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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

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

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

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

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

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi 
skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega 
prometa (SESAR) v zvezi s podaljšanjem delovanja skupnega podjetja do leta 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2013)0503),

– ob upoštevanju členov 187 in 188 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0254/2013),

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za promet in turizem (A7-0000/2013),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Cilj Uredbe (EU) št. .../2013 
Evropskega parlamenta in Sveta13a

(Obzorje 2020) je doseči večji učinek na 
raziskave in inovacije z združevanjem 
sredstev iz programa Obzorje 2020 in 
sredstev zasebnega sektorja v okviru 
javno-zasebnih partnerstev na ključnih 
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področjih, na katerih bi lahko raziskave in 
inovacije prispevale k obsežnejšim ciljem 
Unije na področju konkurenčnosti, 
pritegnile zasebne naložbe in pomagale 
pri spoprijemanju z družbenimi izzivi. Ta 
partnerstva bi morala temeljiti na 
dolgoročni zavezanosti, ki vključuje 
uravnotežen prispevek vseh partnerjev, 
nositi bi morala odgovornost za dosego 
svojih ciljev in biti usklajena s strateškimi 
cilji Unije na področju raziskav, razvoja 
in inovacij. Upravljanje in delovanje teh 
partnerstev bi moralo potekati na odprt, 
pregleden, učinkovit in uspešen način, 
sodelovanje v njih pa bi morali omogočiti 
širokemu krogu deležnikov, dejavnih na 
posameznih področjih teh partnerstev. 
Vključitev Unije v navedena partnerstva je 
lahko v obliki finančnih prispevkov 
skupnim podjetjem, ustanovljenim na 
podlagi člena 187 Pogodbe v skladu s
Sklepom št. 1982/2006/ES.
___________________
13a Uredba (EU) št.° .../2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta1 z dne ... 2013 o 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 in 
razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL 
L...).

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek poudarja pomembna načela, ki so bila dogovorjena med pogajanji v okviru 
programa Obzorje 2020 glede javno-zasebnih partnerstev in njihovega želenega doprinosa. 
Usklajeno z uvodno izjavo 40 okvirnega programa.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava -1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V skladu s programom Obzorje 2020 
in Sklepom Sveta13b (EU) št. …/2013 
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(„posebni program Obzorje 2020“) je 
mogoče zagotoviti podporo skupnim 
podjetjem, ustanovljenim v okviru 
programa Obzorje 2020 pod pogoji, 
določenimi v programu Obzorje 2020 in 
posebnem programu Obzorje 2020, zlasti 
členu 25 programa Obzorje 2020, in ob 
popolnem upoštevanju splošnih načel iz 
programa Obzorje 2020, zlasti pa načel 
odprtega dostopa in enakosti spolov.
___________________
13b Sklep Sveta (EU) št. .../2013 z dne ... 
2013 o uvedbi posebnega programa za 
izvajanje programa Obzorje 2020 (2014-
2020) (UL L ...)

Or. en

Obrazložitev

Omeniti bi bilo treba okvirni in posebni program, ki sta pomembna za prikaz skladnosti s 
členom 25 okvirnega programa in načeli v njem.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj raziskovalnega in razvojnega 
projekta enotnega evropskega neba
(projekt SESAR) je posodobitev 
upravljanja zračnega prometa (ATM) v 
Evropi in predstavlja tehnološki steber 
enotnega evropskega neba. Do leta 2030 
naj bi se v okviru tega projekta Evropski 
uniji zagotovila visoko zmogljiva 
infrastruktura za kontrolo zračnega 
prometa, ki bo omogočila varen in okolju 
prijazen razvoj zračnega prevoza.

(1) Cilj raziskovalnega in razvojnega 
projekta enotnega evropskega neba
(projekt SESAR) je posodobitev 
upravljanja zračnega prometa (ATM) v 
Evropi in predstavlja tehnološki steber 
enotnega evropskega neba. Do leta 2030 
naj bi se v okviru tega projekta Evropski 
uniji zagotovila visoko zmogljiva 
infrastruktura za kontrolo zračnega 
prometa, ki bo omogočila varen, okolju 
prijazen in energetsko učinkovit razvoj 
zračnega prevoza. Njegov namen je tudi 
vključitev upravljanja hitrosti zračnega 
prometa zaradi energetske učinkovitosti, 
da bi tako zmanjšali vpliv letalstva na 
podnebne spremembe.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Skupno podjetje izpolnjuje merila za 
javno-zasebna partnerstva, vzpostavljena v 
skladu s Sklepom Sveta (EU) št…/2013 z 
dne ... 2013 o uvedbi posebnega programa
za izvajanje programa Obzorje 2020
(2014–2020) (posebni program Obzorje 
2020).

(7) V skladu z Uredbo (EU) št. .../2013, 
naj bi se program Obzorje 2020 prek 
skupnih podjetij izvajal samo, če druge 
oblike partnerstev ne bi uresničile ciljev 
ali ne bi ustvarile potrebnega vzvoda. To
skupno podjetje izpolnjuje pogoje in merila 
za javno-zasebna partnerstva, kot so 
določena zlasti v členu 25 programa 
Obzorje 2020.

__________________
16 UL... [O2020 PP].

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Članstvo članov skupnega podjetja, ki 
ne prispevajo k dejavnostim, ki so 
financirane v okviru finančnega okvira 
Unije 2014–2020, bi bilo treba prekiniti do 
31. decembra 2016.

(10) Članstvo članov skupnega podjetja, ki 
ne prispevajo k dejavnostim, ki so 
financirane v okviru finančnega okvira 
Unije 2014–2020, bi bilo treba prekiniti do 
31. decembra 2016. Organizirati bi bilo 
treba javni razpis za nove člane za 
dejavnosti, ki jih je treba izvesti v okviru 
finančnega okvira Unije 2014–2020.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Skupno podjetje bi moralo biti še 
naprej odprto za karseda široko udeležbo 
in zastopanost zainteresiranih strani iz 
vseh držav članic, vključno z malimi in 
srednjimi podjetji, ter ju spodbujati s 
pristopom novih članov ali drugimi 
oblikami sodelovanja. Poleg tega bi 
morala udeležba zagotoviti ustrezno 
ravnotežje med uporabniki zračnega 
prostora, izvajalci navigacijskih služb 
zračnega prometa, letališči, vojsko, 
strokovnim osebjem in proizvajalci ter 
zagotavljati priložnosti malim in srednjim 
podjetjem, akademikom in raziskovalnih 
organizacijam.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Program Obzorje 2020 določa, da je 
treba zagotoviti učinkovito spodbujanje 
enakosti spolov in vidik spolov v vsebinah 
raziskav in inovacij. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti zagotavljanju 
uravnotežene zastopanosti spolov – glede 
na razmere na določenem področju – v 
ocenjevalnih odborih in organih, kot so 
svetovalne in strokovne skupine. Vidik 
spolov je treba ustrezno vključiti v vsebino 
strategij, programov in projektov na 
področju raziskav in inovacij ter ga 
spremljati v vseh fazah raziskovalnega 
cikla.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka -a
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 1 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
1. Za upravljanje dejavnosti v razvojni fazi 
izvajanja projekta za posodobitev 
upravljanja zračnega prometa v Evropi in 
za povečanje varnosti, ("projekt SESAR"), 
se ustanovi skupno podjetje, imenovano
"Skupno podjetje SESAR" ("skupno 
podjetje").

„1. Za prispevanje k izvajanju Uredbe 
(EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta* (Obzorje 2020), zlasti izziva 
pametnega, zelenega in integriranega 
prevoza, in za upravljanje dejavnosti v 
razvojni fazi izvajanja projekta za 
posodobitev upravljanja zračnega prometa 
v Evropi in za povečanje varnosti,
(„projekt SESAR“), se ustanovi skupno 
podjetje, imenovano „Skupno podjetje 
SESAR“ („skupno podjetje“).

___________________
* Uredba (EU) št.° .../2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta1 z dne ... 2013 o 
okvirnem programu za raziskave in 
inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 in 
razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL 
L...).“

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je dodano, da se bolj izrecno navede, da mora SESAR stremeti k uresničevanju ciljev 
na področju raziskav in inovacij, ki so določeni v Obzorju 2020.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1



PR\1009066SL.doc 11/16 PE522.978v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najvišji prispevek Unije, ki krije stroške v 
okviru večletnega finančnega okvira 2014–
2020 znaša 600 milijonov EUR21 (vključno 
s prispevkom Efte), ki se izplača iz 
proračunskih sredstev, dodeljenih
okvirnemu programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (2014–2020).“

Najvišji prispevek Unije, ki krije stroške v 
okviru večletnega finančnega okvira 2014–
2020 znaša 600 milijonov EUR21 (vključno 
s prispevkom Efte), ki se izplača iz 
proračunskih sredstev, dodeljenih 
programu Obzorje 2020, zlasti iz izziva za 
pameten, zelen in integriran prevoz v 
okviru stebra III – Družbeni izzivi.“

__________________ __________________
21 Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek 
bo odvisen od končnega dogovorjenega 
zneska za GD MOVE za temo „pameten, 
okolju prijazen in integriran promet“, ki ga 
bo proračunski organ odobril v končni 
različici ocene finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

21 Okvirni znesek po tekočih cenah. Znesek 
bo odvisen od končnega dogovorjenega 
zneska za GD MOVE za temo „pameten, 
okolju prijazen in integriran promet“, ki ga 
bo proračunski organ odobril v končni 
različici ocene finančnih posledic 
zakonodajnega predloga.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (ES) št. 219/2007
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7
Ocena

„Komisija vsaka tri leta od začetka 
dejavnosti skupnega podjetja (31. 12. 2017 
in 31. 12. 2020) in 6 mesecev po 
prenehanju delovanja skupnega podjetja 
ovrednoti izvajanje te uredbe, rezultate, ki 
jih je doseglo skupno podjetje, in njegove 
metode dela ter splošno finančno stanje 
skupnega podjetja. Komisija rezultate 
navedenih vrednotenj predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.“

„Komisija vsaka tri leta od začetka 
dejavnosti skupnega podjetja (31. 12. 2017 
in 31. 12. 2020) in 6 mesecev po 
prenehanju delovanja skupnega podjetja 
ovrednoti izvajanje te uredbe in rezultate, 
ki jih je doseglo skupno podjetje, pri čemer 
se usmeri predvsem na učinek in 
učinkovitost teh konkretnih rezultatov, 
doseženih v določenem obdobju, v skladu 
z osrednjim načrtom ATM. Vrednotenje 
obsega tudi metode dela ter splošno 
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finančno stanje skupnega podjetja.
Komisija rezultate navedenih vrednotenj 
predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu.“

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Članstvo v skupnem podjetju se konča 31. 
decembra 2016 za člane skupnega podjetja, 
ki od 1. januarja 2014 ne prispevajo niti v 
stvarnih niti v finančnih vložkih za stroške 
programa dela skupnega podjetja, 
povezane s finančnim okvirom Unije 
2014–2020.

Članstvo v skupnem podjetju se konča 31. 
decembra 2016 za člane skupnega podjetja, 
ki od 1. januarja 2014 ne prispevajo niti v 
stvarnih niti v finančnih vložkih za stroške 
programa dela skupnega podjetja, 
povezane s finančnim okvirom Unije 
2014–2020. Organizirati je treba javni 
razpis za dejavnosti, ki jih je treba izvesti v 
okviru finančnega okvira Unije 2014-
2020.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 3 se vstavi naslednji 
odstavek:

„1a. Sestava in predsedstvo upravnega 
odbora sta v skladu s členom 16 programa 
Obzorje 2020 in zagotavljata 
uravnoteženo zastopanost spolov.“
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 člena 6 se nadomesti z 
naslednjim:

2. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 2 
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Člani skupnega podjetja ali upravnega 
odbora in osebje skupnega podjetja ne 
smejo sodelovati pri pripravi, vrednotenju 
ali postopku dodelitve finančne podpore s 
strani skupnega podjetja, zlasti na podlagi 
javnih razpisov ali razpisov za zbiranje 
predlogov, če imajo v lasti ali 
predstavljajo organe, ki so potencialni 
kandidati ali predlagatelji, ali so sklenili 
sporazume o partnerstvu z njimi.“;

„1.  Upravni odbor sprejme na predlog 
izvršnega direktorja pravila za 
preprečevanje in obvladovanje navzkrižij 
interesov.

2. Pravila iz odstavka 1 obsegajo vsaj:
(a) zahtevo za člane upravnega odbora, 
izvršnega direktorja, člane skupnega 
podjetja in osebje skupnega podjetja, da 
dajo izjavo o zavezi in izjavo o odsotnosti 
oziroma prisotnosti morebitnih interesov, 
ki bi lahko vplivali na njihovo 
neodvisnost; 
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(b) zahtevo, da so izjave iz točke (a) 
natančne, popolne in v pisni obliki ter jih 
zadevne osebe dajo ob začetku opravljanja 
nalog in obnovijo v primeru spremembe 
osebnih okoliščin ter da se objavijo;
(c) jasna in objektivna merila za oceno 
izjav, danih v skladu s točko (a), 
zagotovitev dosledne uporabe teh meril in 
možnost, da se te izjave preverijo, če bi v 
zvezi z njimi prišlo do dvomov;
(d) postopek, ki zagotavlja, da 
posamezniki z interesi, ki bi lahko vplivali 
na njihovo neodvisnost v zvezi s točko 
dnevnega reda seje, ne sodelujejo pri 
pripravi, ocenjevanju ali postopkih oddaje 
naročil javnih razpisov, če priznavajo ali 
imajo partnerske sporazume z organi, ki 
so možni kandidati za javni razpis ali 
zastopajo takšne organe, ali če je bilo 
ugotovljeno kakšno drugo morebitno 
navzkrižje interesov;
(e) jasno in dosledno politiko in postopke 
za obravnavanje kršitev pravil, vključno z 
učinkovitimi, sorazmernimi in 
odvračilnimi kaznimi;
(f) ustrezno obvezno usposabljanje na 
področju navzkrižij interesov za izvršnega 
direktorja, celotno osebje skupnega 
podjetja in člane upravnega odbora;
„(g) obravnavo vprašanj v zvezi z 
razmerami po tem, ko posameznikov 
položaj v skupnem podjetju preneha.“

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo temelji na besedilu, ki je bilo že sprejeto v Odboru za industrijo, raziskave in 
energetiko (ITRE) v zvezi z agencijo GNSS. Namen je vzpostaviti temeljito politiko na 
področju navzkrižij interesov, ki bi od strank zahtevala izjavo o odsotnosti ali prisotnosti 
takšnih navzkrižij interesov, ter bi opredelila postopek za njihovo obravnavo, saj se vse 
prepogosto dogaja, da podani izjavi o interesu ne sledi noben ukrep. 
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršni direktor se zaposli kot začasni 
uradnik skupnega podjetja s členom 2(a) 
pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.
Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor 
na podlagi seznama kandidatov, ki jih 
predlaga Komisija, in sicer po javnem in 
preglednem izbirnem postopku.

Izvršni direktor se zaposli kot začasni 
uradnik skupnega podjetja v skladu s 
členom 2(a) pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev. Izvršnega direktorja imenuje 
upravni odbor na podlagi seznama 
kandidatov, ki jih predlaga Komisija, in 
sicer v skladu s členom 16 programa 
Obzorje 2020 ter po javnem in preglednem 
izbirnem postopku.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 219/2007
Priloga – člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Skupno podjetje zagotavlja 
uravnoteženo zastopanost spolov v 
pogodbah in sporazumih o dodelitvi 
nepovratnih sredstev v skladu s členom 16 
programa Obzorje 2020. 

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije o podaljšanju Skupnega podjetja SESAR do leta 
2024 kot pomemben del svežnja za inovacijske naložbe v okviru programa Obzorje 2020. To 
skupno podjetje bo še naprej zagotavljalo usklajen pristop pri raziskavah in inovacijah na 
področju upravljanja zračnega prometa v smislu enotnega evropskega neba.

Glede predloga spremembe člena 6 meni, da je za SESAR potrebna stroga politika o 
navzkrižjih interesov, ki od strank zahteva, da podajo izjavo o odsotnosti ali prisotnosti 
navzkrižij interesov, ter opredeljuje postopek za njihovo obravnavo, saj se vse prepogosto 
dogaja, da podani izjavi o interesu ne sledi noben ukrep. 

Glede dokaj horizontalnih predlogov sprememb je poročevalec mnenja, da bi se Obzorje 2020 
moralo izvajati prek javno-zasebnih partnerstev na podlagi člena 187 samo, če druge oblike 
partnerstev ne bi uresničile ciljev ali ne bi ustvarile potrebnega vzvoda. Upravljanje in 
delovanje bi morala potekati na odprt, pregleden, učinkovit in uspešen način, hkrati pa bi 
morala širokemu krogu deležnikov omogočati, da so dejavni na njihovih področjih.
Poročevalec zato poudarja pomen spoštovanja načel, ki so bila dogovorjena med pogajanji v 
okviru programa Obzorje 2020 v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi in njihovim želenim 
doprinosom. To je pomembno z vidika odprtosti, preglednosti, odprtega dostopa in zlasti 
enakosti spolov, v zvezi s katero je poročevalec predložil spremembe, da bi začele veljati 
določbe o enakosti spolov iz člena 15 uredbe o Obzorju 2020.

Jasno je, da mora biti SESAR kot izvedbeni ukrep Obzorja 2020 v skladu z raziskovalnimi in 
inovacijskimi prednostnimi nalogami, kot so določene v izzivu pametnega, zelenega in 
integriranega prevoza. Poročevalec je predlagal spremembe v ta namen.

Poročevalec bi na koncu rad omenil, da se bo to skupno podjetje izvajalo v skladu s pravili za 
sodelovanje iz Obzorja 2020 brez nikakršnih odstopanj; postopek razrešnice ostaja 
nespremenjen na podlagi člena 208 finančne uredbe, proračun pa je bil prilagojen izidu 
večletnega finančnega okvira za Obzorje 2020.


