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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V skladu s členom 317 Pogodbe bi bilo 
treba glede deljenega upravljanja določiti 
pogoje, ki Komisiji omogočajo izvrševanje 
pristojnosti za izvajanje splošnega 
proračuna Unije, in razjasniti pristojnosti 
glede sodelovanja z državami članicami.
Navedeni pogoji bi morali Komisiji 
omogočiti, da pridobi zagotovila, ali države 
članice uporabljajo Sklad zakonito in 
pravilno ter v skladu z načelom dobrega 
finančnega poslovodenja v smislu Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta št. […] o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uredba)1.

(5) V skladu s členom 317 Pogodbe bi bilo 
treba glede deljenega upravljanja določiti 
pogoje, ki Komisiji omogočajo izvrševanje 
pristojnosti za izvajanje splošnega 
proračuna Unije, in razjasniti pristojnosti 
glede sodelovanja z državami članicami.
Navedeni pogoji bi morali Komisiji 
omogočiti, da pridobi zagotovila, ali države 
članice uporabljajo Sklad zakonito in 
pravilno ter v skladu z načelom dobrega 
finančnega poslovodenja v smislu Uredbe
(EU, Euratom) št. 966/2012 z dne 
25. oktobra 2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta št. o finančnih pravilih, ki se
uporabljajo za splošni proračun Unije
(„finančna uredba“)1. Komisija bi morala 
pri izvrševanju pristojnosti za izvajanje 
proračuna povečati uporabo revizij 
smotrnosti poslovanja in jih spodbujati. 

_____________ ____________
1 UL L,,str. . UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Navedene določbe zagotavljajo tudi 
skladnost podprtih dejavnosti z veljavnim 
pravom Unije in nacionalnim pravom, 
zlasti v zvezi z varnostjo blaga, 
razdeljenega najbolj ogroženim.

(6) Navedene določbe bi morale biti 
usklajene z določbami finančne uredbe in 
zagotavljajo tudi skladnost podprtih 
dejavnosti z drugim veljavnim pravom 
Unije in nacionalnim pravom, zlasti v zvezi 
z varnostjo blaga, razdeljenega najbolj 
ogroženim.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispevek k cilju Unije, da se število 
ljudi, ki jim grozita revščina ali socialna 
izključenost, do leta 2020 zmanjša za 
najmanj 20 milijonov, glede na izbrano 
vrsto materialne deprivacije, ki jo je treba 
obravnavati, ob upoštevanju nacionalnih 
razmer glede revščine in socialne 
izključenosti ter materialne deprivacije;

(a) prispevek k cilju Unije, da se število 
ljudi, ki jim grozita revščina ali socialna 
izključenost, do leta 2020 zmanjša za 
najmanj 20 milijonov, glede na izbrano 
vrsto materialne deprivacije, ki jo je treba 
obravnavati, ob upoštevanju nacionalnih 
razmer glede revščine in socialne 
izključenosti ter materialne deprivacije, pa 
tudi ljudi z negativnim dohodkom ali 
lastnino;

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija na lastno pobudo in v tesnem Komisija na lastno pobudo in v tesnem 
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sodelovanju z državami članicami ter s 
pomočjo zunanjih strokovnjakov izvede 
naknadno oceno za oceno učinkovitosti in 
trajnosti pridobljenih rezultatov ter dodane 
vrednosti Sklada. Ta naknadna ocena se 
zaključi do 31. decembra 2023.

sodelovanju z državami članicami ter s 
pomočjo zunanjih strokovnjakov izvede 
naknadno oceno za oceno učinkovitosti in 
trajnosti pridobljenih rezultatov ter dodane 
vrednosti Sklada glede na nove primere 
ogroženih ljudi z negativnim prihodkom 
in lastnike domov z negativnim lastniškim 
kapitalom. Ta naknadna ocena se zaključi 
do 31. decembra 2023.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. pripravo letnih računovodskih izkazov iz 
člena 56(5)(a) finančne uredbe;

2. pripravo letnih računovodskih izkazov iz 
člena 59(5)(a) finančne uredbe;

Or. en

Predlog spremembe6

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vse uradne izmenjave informacij med 
državo članico in Komisijo se izvedejo s 
sistemom elektronske izmenjave podatkov, 
ki se vzpostavi v skladu s pogoji, ki jih 
Komisija določi z izvedbenimi akti. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 60(3).

4. Vse uradne izmenjave informacij med 
državo članico in Komisijo se izvedejo s 
sistemom elektronske izmenjave podatkov, 
ki se vzpostavi v skladu s pogoji, ki jih 
Komisija določi z delegiranimi akti v 
skladu s členom 59.

Or. en
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Predlog spremembe7

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Revizijski organ v šestih mesecih od 
sprejetja operativnega programa pripravi 
revizijsko strategijo za izvajanje revizij. V 
revizijski strategiji so določeni revizijska 
metodologija, metoda vzorčenja za revizije 
dejavnosti in načrtovanje revizij v zvezi s 
tekočim obračunskim letom ter dvema 
naslednjima obračunskima letoma. 
Revizijska strategija se letno posodablja od 
leta 2016 do vključno leta 2022. Revizijski 
organ na zahtevo predloži revizijsko 
strategijo Komisiji.

4. Revizijski organ v šestih mesecih od 
sprejetja operativnega programa pripravi 
revizijsko strategijo za izvajanje revizij. V 
revizijski strategiji so določeni revizijska 
metodologija, metoda vzorčenja za revizije 
dejavnosti in načrtovanje revizij v zvezi s 
tekočim obračunskim letom ter dvema 
naslednjima obračunskima letoma. 
Revizijska strategija se letno posodablja od 
leta 2016 do vključno leta 2022. Revizijski 
organ predloži revizijsko strategijo 
Komisiji. Komisija je pooblaščena, da od 
revizijskega organa zahteva spremembe 
revizijske strategije, ki so po njenem 
mnenju potrebne za zagotovitev 
pravilnega izvajanja revizij v skladu z 
mednarodno sprejetimi standardi. 
Komisija pri tem zagotovi, da se je revizija 
smotrnosti poslovanja zadostno 
upoštevala.

Or. en

Predlog spremembe8

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(r) revizijsko mnenje v skladu s 
členom 56(5) finančne uredbe;

(a) revizijsko mnenje v skladu s 
členom 59(5) finančne uredbe;

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
vzorce revizijske strategije, revizijskega 
mnenja in letnega poročila o nadzoru ter 
metodologijo za metodo vzorčenja iz 
odstavka 4. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 60(3).

6. Komisija z delegiranimi akti sprejme 
vzorce revizijske strategije, revizijskega 
mnenja in letnega poročila o nadzoru ter 
metodologijo za metodo vzorčenja iz 
odstavka 4. Ti delegirani akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom iz člena 59.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko od države članice 
zahteva sprejetje potrebnih ukrepov za 
zagotovitev uspešnega delovanja njenih 
sistemov upravljanja in nadzora ali 
pravilnost odhodkov v skladu s to uredbo.

3. Komisija od države članice zahteva 
sprejetje potrebnih ukrepov za zagotovitev 
uspešnega delovanja njenih sistemov 
upravljanja in nadzora ali pravilnost 
odhodkov v skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imenovani organi za vsako leto od leta 
2015 do vključno leta 2022 najpozneje do 
15. februarja v letu, ki sledi koncu 
obračunskega obdobja, v skladu s 
členom 56 finančne uredbe Komisiji 
predložijo naslednje dokumente in 

1. Imenovani organi za vsako leto od leta 
2015 do vključno leta 2022 najpozneje do 
15. februarja v letu, ki sledi koncu 
obračunskega obdobja, v skladu s 
členom 59 finančne uredbe Komisiji 
predložijo naslednje dokumente in 
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informacije: informacije:
(dd) potrjene letne računovodske izkaze 
zadevnih organov, imenovanih v skladu s 
členom 32, iz člena 56(5) finančne uredbe;

(a) potrjene letne računovodske izkaze 
zadevnih organov, imenovanih v skladu s 
členom 32, iz člena 59(5) finančne uredbe;

(ee) izjavo o upravljanju iz člena 56(5)
finančne uredbe;

(b) izjavo o upravljanju iz člena 59(5)
finančne uredbe;

(ff) letni povzetek končnih poročil o 
reviziji in opravljenega nadzora, vključno z 
analizo narave in obsega napak in 
pomanjkljivosti ter sprejetih ali 
načrtovanih korektivnih ukrepov;

(c) letni povzetek končnih poročil o reviziji 
in opravljenega nadzora, vključno z analizo 
narave in obsega napak in pomanjkljivosti 
ter sprejetih ali načrtovanih korektivnih 
ukrepov;

(gg) revizijsko mnenje imenovanega 
neodvisnega revizijskega organa iz 
člena 56(5) finančne uredbe, ki ga spremlja 
poročilo o nadzoru z ugotovitvami revizij, 
opravljenih v zvezi z obračunskim letom, 
ki ga zajema mnenje.

(d) revizijsko mnenje imenovanega 
neodvisnega revizijskega organa iz 
člena 59(5) finančne uredbe, ki ga spremlja 
poročilo o nadzoru z ugotovitvami revizij, 
opravljenih v zvezi z obračunskim letom, 
ki ga zajema mnenje.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ upravljanja zagotovi, da so vsa 
dokazila o dejavnostih Komisiji in 
Računskemu sodišču na zahtevo na voljo 
za obdobje treh let. To triletno obdobje se 
začne 31. decembra v letu, ko Komisija 
sprejme sklep o potrditvi računovodskih 
izkazov v skladu s členom 47, ali 
najpozneje na dan izplačila končne razlike.

1. Organ upravljanja zagotovi, da so vsa 
dokazila o dejavnostih Komisiji in 
Računskemu sodišču na zahtevo na voljo 
za obdobje petih let. To triletno obdobje se 
začne na dan izplačila končne razlike.

To triletno obdobje se prekine v primeru 
pravnih ali upravnih postopkov ali na 
ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije.

To petletno obdobje se prekine v primeru 
sodnih ali upravnih postopkov ali na 
ustrezno utemeljeno zahtevo Komisije.

Or. en


