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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Na tej točki pogajalskega postopka želi poročevalec vložiti nekaj predlogov sprememb, ki se 
nanašajo na naslednje zadeve:

– Predloga sprememb k členu 7 se nanašata na dve ločeni zadevi. Prvi predlog 
spremembe želi sodelujočim državam članicam dati možnost imenovanja enega 
samega organa za dajanje mnenj s področja enakosti med spoloma, kar bi znatno 
poenostavilo izvajanje te zahteve. Namen drugega predloga spremembe je pojasnitev 
postopka za spremembo programa sodelovanja, saj sedanji predlog Komisije tega 
vprašanja ne obravnava.

– Da bi se poenostavila uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju in uskladila z 
uredbo o skupnih določbah, je bil k členu 20 vložen predlog spremembe, ki določa, da 
bi revizijski organ držav članic in organ upravljanja lahko bila vključena v isti organ, 
pod pogojem, da delujeta samostojno.

– Revizijski organi mogoče nimajo potrebnih pooblastil za opravljanje revizij v več 
državah članicah. Zato predlog Komisije omogoča oblikovanje skupine revizorjev iz 
predstavnikov iz vsake države članice. Predloga sprememb k členu 23 določata, da 
morajo biti ti predstavniki neodvisni ter da morajo imeti potrebno strokovno znanje in 
usposobljenost. Poleg tega bi revizijski organ moral razložiti ukrepe, sprejete v 
revizijski strategiji s tem namenom.

– Predlog spremembe k členu 25 daje možnost uporabe enotnega računa za vse denarne 
prilive, namenjene posameznemu programu sodelovanja. Ta možnost bi poenostavila 
upravne postopke in zagotovila jasen revizijski postopek.

Čeprav na tej stopnji niso bili vloženi predlogi sprememb, ki bi zadevali to področje, želi 
poročevalec opozoriti odbor na tri zadeve, ki bodo mogoče zahtevale nadaljnji razmislek 
glede na rezultate razprave o uredbi o skupnih določbah (COM(2011)0615):

(1) Uredba o skupnih določbah določa pravila za pregled rezultatov v letih 2017 in 2019, 
da se preveri, ali so bili doseženi rezultati, določeni v programih. Glede na vpletenost 
različnih dejavnikov ni povsem jasno, kako se bodo te zahteve izvajale za uredbo o 
evropskem teritorialnem sodelovanju.

(2) Uredba o skupnih določba uvaja pogodbe o partnerstvu, kjer so določene ureditve za 
uskladitev operativnih programov s cilji Unije za leto 2020. Uredba o evropskem 
teritorialnem sodelovanju ne obravnava posebnih izzivov pogodb o partnerstvu zaradi 
čezmejnega sodelovanja med državami članicami in tretjimi državami z zelo drugačno 
strukturo.

(3) V skladu s členom 41 uredbe o skupnih določbah se ustanovi odbor za spremljanje 
izvajanja programa. Enak odbor za spremljanje bo treba ustanoviti tudi za programe o 
evropskem teritorialnem sodelovanju. Vendar predlog Komisije ne obravnava 
posebnosti programov evropskega teritorialnega sodelovanja in zlasti vprašanja 
volilnih pravic glede na različne ureditve držav članic in tretjih držav.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta (EU) št. [...]/2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za letni 
proračun Unije1, določa osnovna načela 
izvajanja letnega proračuna Unije. 
Zagotoviti je treba skladnost med to 
uredbo in določbami, ki urejajo ESSR.
___________
1 UL L ….

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Enotni revizijski organ mora biti 
odgovoren za opravljanje vseh nalog iz 
člena 116 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] za zagotovitev enotnih 
standardov na celotnem programskem 
območju. Kadar to ni mogoče, 
revizijskemu organu programa lahko 
pomaga skupina revizorjev.

(31) Enotni revizijski organ mora biti 
odgovoren za opravljanje vseh nalog iz 
člena 116 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] za zagotovitev enotnih 
standardov na celotnem programskem 
območju. Kadar to ni mogoče, 
revizijskemu organu programa lahko 
pomaga skupina revizorjev. Da bi se 
zagotovila ustrezna kakovostna raven 
revizijskega dela, bi bilo treba zahtevati 
uporabo mednarodnih standardov.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice skupaj s predlogom za 
program sodelovanja predložijo mnenje 
nacionalnih organov za spodbujanje 
enakosti o ukrepih iz točk (ii) in (iii).

Države članice skupaj s predlogom za 
program sodelovanja predložijo mnenje 
nacionalnih organov za spodbujanje 
enakosti o ukrepih iz točk (ii) in (iii). 
Države članice lahko določijo en sam 
nacionalni organ za predložitev mnenja o 
celotnem posameznem programu 
sodelovanja.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi sodelujočim državam članicam dati možnost imenovanja enega 
samega organa za dajanje mnenj s področja enakosti med spoloma, kar bi znatno 
poenostavilo izvajanje te zahteve.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Sodelujoče države članice in tretje 
države ali ozemlja, kadar je ustrezno, pisno 
potrdijo, da se strinjajo z vsebino programa 
sodelovanja, preden se ta predloži 
Komisiji. S tem se vse sodelujoče države 
članice tudi zavežejo, da bodo zagotovile 
potrebno sofinanciranje za njegovo 
izvedbo.

5. Sodelujoče države članice in tretje 
države ali ozemlja, kadar je ustrezno, pisno 
potrdijo, da se strinjajo z vsebino programa 
sodelovanja, preden se ta predloži 
Komisiji. S tem se vse sodelujoče države 
članice tudi zavežejo, da bodo zagotovile 
potrebno sofinanciranje za njegovo 
izvedbo. Enak postopek, torej strinjanje 
vseh sodelujočih držav članic in tretjih 
držav ali ozemelj, je potreben tudi v 
primeru spremembe programa 
sodelovanja v skladu v členom 26 Uredbe 
(EU) št. [...]/2012 [Uredba o SD].

Predlog spremembe 5
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Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški za osebje pri dejavnosti se lahko 
izračunajo kot pavšalni znesek v višini do 
15 % neposrednih stroškov, ki niso stroški 
za osebje pri navedeni dejavnosti.

Stroški za osebje pri dejavnosti se lahko 
izračunajo kot pavšalni znesek v višini do 
20 % neposrednih stroškov, ki niso stroški 
za osebje pri navedeni dejavnosti.

Obrazložitev

Odstotek, ki ga predlaga Komisija, najbrž ni zadosten zaradi posebnosti programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja, kjer so stroški za osebje še posebej veliki.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, ki sodelujejo v 
programu sodelovanja, imenujejo en sam 
organ upravljanja za namene člena 113(1) 
in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD] in en sam revizijski organ za namene 
člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti 
državi članici.

1. Države članice, ki sodelujejo v 
programu sodelovanja, imenujejo en sam 
organ upravljanja za namene člena 113(1) 
in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD] in en sam revizijski organ za namene 
člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti 
državi članici. Države članice, ki 
sodelujejo v programu sodelovanja, lahko 
določijo, da ima ta organ upravljanja tudi 
pristojnosti organa za potrjevanje.

Obrazložitev

Pomembno je, da se organe upravljanja v programu evropskega teritorialnega sodelovanja 
ne prisili v prevzem nalog potrjevanja tega programa. Združitev nalog upravljanja in 
potrjevanja bi morala biti neobvezna možnost.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organ upravljanja in revizijski organ 
sta lahko del istega javnega organa ali 
telesa, pod pogojem, da se upošteva 
načelo ločenih nalog. 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je bil vložen z namenom, da se poenostavi uredba o evropskem 
teritorialnem sodelovanju in uskladi z uredbo o skupnih določbah, ki določa, da sta revizijski 
organ držav članic in organ upravljanja lahko vključena v isti organ, pod pogojem, da 
delujeta samostojno. To državam članicam omogoča, da še naprej gradijo na strokovnosti, 
pridobljeni v tekočem programskem obdobju. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni nadzorniki so po možnosti isti 
organi, ki so odgovorni za izvajanje takih 
preverjanj za operativne programe pri cilju 
naložbe za rast in nova delovna mesta, pri 
tretjih državah pa za izvajanje primerljivih 
preverjanj na podlagi instrumentov 
zunanjih politik Unije.

Navedeni nadzorniki so lahko isti organi, 
ki so odgovorni za izvajanje takih 
preverjanj za operativne programe pri cilju 
naložbe za rast in nova delovna mesta, pri 
tretjih državah pa za izvajanje primerljivih 
preverjanj na podlagi instrumentov 
zunanjih politik Unije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Revizorji so funkcionalno neodvisni od 
nadzornikov, ki opravljajo preverjanja v 
skladu s členom 22.

3. Revizijski organ zagotovi, da je vsak 
predstavnik iz odstavka 2 tega člena
funkcionalno neodvisen, zlasti od 
nadzornikov, ki opravljajo preverjanja v 
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skladu s členom 22, in da ima potrebno 
strokovno znanje in usposobljenost za 
opravljanje revizij v skladu z mednarodno 
sprejetimi standardi. 

Obrazložitev

Revizijski organ je pomemben element, ki opravlja nadzorno vlogo za Komisijo. Uporaba 
mednarodno sprejetih standardov zagotavlja ustrezno kakovostno raven revizijskega dela. 
Poleg tega predlog spremembe pojasnjuje, da so predstavniki neodvisni in imajo potrebno 
strokovno znanje in usposobljenost.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Revizijska strategija iz člena 116(4) 
Uredbe (EU) št. […]/2012 (Uredba o SD) 
pojasnjuje ukrepe revizijskega organa za 
uskladitev z zahtevami iz tretjega odstavka 
tega člena.

Obrazložitev

Revizijski organi mogoče nimajo potrebnih pooblastil za opravljanje revizij v več državah 
članicah. Zato predlog Komisije omogoča oblikovanje skupine revizorjev iz predstavnikov iz 
vsake države članice. Revizijski organ bi moral razložiti ukrepe, sprejete v revizijski strategiji 
s tem namenom.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Poročila revizijskega organa se 
posredujejo nacionalnim revizijskim 
organom držav članic, ki sodelujejo v 
programu teritorialnega sodelovanja, ter 
Evropskemu računskemu sodišču.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podpora programom sodelovanja iz 
ESRR se izplača na enotni račun, ki nima 
nacionalnih podračunov.

1. Podpora programom sodelovanja iz 
ESRR se izplača na enotni račun, ki nima 
nacionalnih podračunov. Ta račun se 
lahko uporablja za vse izdatke in 
prihodke, povezane s programom.

Obrazložitev

Predlog spremembe daje možnost uporabe enotnega računa za vse denarne prilive, 
namenjene posameznemu programu sodelovanja. Ta možnost bi poenostavila upravne 
postopke in zagotovila jasen revizijski postopek.
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