.2017).

Or. de
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Cilj komponente nadnacionalnega 
sodelovanja in pomorskega sodelovanja bi 
moral biti krepitev sodelovanja z ukrepi za 
spodbujanje celostnega teritorialnega 
razvoja, povezanega s prednostnimi 
nalogami Unije na področju kohezijske 
politike, in bi moral vključevati pomorsko 
čezmejno sodelovanje. Nadnacionalno 
sodelovanje bi moralo zajemati širša 
območja na celini Unije, medtem ko bi 
pomorsko sodelovanje moralo zajemati 
ozemlja okoli morskih bazenov ter 
vključevati čezmejno sodelovanje na 
morskih mejah programskega obdobja 
2014–2020. Največjo prožnost bi bilo treba 
zagotoviti nadaljnjemu izvajanju prejšnjih 
pomorskih čezmejnih sodelovanj znotraj 
širšega okvira za pomorsko sodelovanje, 
zlasti z določitvijo ozemlja, na katerem se 
izvaja, posebnih ciljev takšnega 
sodelovanja, zahtev za projektno 
partnerstvo ter vzpostavitvijo 
podprogramov in posebnih usmerjevalnih 
odborov.

(6) Cilj komponente nadnacionalnega 
sodelovanja in pomorskega sodelovanja bi 
moral biti krepitev sodelovanja z ukrepi za 
spodbujanje celostnega teritorialnega 
razvoja, povezanega s prednostnimi 
nalogami Unije na področju kohezijske 
politike. Nadnacionalno sodelovanje bi 
moralo zajemati širša območja na celini 
Unije, medtem ko bi pomorsko 
sodelovanje moralo zajemati ozemlja okoli 
morskih bazenov, ki v geografskem smislu 
presegajo območja iz čezmejnih 
programov. Največjo prožnost bi bilo treba 
zagotoviti nadaljnjemu izvajanju prejšnjih 
pomorskih čezmejnih sodelovanj znotraj 
širšega okvira za pomorsko sodelovanje, 
zlasti z določitvijo ozemlja, na katerem se 
izvaja, posebnih ciljev takšnega 
sodelovanja, zahtev za projektno 
partnerstvo ter vzpostavitvijo 
podprogramov in posebnih usmerjevalnih
odborov.

Or. de

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Na podlagi izkušenj s programi 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
programa Interreg in ob odsotnosti 
takšnega sodelovanja v programih v okviru 
cilja „naložbe za delovna mesta in rast“ v 
programskem obdobju 2014–2020 bi se

(8) Na podlagi pozitivnih izkušenj s 
programi medregionalnega sodelovanja v 
okviru programa Interreg na eni strani in 
ob odsotnosti takšnega sodelovanja v 
programih v okviru cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“ v programskem 
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komponenta medregionalnega 
sodelovanja morala osredotočiti zlasti na 
okrepitev učinkovitosti kohezijske politike.
To komponento bi bilo zato treba omejiti 
na dva programa, enega za omogočanje 
vseh vrst izkušenj, inovativnih pristopov 
in krepitev zmogljivosti za programe v 
okviru obeh ciljev ter za spodbujanje
evropskih združenj za teritorialno 
sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: 
EZTS), ki so ustanovljena ali bodo 
ustanovljena v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta24, in drugega za izboljšanje analize 
razvojnih trendov. Projektno sodelovanje
po vsej Uniji bi bilo treba vključiti v novo 
komponento za medregionalne naložbe v 
inovacije in ga tesno povezati z izvajanjem 
Sporočila Komisije „Krepitev inovacij v 
evropskih regijah: strategije za odporno, 
vključujočo in trajnostno rast“25, zlasti da 
se podprejo tematske platforme za pametno 
specializacijo na področjih, kot so 
energetika, posodabljanje industrije ali 
agroživilski sektor. Celosten teritorialni 
razvoj, ki se osredotoča na funkcionalna 
urbana območja ali urbana območja, bi se 
moral združevati v programih v okviru 
cilja „naložbe za delovna mesta in rast“ ter 
enega spremnega instrumenta, in sicer 
„evropske urbane pobude“. Oba 
programa v okviru komponente za 
medregionalno sodelovanje bi morala
vključevati celotno Unijo in bi morala biti
odprta tudi za sodelovanje tretjih držav.

obdobju 2014–2020 na drugi strani je 
medregionalno sodelovanje mest in regij 
pomembna komponenta za iskanje 
skupnih rešitev na področju kohezijske 
politike in za vzpostavitev trajnih 
partnerstev. Zato bi bilo treba nadaljevati 
obstoječe programe in zlasti še naprej 
spodbujati projektno sodelovanje, 
vključno s spodbujanjem evropskih 
združenj za teritorialno sodelovanje (v 
nadaljnjem besedilu: EZTS). Možnosti 
medregionalnega sodelovanja v okviru 
cilja „naložbe za delovna mesta in rast“ bi 
bilo treba podpreti z zgodnjimi ukrepi za
regionalno povezovanje in usklajevanje 
pred načrtovanjem programov. Nova 
komponenta za medregionalne naložbe v 
inovacije bi se morala uporabljati za to, da 
se podprejo tematske platforme za pametno 
specializacijo na področjih, kot so 
energetika, posodabljanje industrije ali 
agroživilski sektor, in zagotovi prispevek k 
izvajanju Sporočila Komisije „Krepitev 
inovacij v evropskih regijah: strategije za 
odporno, vključujočo in trajnostno rast“. 
Programi v okviru komponente za 
medregionalno sodelovanje bi morali
vključevati celotno Unijo in bi morali biti
odprti tudi za sodelovanje tretjih držav.

__________________ __________________

24 Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
ustanovitvi evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje (EZTS) (UL 
L 210, 31.7.2006, str. 19).

24 Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
ustanovitvi evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje (EZTS) (UL 
L 210, 31.7.2006, str. 19).

25 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Krepitev inovacij v evropskih 
regijah: strategije za odporno, vključujočo 
in trajnostno rast“ – COM(2017) 376 final, 

25 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij „Krepitev inovacij v evropskih 
regijah: strategije za odporno, vključujočo 
in trajnostno rast“ – COM(2017) 376 final, 
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18.7.2017. 18.7.2017.

Or. de

Predlog spremembe 5

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.

Or. de

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Pomemben in uspešen instrument 
v okviru programov čezmejnega 
sodelovanja so projekti za stike med 
ljudmi in majhni projekti, ki odpravljajo 
čezmejne ovire, spodbujajo stike med 
lokalnimi prebivalci ter tako povezujejo 
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obmejna območja in njihove prebivalce. 
Projekti za stike med ljudmi (P2P) in 
majhni projekti se izvajajo na številnih 
področjih, na primer v kulturi, športu, 
turizmu, splošnem in poklicnem 
izobraževanju, gospodarstvu, znanosti, 
varstvu okolja in ekologiji, zdravstvu, 
prometu in majhnih infrastrukturnih 
projektih, upravnem sodelovanju in 
odnosih z javnostmi. Kot je opredeljeno 
tudi v mnenju Odbora regij z naslovom 
Projekti za stike med ljudmi in majhni 
projekti v okviru programov čezmejnega 
sodelovanja32, imajo taki projekti veliko 
evropsko dodano vrednost in znatno 
prispevajo k splošnemu cilju programov 
čezmejnega sodelovanja.

Or. de

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Razjasniti je treba pravila, ki 
urejajo sklad za male projekte, ki se 
izvajajo od uvedbe programa Interreg, 
vendar niso bila nikoli predmet posebnih 
določb. Kot je opredeljeno tudi v mnenju 
Odbora regij z naslovom Projekti za stike 
med ljudmi in majhni projekti v okviru 
programov čezmejnega sodelovanja“32, 
igrajo takšni skladi za male projekte
pomembno vlogo pri povečevanju 
zaupanja med državljani in institucijami, 
prinašajo veliko evropsko dodano 
vrednost in znatno prispevajo k splošnemu 
cilju programov čezmejnega sodelovanja, 
saj odpravljajo čezmejne ovire ter 
povezujejo obmejna območja in njihove 
prebivalce. Da se poenostavi upravljanje 
financiranja malih projektov, ki ga izvajajo 
končni prejemniki, ki pogosto niso 
navajeni potegovanja za sredstva Unije, bi 

(23) Od uvedbe programa Interreg se
projekti za stike med ljudmi in majhni 
projekti podpirajo s skladi za male projekte
ali podobnimi instrumenti, za katere pa 
posebne določbe nikoli niso bile sprejete, 
zato je treba razjasniti pravila, ki urejajo 
sklade za male projekte. Da se ohranijo 
dodana vrednost in prednosti projektov za 
stike med ljudmi in majhnih projektov ter
poenostavi upravljanje financiranja malih 
projektov, ki ga izvajajo končni 
prejemniki, ki pogosto niso navajeni 
potegovanja za sredstva Unije, bi pod 
določenim pragom morala biti obvezna 
uporaba poenostavljenih možnosti 
obračunavanja stroškov in pavšalnih 
zneskov.
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pod določenim pragom morala biti obvezna 
uporaba poenostavljenih možnosti 
obračunavanja stroškov in pavšalnih 
zneskov.

__________________ __________________

32 Mnenje Evropskega odbora regij –
Projekti za stike med ljudmi in majhni 
projekti v okviru programov čezmejnega 
sodelovanja z dne 12. julija 2017 (UL C 
342, 12.10.2017, str. 38).

32 Mnenje Evropskega odbora regij –
Projekti za stike med ljudmi in majhni 
projekti v okviru programov čezmejnega 
sodelovanja z dne 12. julija 2017 (UL C 
342, 12.10.2017, str. 38).

Or. de

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Zaradi zmanjšanja upravnega 
bremena bi morale Komisija, države 
članice in regije tesno sodelovati, da bi 
lahko izkoristile izboljšana ustrezna 
pravila za sisteme upravljanja in nadzora 
programa Interreg, določena v členu 77 in 
naslednjih Uredbe (EU) [nove uredbe o 
skupnih določbah].

Or. de

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Države članice bi bilo treba 
spodbuditi, da prenesejo naloge organa 
upravljanja na EZTS ali da ustanovijo tako 
združenje, kakor tudi druge čezmejne 
pravne organe, odgovorne za upravljanje 
podprograma, celostne teritorialne naložbe

(27) Države članice bi bilo treba 
spodbuditi, da prenesejo naloge organa 
upravljanja na EZTS ali da ustanovijo tako 
združenje, kakor tudi druge čezmejne 
pravne organe, odgovorne za upravljanje 
podprograma ali celostne teritorialne 
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ali enega ali več skladov za mala podjetja, 
ali da delujejo kot edini družbenik.

naložbe, ali da delujejo kot edini 
družbenik.

Or. de

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Več let je bilo spodbujanje 
evropskega teritorialnega sodelovanja 
pomembna prednostna naloga kohezijske 
politike EU. Podpora za MSP glede 
stroškov projektov evropskega 
teritorialnega sodelovanja je iz obveznosti 
priglasitve že izvzeta v skladu z uredbo o 
splošnih skupinskih izjemah. Posebne 
določbe za regionalno pomoč za naložbe 
podjetij vseh velikosti so prav tako 
vključene v smernice o regionalni državni 
pomoči za obdobje 2014–2020 ter v 
oddelek o regionalni pomoči uredbe o 
splošnih skupinskih izjemah. Ker bi bila 
pomoč za projekte evropskega 
teritorialnega sodelovanja združljiva z 
notranjim trgom ter bi imela le omejene 
učinke na konkurenco in trgovino med 
državami članicami, bi jo bilo treba izvzeti 
iz nadzora pomoči in zanjo ne bi smela 
veljati obveznost priglasitve v skladu s 
členom 108(3) PDEU.

Or. de

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „čezmejni pravni organ“ pomeni (4) „čezmejni pravni organ“ pomeni 
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pravni organ, ustanovljen v skladu z 
zakonodajo ene od sodelujočih držav v 
programu Interreg, pod pogojem, da so ga
ustanovili teritorialni organi ali drugi 
organi iz vsaj dveh sodelujočih držav.

pravni organ ali regijo EU, ustanovljeno v 
skladu z zakonodajo ene od sodelujočih 
držav v programu Interreg, pod pogojem, 
da so jo ustanovili teritorialni organi ali 
drugi organi iz vsaj dveh sodelujočih 
držav.

Or. de

Predlog spremembe 12

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 in 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 in morsko mejo; ali

Or. de

Predlog spremembe 13

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 in 
morsko mejo, pri čemer sodeluje vsaj ena 
država članica in eno ali več od 
naslednjega:

Or. de
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Predlog spremembe 14

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 in 
pomorsko sodelovanje, ki se v 
geografskem smislu razteza prek območij 
iz čezmejnega sodelovanja, 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, vključno z 
zaledjem: „komponenta 2B“);

Or. de

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) medregionalno sodelovanje za 
večjo uspešnost kohezijske politike
(„komponenta 4“) s spodbujanjem:

(4) medregionalno sodelovanje za 
večjo uspešnost kohezijske politike in 
zlasti za podpiranje skupnih rešitev na 
področju kohezijske politike ter za 
vzpostavitev trajnih partnerstev 
(„komponenta 4“) s spodbujanjem:

Or. de

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) izvajanjem cilja „naložbe za 
delovna mesta in rast“, zlasti v zvezi z 
medregionalnimi in nadnacionalnimi 
ukrepi z upravičenci, ki se nahajajo v vsaj 
eni drugi državi članici;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) izmenjave izkušenj in krepitve 
zmogljivosti med partnerji v celotni Uniji 
v zvezi z:

(i) izvajanjem cilja „naložbe za delovna 
mesta in rast“, zlasti v zvezi z 
medregionalnimi in nadnacionalnimi 
ukrepi z upravičenci, ki se nahajajo v vsaj 
eni drugi državi članici;

(ii) posredovanjem in razširjanjem 
najboljše prakse ter njenim prenosom 
predvsem v operativne programe v okviru 
cilja „naložbe za rast in delovna mesta“.

Or. de

Predlog spremembe 18

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 

1. V okviru čezmejnega sodelovanja 
se iz ESRR podpirajo regije na ravni 
NUTS 3 v Uniji vzdolž vseh notranjih in 
zunanjih meja s tretjimi državami ali 
partnerskimi državami brez poseganja v 
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državami ali partnerskimi državami. kakršne koli prilagoditve, da bi zagotovili 
skladnost in kontinuiteto področij 
sodelovanja v programskem 
obdobju 2014–2020.

Or. de

Predlog spremembe 19

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.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 20

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.

Or. de

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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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 in pomorskega sodelovanja, ki
v geografskem smislu presega območja iz 
čezmejnega 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.

Or. de

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V okviru vseh programov Interreg 
komponente 4 ali medregionalnih naložb v 
inovacije v okviru komponente 5 se 
celotno ozemlje Unije financira iz sredstev 
ESRR.

1. V okviru vseh programov Interreg 
komponente 4 ali medregionalnih naložb v 
inovacije v okviru komponente 5 se 
celotno ozemlje Unije financira iz sredstev 
ESRR. Tretje države se jih lahko 
udeležijo, če prispevajo k financiranju v 
obliki prihodkov, dodeljenih od zunaj.

Or. de

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 

1. Sredstva ESRR za cilj „evropsko 
teritorialno sodelovanje„ (Interreg) znašajo
za komponente 1 do 4 iz člena 3 3 % (tj. 
skupaj xx xxx xxx xxx EUR) in za 
komponento 5 dodatno 0,3 % (tj. skupaj 
x xxx xxx xxx EUR) skupnih sredstev, ki 
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obdobje 2021–2027 in so določena v členu
102(1) Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah].

so na voljo za prevzem proračunskih 
obveznosti iz ESRR, ESS+ in 
Kohezijskega sklada za programsko 
obdobje 2021–2027 in so določena v členu
103(1) Uredbe (EU) [nova uredba o 
skupnih določbah].

Or. de

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sredstva iz odstavka 1 se dodelijo 
na naslednji način:

2. Sredstva iz odstavka 1 za 
komponente 1 do 4 se dodelijo na naslednji 
način:

Or. de

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 52,7 % (tj. skupaj 4 440 000 000
EUR) za čezmejno sodelovanje
(komponenta 1);

(a) 74,8 % (tj. skupaj x xxx xxx xxx
EUR) za čezmejno sodelovanje
(komponenta 1);

Or. de

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 31,4 % (tj. skupaj 2 649 900 000 (b) 18 % (tj. skupaj x xxx xxx xxx
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EUR) za nadnacionalno sodelovanje in 
pomorsko sodelovanje (komponenta 2);

EUR) za nadnacionalno sodelovanje in 
pomorsko sodelovanje (komponenta 2);

Or. de

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 3,2 % (tj. skupaj 270 100 000 EUR) 
za sodelovanje najbolj oddaljenih regij
(komponenta 3);

(c) 2,2 % (tj. skupaj xxx xxx xxx EUR) 
za sodelovanje najbolj oddaljenih regij
(komponenta 3);

Or. de

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 1,2 % (tj. skupaj 100 000 000 EUR) 
za medregionalno sodelovanje
(komponenta 4);

(d) 5 % (tj. skupaj xxx xxx xxx EUR) 
za medregionalno sodelovanje
(komponenta 4);

Or. de

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) 11,5 % (tj. skupno 
970 000 000 EUR) za naložbe v 
medregionalne inovacije (komponenta 5).

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Stopnja sofinanciranja na ravni 
posameznega programa Interreg ne sme 
presegati 85 %.

Or. de

Predlog spremembe 31

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:

Or. de

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dodatnih 15 % ESRR in, kjer je 
primerno, zunanjih instrumentov 
financiranja Unije, dodeljenih v okviru 
prednostnih nalog, razen za tehnično 
pomoč za vsak program Interreg v okviru 
komponent 1, 2 in 3, se dodeli 

2. Do 15 % ESRR in, kjer je 
primerno, zunanjih instrumentov 
financiranja Unije, dodeljenih v okviru 
prednostnih nalog, razen za tehnično 
pomoč za vsak program Interreg v okviru 
komponent 1, 2 in 3, se dodeli 



PR\1159952SL.docx 21/32 PE626.663v01-00

SL

specifičnemu cilju Interreg „boljše 
upravljanje programa Interreg“ ali 
zunanjemu specifičnemu cilju Interreg
„varnejša in bolj varovana Evropa“.

specifičnemu cilju Interreg „boljše 
upravljanje programa Interreg“ ali, če je 
primerno, zunanjemu specifičnemu cilju 
Interreg „varnejša in bolj varovana 
Evropa“.

Or. de

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica, ki gosti bodoči organ 
upravljanja, program Interreg predloži 
Komisiji do [datuma začetka veljavnosti 
plus devet mesecev] v imenu vseh 
sodelujočih držav članic in, kjer je 
primerno, tretjih držav, partnerskih držav 
ali ČDO.

Država članica, ki gosti bodoči organ 
upravljanja, program Interreg ali več 
programov Interreg vzdolž ustrezne meje
predloži Komisiji do [datuma začetka 
veljavnosti plus devet mesecev] v imenu 
vseh sodelujočih držav članic in, kjer je 
primerno, tretjih držav, partnerskih držav 
ali ČDO.

Or. de

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V ustrezno utemeljenih primerih 
in s soglasjem Komisije ter da bi tako 
povečala učinkovitost izvajanja programa 
in zagotovila obsežne operacije, se lahko 
zadevna država članica odloči za 
prerazporeditev v programe Interreg v 
višini do [x] % zneska ESRR, dodeljenega 
za zadevni program v okviru cilja „naložbe 
za delovna mesta in rast“ za isto regijo. 
Prerazporejeni znesek predstavlja ločeno 
prednostno nalogo ali ločene prednostne 
naloge.

3. Da bi tako povečala učinkovitost 
izvajanja programa in zagotovila obsežne 
operacije, se lahko zadevna država članica 
odloči za prerazporeditev v programe 
Interreg v višini do 15 % zneska ESRR, 
dodeljenega za zadevni program v okviru 
cilja „naložbe za delovna mesta in rast“ za 
isto regijo. Vsaka država članica Komisiji 
vnaprej sporoči, da bo uporabila to 
možnost prerazporeditve, in svojo 
odločitev utemelji. Prerazporejeni znesek 
predstavlja ločeno prednostno nalogo ali 
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ločene prednostne naloge.

Or. de

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Partnerji sodelujejo pri razvoju, izvajanju,
zagotavljanju osebja in financiranju 
operacij Interreg.

Partnerji sodelujejo pri razvoju in izvajanju
ter pri zagotavljanju osebja in/ali
financiranju operacij Interreg.

Or. de

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar je lahko registriran v državi 
članici, ki ne sodeluje v navedenem 
programu, če so izpolnjeni pogoji iz člena 
23.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prispevek iz ESRR ali, kjer je primerno, 
zunanjega instrumenta financiranja Unije 
za sklad za male projekte v okviru 
programa Interreg ne sme presegati
20 000 000 EUR ali 15 % vseh dodeljenih 

Skupni prispevek iz ESRR ali, kjer je 
primerno, zunanjega instrumenta 
financiranja Unije za en ali več skladov za 
male projekte v okviru programa Interreg 
ne sme presegati 20 % vseh dodeljenih 
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sredstev programa Interreg, pri čemer velja 
nižji znesek.

sredstev programa Interreg.

Or. de

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Končni prejemniki v okviru sklada za male 
projekte prejmejo podporo iz ESRR ali, 
kjer je primerno, zunanjega instrumenta 
financiranja Unije prek upravičenca ter 
izvajajo male projekte v okviru sklada za 
male projekte (v nadaljnjem besedilu: mali 
projekt).

Končni prejemniki v okviru enega ali več 
skladov za male projekte prejmejo podporo 
iz ESRR ali, kjer je primerno, zunanjega 
instrumenta financiranja Unije prek 
upravičenca ter izvajajo male projekte v 
okviru sklada ali skladov za male projekte
(v nadaljnjem besedilu: mali projekt).

Or. de

Predlog spremembe 39

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, regija 
EU ali EZTS.

Or. de

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Osebje in posredni stroški, ki 5. Osebje in posredni stroški, ki 
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nastanejo na ravni upravičenca za 
upravljanje sklada za male projekte ne sme 
presegati 20 % skupnih upravičenih 
stroškov zadevnega sklada za male 
projekte.

nastanejo na ravni upravičenca za 
upravljanje sklada za male projekte ne sme 
presegati 20 % skupnih upravičenih 
stroškov zadevnega sklada ali skladov za 
male projekte.

Or. de

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak organ upravljanja Komisiji v 
elektronski obliki pošlje kumulativne 
podatke za zadevni program Interreg vsako 
leto do 31. januarja, 31. marca, 31. maja, 
31. julija, 30. septembra in 30. novembra, 
in sicer v skladu s predlogo iz Priloge VI k 
Uredbi (EU) št. [nova uredba o skupnih 
določbah].

Vsak organ upravljanja Komisiji v 
elektronski obliki pošlje kumulativne 
podatke za zadevni program Interreg vsako 
leto do 31. januarja, 31. maja in 30. 
septembra, in sicer v skladu s predlogo iz 
Priloge VI k Uredbi (EU) št. [nova uredba 
o skupnih določbah].

Or. de

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kazalniki skupnih izložkov in 
skupnih rezultatov, kakor so določeni v 
Prilogi [I] k Uredbi (EU) št. [nova uredba o 
ESRR], in, kjer je potrebno, kazalniki 
izložkov in rezultatov za posamezne 
programe se uporabijo v skladu s 
členom 12(1) Uredbe (EU) št. [nova uredba 
o skupnih določbah], ter točko (d)(ii) 
člena 17(3) in točko (b) člena 31(2) te 
uredbe.

1. Kazalniki skupnih izložkov in 
skupnih rezultatov, kakor so določeni v 
Prilogi [I] k Uredbi (EU) št. [nova uredba o 
ESRR], in, kjer je potrebno, kazalniki 
izložkov in rezultatov za posamezne 
programe se uporabijo v skladu s 
členom 12(1) Uredbe (EU) št. [nova uredba 
o skupnih določbah], ter točko (e)(ii) 
člena 17(4) in točko (b) člena 31(2) te 
uredbe.

Or. de
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Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nakup zemljišča v skladu s [točko
(c) člena 58(1)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah];

(a) nakup zemljišča v skladu s [točko
(b) člena 58(1)] Uredbe (EU) [nova uredba 
o skupnih določbah];

Or. de

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ upravljanja in revizijski 
organ imata sedež v isti državi članici.

2. Organ upravljanja in revizijski 
organ lahko imata sedež v isti državi 
članici.

Or. de

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar upravni organ opredeli
posredniški organ v okviru programa 
Interreg v skladu s členom 65(3) Uredbe
(EU) št. [nova uredba o skupnih določbah], 
posredniški organ izvaja navedene naloge v 
več kot eni sodelujoči državi članici, ali, 
kjer je primerno, tretji državi, partnerski 
državi ali ČDO.

6. Kadar upravni organ opredeli en ali 
več posredniških organov v okviru 
programa Interreg v skladu s členom 65(3) 
Uredbe (EU) št. [nova uredba o skupnih 
določbah], posredniški organ izvaja 
navedene naloge v več kot eni sodelujoči 
državi članici, ali, kjer je primerno, tretji 
državi, partnerski državi ali ČDO oziroma 
več posredniških organov izvaja navedene 
naloge v svoji ustrezni državi članici ali, 
kjer je primerno, tretji državi, partnerski 
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državi ali ČDO.

Or. de

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 2021: 1 %; (a) 2021: 2 %;

Or. de

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 2022: 1 %; (b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) 2023: 1 %; (c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) 2024: 1 %; (d) 2024: 0,8 %;

Or. de

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) 2025: 1 %; (e) 2025: 0,8 %;

Or. de

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) 2026: 1 %. (f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 62 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 62a

Izvzetje iz obveznosti priglasitve v skladu s 
členom 108(3) PDEU

Pomoč za projekte evropskega 
teritorialnega sodelovanja je izvzeta iz 
nadzora pomoči in zanjo ne velja 
obveznost priglasitve v skladu s 
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členom 108(3) PDEU.

Or. de
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Evropska unija (EU) se je 60 let po podpisu Rimskih pogodb iz prvotno povsem gospodarske 
unije razvila v mirovni projekt za celotno družbo. Za ohranitev tega projekta in glede na 
evropske politične izzive, povezane z nacionalističnimi in ločitvenimi težnjami, ter 
evroskeptične in včasih protievropske drže so dobri sosedski odnosi med evropskimi 
državami članicami nujni. 

Evropsko teritorialno sodelovanje dejavno obravnava zlasti to osnovno zamisel ter pomembno 
in vidno prispeva k temu, da se Evropejci čezmejno spoznavajo, se skupaj lotevajo izzivov ter 
Evropo nadalje razvijajo in oblikujejo s skupnimi močmi. Na ta način se navidezne ovire 
zaradi mej, kot jih dojemajo prebivalci, postopno odpravljajo, obmejne regije pa postajajo 
skupna območja, v katerih je Evropa v vsakdanjem življenju vse bližje državljanom.

V preteklih desetletjih je evropsko teritorialno sodelovanje tako nesporno prispevalo k 
zbliževanju Evrope ter z odpravo meja in birokratskih ovir okrepilo in poenostavilo 
vsakodnevno skupno življenje prek meja. Zato poročevalec močno pozdravlja, da je Evropska 
komisija s predložitvijo novega posebnega osnutka uredbe za programsko obdobje po 
letu 2020 potrdila pomembno evropsko dodano vrednost evropskega teritorialnega 
sodelovanja.

Vendar po mnenju poročevalca potencial tega sodelovanja kljub privlačnim stopnjam podpore 
projektov ni v celoti izkoriščen, saj so upravne zahteve za morebitne upravičence, pa tudi za 
izvajalske organe dosegle zaskrbljujočo raven. Dejansko so se te zahteve v vsakem 
programskem obdobju povečevale in so sedaj na taki ravni, da posamezne zainteresirane že 
odvračajo od tega, da bi sploh vložili zahtevek. Hkrati so izkušeni prosilci v posameznih 
programih evropskega teritorialnega sodelovanja zato nesorazmerno pogosto upravičenci. Če 
želimo, da evropsko teritorialno sodelovanje spet izpolnjuje svoje dejansko poslanstvo in 
ciljno usmerjeno podpira evropsko idejo, je treba pripravo in izvajanje programov v 
programskem obdobju po letu 2020 ponovno poenostaviti za vse udeležene. 

V zvezi s tem poročevalec opozarja na že sprejeto uredbo omnibus za finančno uredbo EU, ki 
je usmerjena v poenostavitev izplačila, uporabe in obračuna sredstev, pri čemer ne zanemarja 
nadzora nad ciljno uporabo sredstev, ter ki se bo začela uporabljati 1. januarja 2019. 
Poročevalec zlasti poudarja, da nove določbe prinašajo lažjo uporabo pavšalnih zneskov, 
poenostavljene možnosti obračunavanja stroškov, olajšan dostop za manjše upravičence in 
izogibanje večkratnim kontrolam, pa tudi večjo uporabo sredstev, namenjenih za obveščanje 
prebivalstva o uspešnih projektih in naložbah v regijah.

Poleg tega pozdravlja poenostavitve, ki jih je Komisija predlagala v okviru predlogov za novo 
uredbo o skupnih določbah, novo uredbo o ESRR in novo uredbo o evropskem teritorialnem 
sodelovanju, ter je prepričan, da bodo te dosegle želeni učinek. 
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2. Področje uporabe komponent prihodnjega evropskega teritorialnega sodelovanja 

Poročevalec pozdravlja, da se v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja tudi v prihodnje 
podpirajo programi čezmejnega, nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Vsak od 
teh programov je upravičen in po mnenju poročevalca bi morali uspešna programska območja 
ohraniti. Vseeno pa meni, da ključna vloga obmejnih regij v osnutku Komisije ni poudarjena 
v zadostni meri, zato predlaga, da se dodelitev sredstev spremeni v korist komponente 1 
„čezmejno sodelovanje“. Hkrati je prepričan, da bi bilo pomorsko sodelovanje tudi v 
prihodnje mogoče v okviru komponente 1, tudi če regije niso na morju povezane prek stalne 
povezave.

Poročevalec je kritičen do uvedbe nove komponente 5 „naložbe v medregionalne inovacije“, 
saj cilji, ki naj bi se dosegli s temi naložbami v inovacije, le pogojno sodijo v okvir kohezijske 
politike. Poleg tega je neposredno upravljanje, ki ga Komisija predlaga za komponento 5, v 
nasprotju s subsidiarnim značajem evropskega teritorialnega sodelovanja. 

3. Finančna sredstva za evropsko teritorialno sodelovanje

Poročevalec je kritičen do predvidenega zmanjšanja sredstev za uspešne in učinkovite 
programe čezmejnega, nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja, zato se v zvezi s 
finančnimi sredstvi, ki so v večletnem finančnem okviru 2021–2027 predvidena za programe 
evropskega teritorialnega sodelovanja (komponente 1 do 4), zavzema za povišanje na najmanj 
3 % skupnih sredstev za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo. 

Na tem mestu želi poročevalec znova opozoriti na ključno funkcijo obmejnih območij in na 
nepogrešljiv obseg čezmejnega sodelovanja (komponenta 1), zato za to komponento predlaga 
najvišjo dodelitev v višini 73,8 %. 

V zvezi z naložbami v inovacije meni, da se pomembna finančna sredstva, ki jih je Komisija 
namenila tej komponenti, nikakor ne smejo dodeliti na račun drugih komponent evropskega 
teritorialnega sodelovanja. Po njegovem mnenju pa bi bilo mogoče pogojno predvideti 
dodatni proračun v višini 0,3 % skupnih sredstev za ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo. 

4. Vsebina programov evropskega teritorialnega sodelovanja in koncentracija

Za poročevalca je pet političnih ciljev, izpeljanih iz ESRR, v osnovi sprejemljivih, to pa velja 
tudi za oba specifična cilja programa Interreg „boljše upravljanje programa Interreg“ ter 
„varnejša in bolj varovana Evropa“. Do toge določbe, da je treba za oba specifična cilja 
programa Interreg nameniti najmanj 15 % skupnih sredstev, je poročevalec kritičen, saj bi to 
lahko otežilo načrtovanje in upravljanje programa v praksi. 

5. Skladi za male projekte

Bistvo evropskega teritorialnega sodelovanja je v čezmejnem povezovanju ljudi, s čimer se 
podpira evropska integracija. Ravno projekti za stike med ljudmi (People-to-People) 
povezujejo lokalne prebivalce in so izjemno pomembni za razvoj obmejnih območij. Prosilci 



PR\1159952SL.docx 31/32 PE626.663v01-00

SL

so praviloma akterji civilne družbe. Za projekte so značilni zlasti majhen finančni obseg in 
ustrezno majhni zneski financiranja. Da bi male projekte uspešno nadaljevali tudi v 
prihodnosti, so bile nujno potrebne poenostavitve, jasna pravila in neposredna umestitev 
malih projektov v regulativni okvir. Poročevalec izrecno pozdravlja možnost vzpostavitve 
skladov za male projekte v okviru programov Interreg, ki je zdaj vključena v osnutek uredbe 
Komisije. Vendar bi moralo biti upravljanje takih skladov prožno. Poleg tega bi moralo biti 
mogoče, da se za posamezen program vzpostavi več skladov za male projekte. 

V kolikšni meri bodo določbe, ki jih predlaga Komisija, zagotovile neposredne poenostavitve 
in zmanjšanje upravnega bremena za končne upravičence projektov za stike med ljudmi in 
majhnih projektov, bo treba proučiti v nadaljnjem poteku razprav. 

6. Višina sofinanciranja

Poročevalec obžaluje predlog Komisije, da bi znižali najvišjo stopnjo sofinanciranja za 
programe Interreg. Meni, da predlagana stopnja v višini 70 % ni zadostna, in predlaga 
zvišanje na 85 %. Stopnje sofinanciranja morajo biti prožne in ustrezati potrebam vsakega 
programskega območja. 

7. Predhodno financiranje

Poročevalec meni, da bi lahko stopnja predhodnega financiranja, ki je nižja v primerjavi z 
obdobjem 2014–2020, za nekatere programe pomenila finančne težave, zlasti ker so stroški 
višji na začetku in ob pripravi programa. Pri ureditvi predhodnega financiranja bi bilo treba 
ustrezno upoštevati posebnosti evropskega teritorialnega sodelovanja, zato poročevalec v 
osnutku poročila predvideva višje predhodno financiranje, zlasti na začetku programskega 
obdobja.

8. Kazalniki

Poročevalec načeloma priznava uvedbo specifičnih kazalnikov programa Interreg za merjenje 
rezultatov in evropske dodane vrednosti programov sodelovanja. Vendar predlagani kazalniki 
morda niso primerni za izražanje postopkovne dodane vrednosti čezmejnega, 
nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja, zato posledično na njihovi podlagi ni 
mogoče sprejeti pozitivne odločitve o dodelitvi sredstev. V nadaljevanju razprave bi bila 
morda potrebna ustrezna prilagoditev kazalnikov ali več manevrskega prostora pri 
oblikovanju sistema kazalnikov za posamezne programe.

9. Pravilo n + 2/večkratna obremenitev regij

Na podlagi izkušenj, pridobljenih v preteklih programskih obdobjih, želi poročevalec 
opozoriti, da bi lahko ponovna vzpostavitev ureditve n + 2 (do zdaj n + 3), ki jo predlaga 
Komisija, pomenila, da bodo sredstva po vsej Evropi ostala delno neizkoriščena, saj jih morda 
ne bo mogoče dovolj hitro črpati. To bi skupaj z morebitnim zmanjšanjem skupnih 
razpoložljivih sredstev in morebitnim znižanjem stopenj sofinanciranja EU pomenilo 
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večplastno obremenitev regij v zvezi z evropskim teritorialnim sodelovanjem. 

10. Sheme državne pomoči

Spodbujanje evropskega teritorialnega sodelovanja je bila več let pomembna prednostna 
naloga kohezijske politike EU. Podpora za MSP glede stroškov projektov evropskega 
teritorialnega sodelovanja je iz obveznosti priglasitve že izvzeta v skladu z uredbo o splošnih 
skupinskih izjemah. Posebne določbe za regionalno pomoč za naložbe podjetij vseh velikosti 
so prav tako vključene v smernice o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020 ter v 
razdelek o regionalni pomoči uredbe o splošnih skupinskih izjemah. 

Poročevalec meni, da bi bila pomoč za projekte evropskega teritorialnega sodelovanja 
združljiva z notranjim trgom ter bi imela le omejene učinke na konkurenco in trgovino med 
državami članicami. Zato predlaga, da se programi evropskega teritorialnega sodelovanja 
načeloma štejejo kot nepomembni z vidika pomoči in da se ustrezno opustijo zapletena 
preverjanja v zvezi z njo. 

11. Vmesni pregled 

Za načrtovani vmesni pregled in morebitne prilagoditve večstranskih programov Interreg so 
potrebni precej bolj zapleteni postopki usklajevanja. Poročevalec opozarja, da to ne bi smelo 
povzročati težav ali zamud pri financiranju projektov v drugi polovici programa. 
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