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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;

Poročevalka 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.

Poročevalka 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 vanj vključi potreba po zaščiti biotske raznolikosti in ekosistemov.  ki ju je tudi 
treba dodati 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.

2) Skladi morajo biti dostopnejši, vidnejši in preglednejši 

Da bi se lahko okoljski projekti pravilno izvajali, morajo biti skladi dostopnejši, vidnejši in 
preglednejši.
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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. Pravzaprav 
povečano število pregledov, ki so pogosto odvečni, zapleteni in dolgotrajni, upravičencem 
škoduje. 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, ostaja poročevalka 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. Poročevalka 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:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zagotavljanje pravilne in dosledne (6) Za zagotavljanje pravilne in dosledne 



PA\898869SL.doc 5/20 PE487.721v01-00

SL

razlage določb ter večje pravne varnosti 
držav članic in upravičencev je treba 
opredeliti nekatere pojme, ki se uporabljajo 
v uredbi.

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.

Or. fr

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 
upravičencev skladov SSO.

(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.

Or. fr
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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.

Or. fr

Obrazložitev

Ker je skupni strateški okvir ključni 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.

Or. fr
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Obrazložitev

Ker je skupni strateški okvir ključni 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 država članica in Komisija 
dogovorita, da ne organizirata seje in se 
tako izogneta nepotrebnim upravnim 
stroškom.

Or. fr

Obrazložitev

Evropski parlament od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe uporablja postopek 
soodločanja. Zato je nujno, da je pri izvajanju teh politik udeležen.

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, je treba določiti 
ustrezna pravila za izračun prispevka iz 
skladov SSO k dejavnostim, ki ustvarjajo 
prihodek, pri čemer pa se ne sme ovirati 
izvajanja koristnih projektov.

Or. fr
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Obrazložitev

Zapletenost pravil, ki veljajo za dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek, večkrat ovira izvajanje 
koristnih projektov.

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 varstvo okolja je to treba 
omejiti na podatke, ki se redno zbirajo, 
prenos podatkov pa je treba opraviti z 
elektronsko izmenjavo podatkov.

Or. fr

Obrazložitev

 Navesti je primerno, da izvajanje sistema elektronske izmenjave podatkov (projekt e-
kohezija) ustreza dvojnemu cilju, in sicer poenostavitvi in varstvu okolja (manjša poraba 
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 

(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 ustreznega
nadzora nad nacionalnimi sistemi ugotovi 
raven zanesljivosti zagotovil, ki jih mora 
pridobiti od nacionalnih revizijskih 
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organov. organov.

Or. fr

Obrazložitev

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

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.

Or. fr

Obrazložitev

Nadzor nad uporabo skladov mora biti sorazmeren tako na ravni dodeljene podpore kot tudi 
na ravni ugotovljenega tveganja pri izvajanju projektov. Množenje kontrol, ki so pogosto 
odvečne, zaplete in upočasni postopke v škodo upravičencev.
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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, 
sprejetjem skupnega strateškega okvira in
dodatnih pravil glede določitve rezerve za 
rast in konkurenčnost, opredelitvijo 
območja in prebivalstva, ki so zajeti v 
lokalnih razvojnih strategijah, podrobnimi 
pravili o finančnih instrumentih 
(predhodna ocena, upravičenost izdatkov, 
vrste dejavnosti, ki se ne podpirajo, 
mešanica sredstev za podporo, transfer in 
poslovodenje, zahtevki za plačilo, 
kapitalizacija letnih obrokov), opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, obveznostmi držav 
članic v zvezi s postopkom poročanja o 
nepravilnostih in izterjavo neupravičeno 
plačanih zneskov, izjavo o zanesljivosti 
upravljanja sistemov upravljanja in
nadzora, pogoji za nacionalne revizije, 
merili za akreditacijo organov upravljanja 
in organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov, 
stopnjo finančnega popravka, ki se uporabi, 
ter spremembo prilog in posebnih ukrepov, 
ki so potrebni za lažji prehod z Uredbe 
(ES) št. 1083/2006. 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.

(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, 
sprejetjem dodatnih pravil glede določitve 
rezerve za rast in konkurenčnost, 
opredelitvijo območja in prebivalstva, ki so 
zajeti v lokalnih razvojnih strategijah, 
podrobnimi pravili o finančnih 
instrumentih (predhodna ocena, 
upravičenost izdatkov, vrste dejavnosti, ki 
se ne podpirajo, mešanica sredstev za 
podporo, transfer in poslovodenje, zahtevki 
za plačilo, kapitalizacija letnih obrokov), 
opredelitvijo pavšalnega zneska za 
dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
izjavo o zanesljivosti upravljanja sistemov 
upravljanja in nadzora, pogoji za 
nacionalne revizije, merili za akreditacijo 
organov upravljanja in organov za 
potrjevanje, identifikacijo splošno sprejetih 
nosilcev podatkov, stopnjo finančnega 
popravka, ki se uporabi, ter spremembo 
prilog in posebnih ukrepov, ki so potrebni 
za lažji prehod z Uredbe (ES) št. 
1083/2006. 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 mora pri pripravi 
in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloženi istočasno, pravočasno in na 
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ustrezen način.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ureditve za izvajanje in uporabo skladov 
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.

5. Ureditve za izvajanje in uporabo skladov 
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.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 8 – alinea 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, 

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 
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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. 
Komisija sprejme to metodologijo z 
izvedbenim aktom. Izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 143(3).

sprememb in prilagajanje tem 
spremembam, pripravljenost na nesreče ter 
preprečevanje in obvladovanje tveganj, 
povezanih z ekosistemi. Države članice 
zagotovijo informacije o podpori ciljem na 
področju podnebnih sprememb in biotske 
raznovrstnosti z uporabo metodologije, ki 
jo je sprejela Komisija. Komisija sprejme 
to metodologijo z izvedbenim aktom. 
Izvedbeni akt se sprejme v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 143(3).

Or. fr

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 vanj vključi potrebo po 
zaščiti biotske raznolikosti in ekosistemov.  

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 9 – alinea 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;

Or. fr

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 vanj vključi potrebo po 
zaščiti biotske raznolikosti in ekosistemov. Slednja cilja je treba dodati tudi k tematskim 
ciljem.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 12 – alinea 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 k tej 
uredbi.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i a) povzetek načrtovanih 
komunikacijskih dejavnosti za 
informiranje morebitnih upravičencev;

Or. fr

Obrazložitev

Okrepiti je treba prepoznavnost skladov prek opredelitve komunikacijske strategije v 
partnerski pogodbi.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija svetuje odboru za spremljanje. 2. Komisija in Evropski parlament 
svetujeta odboru za spremljanje.

Or. fr

Obrazložitev

Evropski parlament od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe uporablja postopek 
soodločanja. Zato je nujno, da je pri izvajanju teh politik udeležen v polni meri.

Predlog spremembe 17

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. Seje se udeleži Evropski 
parlament.

Or. fr

Obrazložitev

Evropski parlament od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe uporablja postopek 
soodločanja. Zato je nujno, da je pri izvajanju teh politik udeležen.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 – alinea 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Neto prihodki, ustvarjeni po koncu 
dejavnosti v določenem referenčnem 
obdobju, se določijo vnaprej po eni od 
naslednjih metod:

1. Neto prihodki, ustvarjeni po koncu 
dejavnosti v določenem referenčnem 
obdobju, se določijo vnaprej po eni od 
naslednjih dveh metod po izbiri 
upravičenca:

Or. fr

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 54 – odstavek 1 – alinea 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) uporaba pavšalnega odstotka prihodka 
za zadevno vrsto dejavnosti;

a) uporaba pavšalnega odstotka prihodka 
za celotni znesek upravičenih stroškov 
dejavnosti glede na zadevni sektor;

Or. fr

Obrazložitev

Zapletenost pravil, ki veljajo za dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek, večkrat ovira izvajanje 
koristnih projektov. Zato je treba predlog Komisije razjasniti in natančno opredeliti.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 55 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

1 a. Upravičenost izdatkov se ugotavlja ob 
zagotovitvi enake obravnave projektov, ne 
da bi razlikovali med vrstami pogodbene
sheme, ki jo izbire upravičenec, če je ta 
skladna s pravom Unije.
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Or. fr

Obrazložitev

Evropska komisija je v sporočilu z dne 26. novembra 2008 sprožila razmišljanje o podpori 
javnim naložbam prek uporabe javno-zasebnih partnerstev. Razmišljanje je bilo poglobljeno v 
sporočilu z dne 19. novembra 2009 o razvoju javno-zasebnega partnerstva. Zagotoviti je 
treba enako obravnavno projektov, ne glede na izbrano vrsto pogodbene sheme. 

Predlog spremembe 21

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 učinkovito 
in sorazmerno z ugotovljenim tveganjem.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 22

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 

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

podlagi podatkov Unije za obdobje 2007-
2009, v primerjavi s povprečnim BDP EU-
27 za isto referenčno obdobje.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na to da so podatki Eurostat 2009 sedaj na voljo, jih je treba uporabiti.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 3 – alinea 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 
nacionalnih organov za varstvo okolja o 
ukrepih, opredeljenih v točki i), in mnenje 
nacionalnih organov za enakost o ukrepih 
iz točk (ii) in (iii).

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s členom 8 morajo nacionalni organi, pristojni za varstvo okolja, prav tako podati 
mnenje o vsakem predlogu operativnih programov, ki so Evropski komisiji predloženi v 
potrditev.

Predlog spremembe 24

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 
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operativnih programih v zadevni državi 
članici in dostopom do njih;

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

Or. fr

Obrazložitev

Prepoznavnost skladov je treba okrepiti z vzpostavitvijo spletnih strani z natančnimi podatki. 
Na teh straneh je treba predstaviti pogoje za uporabo ustreznih skladov skupnega strateškega 
okvira, in to za vsak operativni program posebej.

Predlog spremembe 25

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.

Or. fr

Obrazložitev

Prepoznavnost skladov je treba okrepiti z vzpostavitvijo spletnih strani z natančnimi podatki. 
Na teh straneh je treba predstaviti pogoje za uporabo ustreznih skladov skupnega strateškega 
okvira, in to za vsak operativni program posebej.



PA\898869SL.doc 19/20 PE487.721v01-00

SL

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 112 – odstavek 3 – alinea 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.

Or. fr

Obrazložitev

Navesti je primerno, da izvajanje sistema elektronske izmenjave podatkov (projekt e-kohezija) 
ustreza dvojnemu cilju, in sicer poenostavitvi in varstvu okolja (manjša poraba papirja za 
dokumentacijo).

Predlog spremembe 27

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;

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 28

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 

1. Dejavnosti, pri katerih skupni upravičeni 
izdatki ne presegajo 200 000 EUR, niso 
predmet več kot ene revizije revizijskega 
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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.

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.

Or. fr

Obrazložitev

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


