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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski skladi kohezijske, skupne kmetijske in skupne ribiške politike so znatna podpora 
trajnostnemu razvoju na ozemlju Unije. Bolj kot kdajkoli prej potrebujejo regionalni politični, 
gospodarski in socialni akterji te sklade za izvajanje konkretnih in koristnih projektov v korist 
evropskih državljanov, neredko pa tudi okolja.

Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo spadajo pod 
skupni strateški okvir, ki je bil uveden s to uredbo.

Skupne določbe o skladih skupnega strateškega okvira morajo ustrezati trem glavnim ciljem:

(1) usmeriti uporabo evropskih skladov v poglavitne izzive, s katerimi se sooča Evropa, da bi 
se dosegli konkretni in vidni rezultati (strategija Evropa 2020); 

(2) poenostaviti postopke vlaganja zahtevkov za financiranje, da bi skladi postali resnično 
dostopni za morebitne upravičence;

(3) zagotoviti dosledno upravljanje pomoči, da se zagotovi najboljša možna uporaba javnih 
sredstev iz evropskega proračuna.

Pripravljavka mnenja zato pozdravlja kakovostni in smeli zakonodajni predlog Evropske 
komisije. Čeprav se strinja s poglavitnimi smernicami, pa meni, da so potrebne spremembe, 
da bi se okrepil njegov pozitivni učinek na trajnostni razvoj na ozemlju Unije.

Pripravljavka mnenja je sodelovala pri izvajanju kohezijske politike v svoji regiji Touraine v 
osrčju Francije ter pozna nekatere prednosti in slabosti te politike. Na podlagi pridobljenih 
izkušenj, ki jih je dopolnila z izkušnjo članice Odbora za regionalni razvoj (2009–2011) v 
Parlamentu, je prišla do naslednjih ugotovitev:

(1) Vlogo trajnostnega razvoja je treba okrepiti

V členu 8 predloga uredbe je koncept trajnostnega razvoja opredeljen kot horizontalen cilj, ki 
ga Komisija in države članice spodbujajo pri izvajanju teh politik. Koncept je treba okrepiti 
tako, da se vključi potrebo po zaščiti biotske raznolikosti in ekosistemov. Slednja je treba 
dodati tudi k tematskim ciljem.

V skladu s členom 8 morajo nacionalni organi, pristojni za varstvo okolja, prav tako podati 
mnenje o vsakem od predlaganih operativnih programov, ki so predloženi Evropski komisiji v 
potrditev.
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(2) Skladi morajo biti dostopnejši, vidnejši in preglednejši 

Da bi se lahko okoljski projekti pravilno izvajali, morajo biti skladi dostopnejši, vidnejši in 
preglednejši.

Dostopnost evropskih skladov je v veliki meri odvisna od zmanjšanja njihove zapletenosti. 
Zato morajo biti določbe sedanje uredbe jasne in enostavne za uporabo. Treba je določiti 
pogoje za izvajanje velikih projektov. Sicer mora biti nadzor uporabe sredstev sorazmeren z 
ravnjo dodeljene podpore, pa tudi s tveganjem, ki se pokaže pri izvajanju. Množenje kontrol, 
ki so pogosto odvečne, zaplete in upočasni postopke v škodo upravičencev. Nazadnje je treba 
dodati, da izvajanje sistema elektronske izmenjave podatkov (projekt e-kohezija) ustreza 
dvojnemu cilju, ki je v poenostavitvi in varstvu okolja (manjša poraba papirja za 
dokumentacijo).

Okrepiti je treba vidnost, po eni strani z opredelitvijo komunikacijske strategije v partnerski 
pogodbi, po drugi pa z izdelavo spletnih strani, ki bodo vsebovale podrobne podatke. Na teh 
straneh je treba predstaviti pogoje za uporabo skladov, ki spadajo v skupni strateški okvir, in 
to za vsak operativni program posebej.

Preglednost je treba izboljšati z večjo udeležbo poslancev Evropskega parlamenta, zdaj 
sozakonodajalca, pri izvajanju ustreznih skladov skupnega strateškega okvira.

Priporočila

S temi spremembami bi se morala izboljšati uporaba in učinkovitost skladov skupnega 
strateškega okvira. Ker je že zdaj razširjeno mnenje, da je uporaba evropskih skladov 
zapletena, pripravljavka mnenja vztraja pri spremembah, ki so podrobno navedene v tem 
osnutku mnenja. Dodajanje kakršenkoli nove določbe, pravila ali okoljskega cilja bi dejansko 
še povečalo zapletenost te politike.

Naloga poslancev Evropskega parlamenta se ne konča pri zakonodajnem delu, pa naj bo še 
tako pomembno. Pripravljavka mnenja priporoča močno vključenost poslancev Evropskega 
parlamenta v izvajanje teh določb. Zlasti vabi k sodelovanju na sejah nadzornih odborov, ki 
bodo potekale v evropskih regijah skozi celotno sedemletno programsko obdobje 2014–2020.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zagotavljanje pravilne in dosledne 
razlage določb ter večje pravne varnosti 
držav članic in upravičencev je treba 
opredeliti nekatere pojme, ki se uporabljajo 
v uredbi.

(6) Za zagotavljanje pravilne in dosledne 
razlage določb ter večje pravne varnosti 
držav članic in upravičencev je treba 
opredeliti nekatere pojme, ki se uporabljajo 
v uredbi, in poenostaviti določbe, ki 
veljajo za sklade SSO.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 317 Pogodbe je 
treba glede deljenega upravljanja določiti 
pogoje, ki Komisiji omogočajo izvrševanje 
pristojnosti za izvajanje splošnega 
proračuna Evropske unije, in razjasniti 
pristojnosti pri sodelovanju z državami 
članicami. Ti pogoji morajo Komisiji 
omogočiti, da se prepriča, ali države 
članice uporabljajo sklade SSO zakonito in 
pravilno ter v skladu z načelom dobrega 
finančnega poslovodenja v smislu Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: finančna 
uredba). Države članice in organi, ki so jih 
države članice določile za navedeni namen, 
morajo biti odgovorni za izvajanje 
programov na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu z institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom države članice. Te 
določbe zagotavljajo tudi, da je pozornost 
namenjena potrebi po zagotavljanju 
komplementarnosti in doslednosti
ukrepanja Unije, sorazmernosti upravnih 
ureditev in zmanjšanju upravnih bremen 

(8) V skladu s členom 317 Pogodbe je 
treba glede deljenega upravljanja določiti 
pogoje, ki Komisiji omogočajo izvrševanje 
pristojnosti za izvajanje splošnega 
proračuna Evropske unije, in razjasniti 
pristojnosti pri sodelovanju z državami 
članicami. Ti pogoji morajo Komisiji 
omogočiti, da se prepriča, ali države 
članice uporabljajo sklade SSO zakonito in 
pravilno ter v skladu z načelom dobrega 
finančnega poslovodenja v smislu Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: finančna 
uredba). Države članice in organi, ki so jih 
države članice določile za navedeni namen, 
morajo biti odgovorni za izvajanje 
programov na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu z institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom države članice. Te 
določbe bi morale zagotoviti 
komplementarnost in doslednost ukrepanja 
Unije, sorazmernost upravnih ureditev in 
zmanjšanje upravnih bremen upravičencev 
skladov SSO.
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upravičencev skladov SSO.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija mora z delegiranim aktom 
sprejeti skupni strateški okvir, ki oblikuje 
cilje Unije v ključne ukrepe za sklade SSO, 
da se zagotovi jasnejša strateška usmeritev 
programiranja na ravni držav članic in 
regij. Skupni strateški okvir mora olajšati 
sektorsko in teritorialno usklajevanje 
ukrepanja Unije v okviru skladov SSO ter z 
drugimi zadevnimi politikami in 
instrumenti Unije.

(14) Komisija mora Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti 
zakonodajni predlog za sprejetje skupnega 
strateškega okvira, ki oblikuje cilje Unije v 
ključne ukrepe za sklade SSO, da se 
zagotovi jasnejša strateška usmeritev 
programiranja na ravni držav članic in 
regij. Skupni strateški okvir mora olajšati 
sektorsko in teritorialno usklajevanje 
ukrepanja Unije v okviru skladov SSO ter z 
drugimi zadevnimi politikami in 
instrumenti Unije.

Obrazložitev

Ker je skupni strateški okvir bistveni element, bi bilo ustrezno uporabiti redni zakonodajni 
postopek. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti 
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira v sodelovanju 
s partnerji in po posvetovanju s Komisijo 
pripraviti pogodbo o partnerstvu. Pogodba 
o partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.
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Obrazložitev

Ker je skupni strateški okvir bistveni element, bi bilo ustrezno uporabiti redni zakonodajni 
postopek.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Za spremljanje napredka programov je 
treba organizirati letno pregledovalno sejo 
države članice in Komisije. Vendar je treba 
dopustiti možnost, da se država članica in 
Komisija dogovorita, da ne organizirata
seje in se tako izogneta nepotrebnim 
upravnim stroškom.

(30) Za spremljanje napredka programov je 
treba organizirati letno pregledovalno sejo 
države članice, Evropskega parlamenta in 
Komisije. Vendar je treba dopustiti 
možnost, da se dogovorijo, da ne 
organizirajo seje in se tako izognejo
nepotrebnim upravnim stroškom.

Obrazložitev

Evropski parlament je od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe vključen v postopek 
soodločanja. Zato je nujno, da je udeležen tudi pri izvajanju politik.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Za zagotovitev učinkovite porabe 
virov Unije in za preprečevanje 
prekomernega financiranja dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, je treba določiti 
pravila za izračun prispevka iz skladov 
SSO k dejavnostim, ki ustvarjajo prihodek.

(37) Za zagotovitev učinkovite porabe 
virov Unije in za preprečevanje 
prekomernega financiranja dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, pri čemer pa se ne 
sme ovirati izvajanja koristnih projektov,
je treba določiti ustrezna pravila za izračun 
prispevka iz skladov SSO k dejavnostim, ki 
ustvarjajo prihodek.

Obrazložitev

Zapletenost pravil, ki veljajo za dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek, večkrat ovira 
uresničevanje koristnih projektov.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Za zagotovitev razpoložljivosti 
osnovnih in posodobljenih informacij o 
izvajanju programa morajo države članice 
Komisiji redno pošiljajo ključne podatke. 
Za preprečitev dodatnega bremena za 
države članice je to treba omejiti na 
podatke, ki se redno zbirajo, prenos 
podatkov pa je treba opraviti z elektronsko 
izmenjavo podatkov.

(67) Za zagotovitev razpoložljivosti 
osnovnih in posodobljenih informacij o 
izvajanju programa morajo države članice 
Komisiji redno pošiljajo ključne podatke. 
Za preprečitev dodatnega bremena za 
države članice in zaščito okolja je to treba 
omejiti na podatke, ki se redno zbirajo, 
prenos podatkov pa je treba opraviti z 
elektronsko izmenjavo podatkov.

Obrazložitev

Primerno je navesti, da izvajanje sistema elektronske izmenjave podatkov (projekt e-kohezija) 
ustreza dvojnemu cilju, in sicer poenostavitvi in zaščiti okolja (manjši porabi papirja za
dokumentacijo).

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(79) Brez poseganja v pristojnosti Komisije 
glede finančnega nadzora je treba okrepiti 
sodelovanje med Komisijo in državami 
članicami na tem področju in opredeliti 
merila, ki bi Komisiji omogočala, da v 
skladu s svojo strategijo nadzora nad 
nacionalnimi sistemi ugotovi raven 
zanesljivosti zagotovil, ki jih mora 
pridobiti od nacionalnih revizijskih 
organov.

(79) Brez poseganja v pristojnosti Komisije 
glede finančnega nadzora je treba okrepiti 
sodelovanje med Komisijo in državami 
članicami na tem področju in opredeliti 
merila, ki bi Komisiji omogočala, da v 
skladu s svojo strategijo sorazmernega
nadzora nad nacionalnimi sistemi ugotovi 
raven zanesljivosti zagotovil, ki jih mora 
pridobiti od nacionalnih revizijskih 
organov.

Obrazložitev

Nadzor nad uporabo skladov mora biti sorazmeren tako na ravni dodeljene podpore kot tudi 
na ravni ugotovljenega tveganja pri izvajanju. Množenje kontrol, ki so pogosto odvečne, 
zaplete in upočasni postopke v škodo upravičencev.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Pogostost revizij dejavnosti mora biti 
sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Število revizijskih pregledov je 
treba zmanjšati zlasti, kadar skupni 
upravičeni izdatki za zadevno dejavnost ne 
presegajo 100.000 EUR. Kljub temu je 
treba zagotoviti možnost, da se revizija 
opravi vedno, ko obstajajo dokazi za 
nepravilnosti ali goljufijo, ali v okviru 
revizijskega vzorca po zaprtju končane 
dejavnosti. Da je raven revizijskega 
nadzora Komisije sorazmerna s tveganjem, 
mora biti Komisija zmožna zmanjšati 
število svojih revizij operativnih 
programov, kadar ni bistvenih 
pomanjkljivosti ali kadar se je mogoče 
zanesti na revizijski organ.

(87) Pogostost revizij dejavnosti mora biti 
sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov in ugotovljenim tveganjem. 
Število revizijskih pregledov je treba 
zmanjšati, zlasti, kadar skupni upravičeni 
izdatki za zadevno dejavnost ne presegajo 
200.000 EUR. Kljub temu je treba 
zagotoviti možnost, da se revizija opravi 
vedno, ko obstajajo dokazi za nepravilnosti 
ali goljufijo, ali v okviru revizijskega 
vzorca po zaprtju končane dejavnosti. Da 
je raven revizijskega nadzora Komisije 
sorazmerna s tveganjem, mora biti 
Komisija zmožna zmanjšati število svojih 
revizij operativnih programov, kadar ni 
bistvenih pomanjkljivosti ali kadar se je 
mogoče zanesti na revizijski organ.

Obrazložitev

Nadzor nad uporabo skladov mora biti sorazmeren tako na ravni dodeljene podpore kot tudi
na ravni ugotovljenega tveganja pri izvajanju. Množenje kontrol, ki so pogosto odvečne, 
zaplete in upočasni postopke v škodo upravičencev.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
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sprejetjem skupnega strateškega okvira in
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov. 

sprejetjem dodatnih pravil glede dodelitve 
rezerve za uspešnost, opredelitvijo 
območja in prebivalstva, ki so zajeti v 
lokalnih razvojnih strategijah, podrobnimi 
pravili o finančnih instrumentih 
(predhodna ocena, kombinacija podpore, 
upravičenost, vrste dejavnosti, ki se ne 
podpirajo), pravili o nekaterih vrstah 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na 
nacionalni, regionalni, transnacionalni ali 
čezmejni ravni, pravili za sporazume o 
financiranju, transferji in upravljanjem 
sredstev, ureditvami upravljanja in 
nadzora, pravili o zahtevkih za plačilo, 
vzpostavitvijo sistema kapitalizacije letnih 
obrokov, opredelitvijo pavšalnega zneska 
za dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek, 
opredelitvijo pavšalnega zneska, ki se 
uporablja za posredne stroške za 
nepovratna sredstva na podlagi obstoječih 
metod in ustreznih stopenj, ki se 
uporabljajo v politikah Unije, obveznostmi 
držav članic v zvezi s postopkom 
poročanja o nepravilnostih in izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov, načini
izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.  Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da se ustrezni dokumenti 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način posredujejo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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Obrazložitev

Ker je skupni strateški okvir bistveni element, bi bilo ustrezno uporabiti redni zakonodajni 
postopek.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „pametna specializacija“ pomeni 
koncept razvoja politike Evropske unije 
na področju razvoja, raziskav in inovacij. 
Cilj pametne specializacije je spodbujati 
smotrno in učinkovito uporabo javnih 
naložb s pomočjo sinergij med državami 
in regijami ter krepitvijo njihove 
inovacijske zmogljivosti. Strategijo 
pametne specializacije sestavlja večletni 
strateški program, katerega cilj je razvoj 
funkcionalnega nacionalnega ali 
regionalnega raziskovalno-inovacijskega 
sistema.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podpora iz skladov SSO se izvaja v 
tesnem sodelovanju Komisije in držav 
članic.

3. Podpora iz skladov SSO se izvaja v 
tesnem sodelovanju Komisije in držav 
članic v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ureditve za izvajanje in uporabo skladov 5. Ureditve za izvajanje in uporabo skladov 
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SSO, zlasti finančnih in upravnih sredstev, 
potrebnih za izvajanje skladov SSO, v 
zvezi s poročanjem, ocenjevanjem, 
upravljanjem in nadzorom, so sorazmerne 
z dodeljeno podporo ob upoštevanju načela 
sorazmernosti.

SSO, zlasti finančnih in upravnih sredstev, 
potrebnih za izvajanje skladov SSO, v 
zvezi s poročanjem, ocenjevanjem, 
upravljanjem in nadzorom, so sorazmerne 
z dodeljeno podporo ob upoštevanju načela 
sorazmernosti in ugotovljenim tveganjem.

Obrazložitev

Nadzor nad uporabo skladov mora biti sorazmeren tako na ravni dodeljene podpore kot tudi 
na ravni ugotovljenega tveganja pri izvajanju. Množenje kontrol, ki so pogosto odvečne, 
zaplete in upočasni postopke v škodo upravičencev.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi ustreznimi odgovornostmi 
zagotavljajo uskladitev skladov SSO ter 
njihovo uskladitev z drugimi politikami in 
instrumenti Unije, vključno z instrumenti v 
okviru zunanjega delovanja Unije.

6. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi ustreznimi odgovornostmi 
zagotavljajo uskladitev skladov SSO ter 
njihovo uskladitev z drugimi politikami in 
instrumenti Unije, vključno z instrumenti v 
okviru zunanjega delovanja Unije.
Posebno pozornost in po potrebi sredstva 
je treba nameniti območjem, na katerih so 
sredstva Unije izrecno namenjena 
zagotavljanju celostnega pristopa, kot je 
skupno financiranje integriranih 
projektov na področju okolja in 
podnebnih sprememb.

Obrazložitev

Vključevanje okolja in podnebja v financiranje Evropske unije je med glavnimi zahtevami iz 
resolucije Parlamenta o večletnem finančnem okviru. Integrirani projekti v okviru finančnega 
instrumenta za okolje so zelo konkretno orodje za vključevanje. Lahko bi znatno prispevali k 
učinkoviti uporabi sredstev. Skupaj z drugimi sredstvi Evropske unije so namenjeni podpori 
izvajanju glavne okoljske zakonodaje, kot so načrti ravnanja z odpadki ali strategija na 
področju podnebnih sprememb, ki imajo vse znaten potencial za ustvarjanje zaposlitev in 
rasti.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ekonomskimi in socialnimi partnerji; 
ter

(b) ekonomskimi in socialnimi partnerji, ki 
zastopajo splošne interese industrije ali 
panog, delodajalcev in zaposlenih; ter

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
glede Evropskega kodeksa dobre prakse, ki 
določa cilje in merila za podporo izvajanju
partnerstva in lažjo izmenjavo informacij, 
izkušenj, rezultatov in dobrih praks med 
državami članicami.

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
glede Evropskega kodeksa dobre prakse, ki 
določa cilje in merila za vodenje izvajanja
partnerstva in lažjo izmenjavo informacij, 
izkušenj, rezultatov in dobrih praks med 
državami članicami na način, ki zagotavlja 
kar najbolj popolno preglednost in dostop 
do informacij ter sodelovanje v 
partnerstvu.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dejavnosti, ki se financirajo iz skladov 
SSO, so v skladu z veljavnim pravom 
Unije in nacionalnim pravom.

1. Dejavnosti, ki se financirajo iz skladov 
SSO, so v skladu z veljavnim pravom 
Unije in nacionalnim pravom in ne bi 
smele preko podpore dolgotrajnim 
naložbam spodkopavati strateško 
dolgoročno usklajeno uporabo te 
zakonodaje.
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Obrazložitev

Ugotovljeni so bili primeri, ko skladi EU niso kršili veljavne zakonodaje, so pa podpirali 
velike naložbe, zaradi katerih so bile države zavezane infrastrukturi, ki je srednjeročno 
oteževala izpolnjevanje ciljev EU. Izrazit primer je podpora za odlagališča, ki je v nasprotju s 
hierarhijo ravnanja z odpadki. Naložbe, ki jih podpira EU, bi ustvarile veliko močnejše in 
dolgotrajnejše ekonomske, socialne in okoljske koristi, če bi bili strateški trajnostni cilji 
vključeni že v zgodnji fazi.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji skladov SSO se uresničujejo v okviru 
trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja 
Unije o varovanju in izboljšanju okolja iz 
člena 11 Pogodbe, ob upoštevanju načela, 
da onesnaževalec plača.

Cilji skladov SSO se uresničujejo v okviru 
trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja 
Unije o varovanju in izboljšanju okolja iz 
člena 11 Pogodbe, ob upoštevanju načela, 
da onesnaževalec plača. To se izvaja z 
vključevanjem okoljskega pravnega reda 
in varovanjem biotske raznovrstnosti, 
zmanjševanjem prihodnjih zunanjih 
stroškov za okolje ali javno zdravje in prek 
uporabe načela preventivnega ukrepanja 
pri podpiranju ukrepov v okviru skladov.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in Komisija zagotovijo, da 
se med pripravo in izvajanjem pogodb o 
partnerstvu in programov spodbujajo 
zahteve za varovanje okolja, učinkovita 
raba virov, blažitev podnebnih sprememb 
in prilagajanje tem spremembam, 
pripravljenost na nesreče ter preprečevanje 
in obvladovanje tveganj. Države članice 
zagotovijo informacije o podpori ciljem na 
področju podnebnih sprememb z uporabo 
metodologije, ki jo je sprejela Komisija. 

Države članice in Komisija zagotovijo, da 
se med pripravo in izvajanjem pogodb o 
partnerstvu in programov spodbujajo 
zahteve za varovanje okolja, učinkovita 
raba virov, zaščita biotske raznovrstnosti 
in ekosistemov, blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje tem 
spremembam, na ekosistemu temelječa
pripravljenost na nesreče ter preprečevanje 
in obvladovanje tveganj. Države članice 
zagotovijo informacije o podpori okoljskim
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Komisija sprejme to metodologijo z 
izvedbenim aktom. Izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 143(3).

ciljem in ciljem na področju podnebnih 
sprememb, vključno z biotsko 
raznovrstnostjo in učinkovito uporabo 
virov, z uporabo metodologije, ki jo je 
sprejela Komisija. Z metodologijo se v 
največji možni meri oceni tudi neugodne 
posledice izdatkov skladov SSO za cilje na 
področju podnebnih sprememb in na 
okoljske cilje. Komisija sprejme to 
metodologijo z izvedbenim aktom. 
Izvedbeni akt se sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 143(3).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj;

(5) spodbujanje na ekosistemu temelječega
prilagajanja podnebnim spremembam ter 
preprečevanja in obvladovanja tveganj;

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite uporabe virov

6) varstvo okolja, biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov ter spodbujanje učinkovite 
uporabe virov;

Obrazložitev

Komisija in države članice bi morale pri izvajanju teh politik spodbujati koncept trajnostnega 
razvoja kot horizontalen cilj. Koncept je treba okrepiti tako, da se vključi potrebo po zaščiti 
biotske raznolikosti in ekosistemov. Slednja je treba dodati tudi k tematskim ciljem.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) podpora oblikovanju in delovanju 
instrumentov upravljanja za organizacijo 
in izvajanje pametne specializacije v 
regijah.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se pooblasti, da v treh mesecih 
od sprejetja te uredbe sprejme delegirani 
akt v skladu s členom 142 skupnega 
strateškega okvira.

Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu zakonodajni predlog 
za sprejetje skupnega strateškega okvira. 
Ko je ta sprejet, postane priloga tej uredbi.

Obrazložitev

Ker je skupni strateški okvir bistveni element, bi bilo ustrezno uporabiti redni zakonodajni 
postopek.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica pripravi pogodbo o 
partnerstvu skupaj s partnerji iz člena 5. 
Pogodba o partnerstvu se pripravo v 
sodelovanju s Komisijo.

2. Država članica pripravi pogodbo o 
partnerstvu v tesnem sodelovanju s 
partnerji iz člena 5. Pogodba o partnerstvu 
se pripravi v sodelovanju s Komisijo.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a – točka (i)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) analiza razlik in razvojnih potreb ob 
upoštevanju tematskih ciljev in ključnih 
ukrepov iz skupnega strateškega okvira ter 
ciljev iz priporočil za vsako državo v 
skladu s členom 121(2) Pogodbe in 
ustreznih priporočil Sveta, sprejetih v 
skladu s členom 148(4) Pogodbe;

(i) analiza razlik in razvojnih potreb ob 
upoštevanju tematskih ciljev in ključnih 
ukrepov iz skupnega strateškega okvira, ob 
upoštevanju vseh vrzeli pri izvajanju 
okoljske zakonodaje EU ter ustreznih
ciljev iz priporočil za vsako državo v 
skladu s členom 121(2) Pogodbe in 
ustreznih priporočil Sveta, sprejetih v 
skladu s členom 148(4) Pogodbe;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a – točka (iv)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) okvirni zneski dodeljene podpore 
Unije po tematskih ciljih na nacionalni 
ravni za vsak sklad SSO in skupni okvirni 
znesek podpore, predvidene za cilje na 
področju podnebnih sprememb;

(iv) okvirni zneski dodeljene podpore 
Unije po tematskih ciljih na nacionalni 
ravni za vsak sklad SSO in skupni okvirni 
znesek podpore, predvidene za cilje na 
področju podnebnih sprememb in 
okoljskih ciljev, vključno z biotsko 
raznovrstnostjo in učinkovito uporabo 
virov;

Obrazložitev

V svoji resoluciji o večletnem finančnem okviru Evropski parlament predlaga, da se pozitivni 
in negativni učinki porabe sredstev EU za podnebje in okolje analizirajo zbirno. Strinja se 
tudi, da je treba ugotoviti področja, kjer so sektorski programi pripomogli k izpolnjevanju 
ciljev EU na področju podnebnih sprememb in energetike, ter cilje učinkovite uporabe virov 
kot del strategije Evropa 2020. Komisija v II. delu svojega sporočila o večletnem finančnem 
okviru navaja postopke sledenja na področju podnebnih sprememb, okolja in biotske 
raznovrstnosti.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka a – točka (iv a ) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv a) možna vsota podpore, predvidena za 
dopolnilne dejavnosti v okviru skladov, ki 
niso SSO in ki posebej omogočajo takšno 
sodelovanje, kot je na primer skupno 
financiranje integriranih projektov na 
področju okolja in podnebnih sprememb; 
države članice za pogodbe o partnerstvu, 
ki imajo okolje ali podnebne spremembe 
za tematski cilj, zagotovijo, da se prednost 
nameni tistim dejavnostim financiranja, 
ki dopolnjujejo integrirane projekte na teh 
področjih;

Obrazložitev

„Integrirani projekti“ v okviru programa LIFE so konkretno orodje za vključevanje okolja in 
podnebnih sprememb. Znatno lahko prispevajo k učinkoviti uporabi sredstev, skladnemu 
izvajanju glavne okoljske zakonodaje in povečani absorpcijski sposobnosti financiranja, 
predvidenega po kohezijski in kmetijski politiki. Da bi to bilo možno v praksi, je treba v 
zgodnji fazi ugotoviti možne dopolnilne dejavnosti skladov SSO.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) mehanizmov na nacionalni in regionalni 
ravni, ki zagotavljajo uskladitev skladov 
SSO z drugimi instrumenti financiranja 
Unije in nacionalnimi instrumenti 
financiranja ter z EIB;

(i) mehanizmov na nacionalni in regionalni 
ravni, ki zagotavljajo uskladitev skladov 
SSO z drugimi instrumenti financiranja 
Unije in nacionalnimi instrumenti 
financiranja, zlasti, kadar ti zagotavljajo 
strukturirano sodelovanje, kot je program 
LIFE, ter z EIB;

Obrazložitev

„Integrirani projekti“ v okviru programa LIFE so konkretno orodje za vključevanje okolja in 
podnebnih sprememb. Znatno lahko prispevajo k učinkoviti uporabi sredstev, skladnemu 
izvajanju glavne okoljske zakonodaje in povečani absorpcijski sposobnosti financiranja, 
predvidenega po kohezijski in kmetijski politiki. Da bi to bilo možno v praksi, je treba v 
zgodnji fazi ugotoviti možne dopolnilne dejavnosti skladov SSO.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka (b) – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ureditev za zagotovitev celovitega 
pristopa k uporabi skladov SSO za 
teritorialni razvoj mest, podeželja, obalnih 
in ribiških območij ter območij s 
posebnimi teritorialnimi značilnostmi, 
zlasti ob izvajanju členov 28, 29 in 99, ki 
se jim priloži, če je ustrezno, seznam mest 
za sodelovanje v platformi za razvoj mest 
iz člena 8 Uredbe o ESRR;

(ii) ureditev za zagotovitev celovitega 
pristopa k uporabi skladov SSO za 
trajnostni teritorialni razvoj mest, 
podeželja, obalnih in ribiških območij ter 
območij s posebnimi teritorialnimi 
značilnostmi, zlasti ob izvajanju členov 28, 
29 in 99, ki se jim priloži, če je ustrezno, 
seznam mest za sodelovanje v platformi za 
razvoj mest iz člena 8 Uredbe o ESRR;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 14 – točka (e) – točka (i a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) povzetek načrtovanih ukrepov za 
obveščanje morebitnih upravičencev;

Obrazložitev

Prepoznavnost skladov je treba okrepiti tako, da se v partnerske pogodbe vključi 
komunikacijska strategija.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v ustreznih programih 
določijo podrobne ukrepe za izpolnitev 
predhodnih pogojenosti, vključno s 
časovnim načrtom njihovega izvajanja.

4. Države članice v ustreznih programih 
določijo podrobne ukrepe za izpolnitev 
predhodnih pogojenosti, vključno s 
časovnim načrtom njihovega izvajanja.
Države članice v zvezi z izvajanjem 
načrtov ali strategij v okviru tematskih 
ciljev 4, 5 in 6 obravnavajo integrirane 
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projekte na področju podnebnih 
sprememb in okolja kot možen model 
učinkovitega, skladnega in dobro 
usklajenega izvajanja.

Obrazložitev

Predhodni pogoji so ključni za zagotavljanje učinkovite uporabe finančnih virov. Izjemno 
koristno je bilo na primer izvajanje zakonodaje o ravnanju z odpadki, saj je po ocenah 
ustvarilo 400,000 dodatnih delovnih mest in prihranke v višini 72 milijard EUR. Integrirani 
projekti LIFE so lahko v tem okviru izjemno dragoceni. Zasnovani so tako, da imajo značaj 
modela, vzpostavljajo pa konstruktivno in trajno sodelovanje med različnimi sektorji uprave 
ter usmerjajo izdatke na področja, kjer so izzivi pri izvajanja največji.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kazalnike vpliva teh dejavnosti na 
okolje in podnebne spremembe;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak program, razen tistih, ki so 
namenjeni izključno tehnični pomoči, 
vključuje opis ukrepov, ki upoštevajo 
načela iz členov 7 in 8.

4. Vsak program, razen tistih, ki so 
namenjeni izključno tehnični pomoči, 
vključuje cilje in mejnike, kazalnike za 
posamezne programe in opis ukrepov za 
uskladitev z načeli iz členov 7 in 8.

Obrazložitev

Kot je določeno v členu 8, je treba vključiti okoljski sklade SSO. Programi bi morali zaradi 
skladnosti vključevati cilje in kazalnike (poleg ukrepov), ki kažejo, kako se bo izvajalo načela. 
S tem se bo izboljšalo skladnost, kakovost in izvrševanje teh programov.

Predlog spremembe 34
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V vsakem programu, razen pri tistih, pri 
katerih je potrebna tehnična pomoč v 
okviru posebnega programa, se določi 
okvirni znesek podpore, ki se uporablja za 
cilje v zvezi s podnebnimi spremembami.

5. V vsakem programu, razen pri tistih, pri 
katerih je potrebna tehnična pomoč v 
okviru posebnega programa, se določi 
okvirni znesek podpore, ki se uporablja za 
cilje v zvezi s podnebnimi spremembami 
in okoljsko učinkovitostjo, tudi na 
področju biotske raznovrstnosti in virov.

Obrazložitev

Komisija v sporočilu o večletnem finančnem okviru navaja postopke sledenja na področju 
podnebja, okolja in biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost se že spremlja v zvezi z 
razvojnimi skladi EU. Evropski parlament v svoji resoluciji o strategiji biotske raznovrstnosti 
v EU do leta 2020 poziva [...], naj spoštujejo ekosistemske storitve in jih vključijo v 
računovodske sisteme kot podlago za bolj trajnostne politike; Spremljanje proračuna je del 
tega.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice podpirajo ustanovitev 
in delovanje instrumentov upravljanja za 
organizacijo in izvajanje pametne 
specializacije v regijah.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija svetuje odboru za spremljanje. 2. Komisija svetuje odboru za spremljanje. 
Ravno tako lahko odboru svetuje Evropski 
parlament.
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Obrazložitev

Evropski parlament je od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe vključen v postopek 
soodločanja. Zato je nujno, da je udeležen tudi pri izvajanju politik.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Povzetek za državljane z vsebino letnih 
in končnega poročila o izvajanju se javno 
objavi.

8. Povzetek za državljane z vsebino letnih 
in končnega poročila o izvajanju se zaradi 
večje preglednosti javno objavi.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija in vsaka država članica vsako 
leto od leta 2016 do vključno leta 2022 
organizirata letno pregledovalno sejo za 
pregled dosežkov posameznih programov 
ob upoštevanju letnega poročila o izvajanju 
ter pripomb in priporočil Komisije, kadar 
je ustrezno.

1. Komisija in vsaka država članica vsako 
leto od leta 2016 do vključno leta 2022 
organizirata letno pregledovalno sejo za 
pregled dosežkov posameznih programov 
ob upoštevanju letnega poročila o izvajanju 
ter pripomb in priporočil Komisije, kadar 
je ustrezno. Evropski parlament se udeleži 
te seje.

Obrazložitev

Evropski parlament je od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe vključen v postopek 
soodločanja. Zato je nujno, da je udeležen tudi pri izvajanju politik.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) napredka pri uresničevanju strategije (b) napredka pri uresničevanju strategije 
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Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, zlasti v zvezi z mejniki, 
določenimi za vsak program v okviru 
delovanja, in podporo, ki se uporablja za 
cilje na področju podnebnih sprememb;

Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, zlasti v zvezi z mejniki, 
določenimi za vsak program v okviru 
delovanja, in podporo, ki se uporablja za 
cilje na področju podnebnih sprememb in 
okoljske cilje, vključno s cilji na področju 
biotske raznovrstnosti in učinkovite rabe
virov ter cilji omrežja Natura 2000, kot se 
zahteva v nacionalnih prednostnih okvirih 
ukrepanja;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 65 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija se na podlagi razpoložljivih 
informacij, tudi akreditacijskega postopka, 
letne izjave o upravljanju, letnih poročil o 
nadzoru, letnega revizijskega mnenja in 
letnega poročila o izvajanju ter na podlagi 
revizij nacionalnih organov in organov 
Unije prepriča, da so države članice 
vzpostavile sisteme upravljanja in nadzora 
v skladu s to uredbo in pravili za 
posamezne sklade ter da ti sistemi med 
izvajanjem programov uspešno delujejo.

1. Komisija se na podlagi razpoložljivih 
informacij, tudi akreditacijskega postopka, 
letne izjave o upravljanju, letnih poročil o 
nadzoru, letnega revizijskega mnenja in 
letnega poročila o izvajanju ter na podlagi 
revizij nacionalnih organov in organov 
Unije prepriča, da so države članice 
vzpostavile sisteme upravljanja in nadzora 
v skladu s to uredbo in pravili za 
posamezne sklade ter da ti sistemi med 
izvajanjem programov delujejo uspešno in 
sorazmerno z ugotovljenim tveganjem.

Obrazložitev

Nadzor nad uporabo skladov mora biti sorazmeren tako na ravni dodeljene podpore kot tudi 
na ravni ugotovljenega tveganja pri izvajanju. Množenje kontrol, ki so pogosto odvečne, 
zaplete in upočasni postopke v škodo upravičencev.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki jih podpirajo skladi, prispevajo 
k strategiji Unije za pametno, trajnostno in 

Ukrepi, ki jih podpirajo skladi, prispevajo 
k strategiji Unije za pametno, trajnostno in 
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vključujočo rast. vključujočo rast in strategiji za izboljšanje 
pametne specializacije v regijah.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 81 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „pametno specializacijo“ regij 
podpirajo vsi skladi.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 82 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te tri kategorije regij so določene glede na 
njihov BDP na prebivalca, merjen po 
paritetah kupne moči in izračunan na 
podlagi podatkov Unije za obdobje 2006–
2008, v primerjavi s povprečnim BDP EU-
27 za isto referenčno obdobje.

Te tri kategorije regij so določene glede na 
njihov BDP na prebivalca, merjen po 
paritetah kupne moči in izračunan na 
podlagi podatkov Unije za obdobje 2007-
2009, v primerjavi s povprečnim BDP EU-
27 za isto referenčno obdobje.

Obrazložitev

Glede na to, da so sedaj znani podatki Eurostata za leto 2009, jih je treba uporabiti.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka (c) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) mehanizmi, ki zagotavljajo uskladitev 
med skladi, EKSRP, ESPR ter drugimi 
instrumenti financiranja Unije in 
nacionalnimi instrumenti financiranja ter 
EIB;

(i) mehanizmi, ki zagotavljajo uskladitev 
med skladi, EKSRP, ESPR ter drugimi 
instrumenti financiranja Unije in 
nacionalnimi instrumenti financiranja, 
zlasti kadar ti zagotavljajo strukturirano 
sodelovanje, kot je program LIFE, ter z
EIB;
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Obrazložitev

„Integrirani projekti“ v okviru programa LIFE so konkretno orodje za vključevanje okolja in 
podnebnih sprememb. Znatno lahko prispevajo k učinkoviti uporabi sredstev, skladnemu 
izvajanju glavne okoljske zakonodaje in povečani absorpcijski sposobnosti financiranja, 
predvidenega po kohezijski in kmetijski politiki. Da bi to bilo možno v praksi, je treba v 
zgodnji fazi ugotoviti možne dopolnilne dejavnosti skladov SSO.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka (c) – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) koristna je lahko ureditev sodelovanja 
pri prednostnih nalogah na področju 
okolja in podnebnih sprememb med 
različnimi sektorskimi upravami na 
nacionalni in regionalni ravni, ki vodi, 
prvič, k opredelitvi območij, na katerih bi 
se lahko predvidelo dejavnosti, ki 
dopolnjujejo integrirane projekte na 
področju okolja in klimatskih spremembe 
in drugič, k določitvi področij 
financiranja, kjer se uporabljajo rešitve, 
metode in pristopi, potrjene z okvirnim 
programom LIFE;

Obrazložitev

„Integrirani projekti“ v okviru programa LIFE so konkretno orodje za vključevanje okolja in 
podnebnih sprememb. Znatno lahko prispevajo k učinkoviti uporabi sredstev, skladnemu 
izvajanju glavne okoljske zakonodaje in povečani absorpcijski sposobnosti financiranja, 
predvidenega po kohezijski in kmetijski politiki. Da bi to bilo možno v praksi, je treba v 
zgodnji fazi ugotoviti možne dopolnilne dejavnosti skladov SSO.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) opis posebnih ukrepov za upoštevanje 
okoljevarstvenih zahtev, učinkovite izrabe 
virov, blažitve podnebnih sprememb in 

(i) opis posebnih ukrepov za upoštevanje 
okoljevarstvenih zahtev, učinkovite izrabe 
virov, zaščite biotske raznovrstnosti, na 
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prilagajanja nanje, pripravljenosti na 
nesreče ter preprečevanja in obvladovanja 
tveganj pri izbiri dejavnosti;

ekosistemu temelječe blažitve podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje, 
pripravljenosti na nesreče ter preprečevanja 
in obvladovanja tveganj pri izbiri 
dejavnosti;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice skupaj s predlogom za 
operativni program pri cilju naložbe za rast 
in delovna mesta predložijo mnenje 
nacionalnih organov za enakost o ukrepih 
iz točk (ii) in (iii).

Države članice skupaj s predlogom za 
operativni program pri cilju naložbe za rast 
in delovna mesta predložijo mnenje 
ustreznih nacionalnih ali regionalnih
organov za varstvo okolja o ukrepih, 
opredeljenih v točki (i), in mnenje 
ustreznih nacionalnih ali regionalnih 
organov za enakost o ukrepih iz točk (ii) in 
(iii).

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 91 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) analizo učinka na okolje ob upoštevanju 
potreb po prilagajanju podnebnim 
spremembam in zmanjšanju vpliva na 
okolje ter pripravljenosti na nesreče;

(f) analizo učinka na okolje ob upoštevanju 
zaščite biotske raznovrstnosti, 
učinkovitosti uporabe virov, potreb po 
prilagajanju podnebnim spremembam in 
zmanjšanju vpliva na okolje ter 
pripravljenosti na nesreče;
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 105 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vzpostavitev enotne spletne strani ali 
enotnega spletnega portala z informacijami 
o vseh operativnih programih v zadevni 
državi članici in dostopom do njih;

(a) vzpostavitev:

– enotne spletne strani ali enotnega 
spletnega portala z informacijami o vseh 
operativnih programih v zadevni državi 
članici in dostopom do njih;

– spletne strani za vsak operativni 
program, ki je dostopna prek enotne 
spletne strani ali enotnega spletnega 
portala;

Obrazložitev

Prepoznavnost skladov je treba okrepiti z vzpostavitvijo spletnih strani z natančnimi podatki. 
Na teh straneh je treba predstaviti pogoje za uporabo skladov, ki spadajo v skupni strateški 
okvir, in to za vsak operativni program posebej.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 107 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Uradnik za obveščanje in komuniciranje 
usklajuje in predseduje sestankom 
nacionalne komunikacijske mreže skladov, 
vključno z ustreznimi programi za 
evropsko teritorialno sodelovanje, 
oblikovanjem in vzdrževanjem spletne
strani ali spletnega portala iz Priloge V in 
obveznostjo zagotoviti pregled ukrepov 
komuniciranja, ki se izvajajo na nacionalni 
ravni.

2. Uradnik za obveščanje in komuniciranje 
usklajuje in predseduje sestankom 
nacionalne komunikacijske mreže skladov, 
vključno z ustreznimi programi za 
evropsko teritorialno sodelovanje, 
oblikovanjem in vzdrževanjem spletnih
strani iz Priloge V in obveznostjo 
zagotoviti pregled ukrepov komuniciranja, 
ki se izvajajo na nacionalni ravni.
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Obrazložitev

Prepoznavnost skladov je treba okrepiti z vzpostavitvijo spletnih strani z natančnimi podatki. 
Na teh straneh je treba predstaviti pogoje za uporabo skladov, ki spadajo v skupni strateški 
okvir, in to za vsak operativni program posebej.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 112 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sistemi olajšajo interoperabilnost z okviri 
Unije in nacionalnimi okviri ter
omogočajo, da upravičenci samo enkrat 
predložijo informacije iz prvega 
pododstavka.

Sistemi olajšajo interoperabilnost z okviri 
Unije in nacionalnimi okviri, omogočajo, 
da upravičenci samo enkrat predložijo 
informacije iz prvega pododstavka, in 
prispevajo k varovanju okolja.

Obrazložitev

Primerno je navesti, da izvajanje sistema elektronske izmenjave podatkov (projekt e-kohezija) 
ustreza dvojnemu cilju, ki je poenostavitev in zaščita okolja (manjša poraba papirja za 
dokumentacijo).

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 3 – točka a – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) so nediskriminacijski in pregledni; (i) so jasni, nediskriminacijski in 
pregledni;

Obrazložitev

Dostopnost evropskih skladov je v veliki meri odvisna od zmanjšanja njihove zapletenosti. 
Zato morajo biti določbe sedanje uredbe jasne in enostavne za uporabo.
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 140 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dejavnosti, pri katerih skupni upravičeni 
izdatki ne presegajo 100 000 EUR, niso 
predmet več kot ene revizije revizijskega 
organa ali Komisije pred zaključkom vseh 
zadevnih izdatkov iz člena 131. Druge 
dejavnosti niso predmet več kot ene 
revizije revizijskega organa ali Komisije v 
obračunskem letu pred zaključkom vseh 
zadevnih izdatkov iz člena 131. Te določbe 
ne posegajo v odstavek 4.

1. Dejavnosti, pri katerih skupni upravičeni 
izdatki ne presegajo 200 000 EUR, niso 
predmet več kot ene revizije revizijskega 
organa ali Komisije pred zaključkom vseh 
zadevnih izdatkov iz člena 131. Druge 
dejavnosti niso predmet več kot ene 
revizije revizijskega organa ali Komisije v 
obračunskem letu pred zaključkom vseh 
zadevnih izdatkov iz člena 131. Te določbe 
ne posegajo v odstavek 4.

Obrazložitev

Nadzor nad uporabo skladov mora biti sorazmeren tako na ravni dodeljene podpore kot tudi 
na ravni ugotovljenega tveganja pri izvajanju. Množenje kontrol, ki so pogosto odvečne, 
zaplete in upočasni postopke v škodo upravičencev.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga 4 – tabela 1 – vrstica 6 – podvrstica 6.2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.2a. Kakovost zraka: 
Izvajanje Direktive 
2008/50/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
21. maja 2008 o kakovosti 
zunanjega zraka in 
čistejšem zraku za Evropo.

– Vzpostavljena je celovita strategija 
upravljanja kakovosti zraka, skupaj s 
sprejetjem načrtov za kakovost zraka, 
ki določajo ukrepe za doseganje mejnih 
ali ciljnih vrednosti v skladu s 
členom 23 Direktive 2008/50/EC.
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Obrazložitev

Predhodna pogojenost je ključno orodje za boljšo učinkovitost in splošno strateško uspešnost 
strukturnih instrumentov EU. Glede na možni učinek, ki ga ima lahko poraba sredstev 
skladov SSO na kakovost zraka, bi morala biti del predhodnih pogojev.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga 4 – tabela 1 – vrstica 6 – podvrstica 6.2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.2b. Narava in biotska 
raznovrstnost: Izvajanje 
Direktive Sveta 92/43/EGS 
z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst, 
zlasti glede prednostnih 
okvirov ukrepanja iz člena 
8(4).

– Države članice so v skladu s členom 8 
Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 
21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst in ob upoštevanju 
možnosti za sofinanciranje v okviru 
različnih instrumentov financiranja 
EU določile prednostne naloge pri 
financiranju upravljanja in obnove 
območij Natura 2000 kot del 
nacionalnih ali regionalnih 
prednostnih okvirov ukrepanja.

Obrazložitev

Predhodna pogojenost je ključno orodje za boljšo učinkovitost in splošno strateško uspešnost 
strukturnih instrumentov EU. Glede na možni učinek, ki ga ima lahko poraba sredstev 
skladov SSO na naravo, bi morala biti del predhodnih pogojev. Boljše strateško načrtovanje 
je bilo tudi opredeljeno kot eden od ključnih pogojev za zagotavljanje boljše porabe sredstev 
EU v državah članicah za območja Natura 2000 v prihodnjem večletnem finančnem okviru. 
Prednostno okvirno ukrepanje je ključni instrument pri tem. Je v skladu z resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2012 o strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 
2020.
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