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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uredbo o skupnih določbah za več evropskih skladov, med drugim za 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (EMFF). Odbor za regionalni razvoj je prevzel 
vodenje tega dokumenta. Zato je v tem mnenju le nekaj pripomb, ki se v glavnem nanašajo na 
ribištvo.

Predlog Komisije je na splošno pozitiven iz treh glavnih razlogov:

– oblikuje celovitejši pristop in večjo uskladitev med različnimi skladi;

– uvaja več pogojenosti, zlasti glede ciljev na področju trajnostnega razvoja in podnebnih 
sprememb;

– upošteva boljši teritorialni pristop, vključno s krepitvijo vloge lokalnih organov. 

Pripravljavec mnenja glede splošnih predlogov sprememb predlaga, da se za krepitev 
prizadevanj za trajnostni razvoj v nekaterih členih dodajo cilji biotske raznovrstnosti. 

Po drugi strani pa s političnega vidika nasprotuje makroekonomski pogojenosti (člen 21), ki 
evropske regije zavezuje k strogi proračunski disciplini. 

Na področju ribištva v celoti podpira nekatere točke v predlogu, na podlagi katerih naj bi se 
povečala trajnost in prispevalo k stabilnosti ribjih staležev ter ohranila delovna mesta.

Nekateri predlogi sprememb so vključeni v osnutek mnenja, in sicer:

– okrepitev vloge lokalnih in regionalnih organov pri uporabi skladov;

– pospešitev nekaterih izvedbenih ukrepov;

– razširitev načela sorazmernosti na male upravičence.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije mora cilja naložbe za rast in 

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije mora cilja naložbe za rast in 
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delovna mesta podpirati vse regije. Za 
zagotovitev uravnovešene in postopne 
podpore in za upoštevanje stopnje 
gospodarskega in družbenega razvoja je 
treba vire iz ESRR in ESS za ta cilj dodeliti 
manj razvitim regijam, regijam v prehodu 
in bolj razvitim regijam v skladu z 
njihovim bruto domačim proizvodom 
(BDP) na prebivalca v primerjavi s 
povprečjem EU. Za zagotovitev 
dolgoročne stabilnosti naložb iz strukturnih 
skladov morajo regije, katerih BDP na 
prebivalca je bil v obdobju 2007–2013 
nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, vendar katerih BDP na 
prebivalca se je zvišal na več kot 75 % 
povprečja EU-27, prejeti najmanj dve 
tretjini sredstev, dodeljenih v obdobju 
2007–2013. Države članice z bruto 
nacionalnim dohodkom (BND) na 
prebivalca, ki ne dosega 90 % povprečja 
Unije, morajo imeti koristi od 
Kohezijskega sklada v okviru cilja naložbe 
za rast in delovna mesta.

delovna mesta podpirati vse regije. Za 
zagotovitev uravnovešene in postopne 
podpore in za upoštevanje stopnje 
gospodarskega in družbenega razvoja je 
treba vire iz ESRR in ESS za ta cilj dodeliti 
manj razvitim regijam, regijam v prehodu 
in bolj razvitim regijam v skladu z 
njihovim bruto domačim proizvodom 
(BDP) na prebivalca v primerjavi s 
povprečjem EU. Za zagotovitev 
dolgoročne stabilnosti naložb iz strukturnih 
skladov ter spodbujanje gospodarske rasti 
in socialne kohezije regij, katerih BDP na 
prebivalca je bil v obdobju 2007–2013 
nižji od 75 % povprečja EU-25 za 
referenčno obdobje, vendar katerih BDP na 
prebivalca se je zvišal na več kot 75 % 
povprečja EU-27, morajo te prejeti 
najmanj dve tretjini sredstev, dodeljenih v 
obdobju 2007–2013, da se utrdi doseženi 
razvoj. Države članice z bruto nacionalnim 
dohodkom (BND) na prebivalca, ki ne 
dosega 90 % povprečja Unije, morajo imeti 
koristi od Kohezijskega sklada v okviru 
cilja naložbe za rast in delovna mesta.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Kadar strategija razvoja mesta ali 
teritorialnega razvoja zahteva celovit 
pristop, ker vključuje naložbe v okviru več 
prednostnih osi enega ali več operativnih 
programov, je treba ukrepe, ki jih 
podpirajo skladi, izvajati kot celovito 
teritorialno naložbo v okviru operativnega 
programa.

(65) Kadar strategija razvoja mesta ali 
teritorialnega razvoja, ki vključuje 
pomorsko in prostorsko načrtovanje,
zahteva celovit pristop, ker vključuje 
naložbe v okviru več prednostnih osi enega 
ali več operativnih programov, je treba 
ukrepe, ki jih podpirajo skladi, izvajati kot 
celovito teritorialno naložbo v okviru 
operativnega programa.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Pomembno je opozarjati splošno 
javnost na dosežke skladov Unije. 
Državljani imajo pravico vedeti, kam se 
vlagajo finančni viri Unije. Za zagotovitev 
ustreznega obveščanja javnosti morajo biti 
odgovorni organi upravljanja in 
upravičenci. Za zagotovitev večje 
učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti 
in večje sinergije pri dejavnostih 
obveščanja na pobudo Komisije viri, 
dodeljeni komunikacijskim dejavnostim iz 
te uredbe, prispevajo tudi h kritju stroškov 
celostnega obveščanja o političnih 
prednostnih nalogah Evropske unije, če so 
v zvezi s splošnimi cilje te uredbe.

(70) Pomembno je opozarjati splošno 
javnost na dosežke skladov Unije. 
Državljani imajo pravico vedeti, ne le 
koliko finančnih virov Unije se vlaga, 
temveč tudi, kakšni so postopki, ki 
omogočajo uporabo teh virov. Za 
zagotovitev ustreznega obveščanja javnosti 
morajo biti odgovorni organi upravljanja in 
upravičenci. Za zagotovitev večje 
učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti 
in večje sinergije pri dejavnostih 
obveščanja na pobudo Komisije viri, 
dodeljeni komunikacijskim dejavnostim iz 
te uredbe, prispevajo tudi h kritju stroškov 
celostnega obveščanja o političnih 
prednostnih nalogah Evropske unije, če so 
v zvezi s splošnimi cilje te uredbe.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Del 2 – naslov I – 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 ter velikostjo in 
strukturo upravičenca ob upoštevanju 
načela sorazmernosti.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Del 2 – naslov I – člen 8 – pododstavek 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. 
Komisija sprejme to metodologijo z 
izvedbenim aktom. Izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 143(3).

Države članice in Komisija na podlagi 
veljavne okoljske zakonodaje zagotovijo, 
da se med pripravo in izvajanjem pogodb o 
partnerstvu spodbujajo zahteve za 
varovanje okolja, učinkovita raba virov, 
zaščita biotske raznovrstnosti in 
ekosistema, blažitev podnebnih sprememb 
in prilagajanje tem spremembam ter na 
ekosistemu temelječo pripravljenost na 
nesreče ter preprečevanje in obvladovanje 
tveganj ter se kot cilji vključijo v 
programe. Zagotovi se tudi trajnost 
ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest. 
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).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Del 2 – člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Strategije za makro regije in morske 

bazene
Skladi skupnega strateškega okvira (SSO) 
prispevajo k strategijam za makro regije 
in morske bazene, če države članice in 
regije sodelujejo pri teh strategijah. 
Komisija in zadevne države članice 
zagotovijo usklajevanje skladov s temi 
strategijami na ravni skupnega 
strateškega okvira, pogodb o partnerstvu 
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in operativnih programov, da se zagotovi, 
da se tem strategijam dodelijo zadostna 
sredstva iz skladov.

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba tesno usklajevanje med skladi in strategijami za makro regije in morske 
bazene ter tako zagotoviti, da se tem strategijam dodelijo zadostna sredstva iz skladov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Del 2 – naslov II – poglavje I – člen 9 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) povečanje konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja 
(za EKSRP) ter sektorja ribištva in 
akvakulture (za ESPR);

(3) povečanje konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja 
(za EKSRP) in sektorja trajnostnega 
ribištva in akvakulture (za ESPR);

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Del 2 – naslov II – poglavje I – člen 9 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih;

(4) podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo, ki temeljni na varčevanju z 
energijo, energetski učinkovitosti in 
uporabi obnovljivih virov energije v vseh 
sektorjih,

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Del 2 – naslov II – poglavje I – člen 9 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite uporabe virov

(6) varstvo okolja in biotske raznovrstnosti 
ekosistemov ter spodbujanje učinkovite 
uporabe virov;
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Del 2 – člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 črtano
Sprejetje in pregled
Komisija se pooblasti, da v treh mesecih 
od sprejetja te uredbe sprejme delegirani 
akt v skladu s členom 142 skupnega 
strateškega okvira.
Komisija pri večjih spremembah strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast pregleda in po potrebi z 
delegiranim aktom v skladu s členom 142 
sprejme spremenjeni skupni strateški 
okvir.
Države članice po potrebi v šestih mesecih 
po sprejetju spremenjenega skupnega 
strateškega okvira predlagajo spremembe 
svojih pogodb o partnerstvu in programov 
za zagotovitev skladnosti s spremenjenim 
skupnim strateškim okvirom.

Obrazložitev

Skupni strateški okvir je bistveni element. Zato bi bilo treba zanj uporabiti redni zakonodajni 
postopek, ne pa delegiranega akta.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Del 2 – naslov II – poglavje II – člen 14 – točka a – podtočka 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 biotske 
raznovrstnosti;
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Del 2 – naslov II – poglavje II – člen 14 – točka d – podtočka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) ukrepi, sprejeti za vključitev partnerjev, 
in njihova vloga pri pripravi pogodbe o 
partnerstvu ter poročilo o napredku iz 
člena 46 te uredbe;

iv) ukrepi, sprejeti za izvajanje načela 
upravljanja na več ravneh in vključitev 
partnerjev, in njihova vloga pri pripravi 
pogodbe o partnerstvu ter poročilo o 
napredku iz člena 46 te uredbe ter pri 
pripravi, izvajanju, spremljanju in 
ocenjevanju programov, kakor je 
določeno v Evropskem kodeksu dobre 
prakse iz člena 3;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Del 2 – naslov II – poglavje III – člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice ocenijo, ali so izpolnjene 
veljavne predhodne pogojenosti.

2. Države članice ocenijo, ali so izpolnjene 
veljavne predhodne pogojenosti.
Predhodne pogojenosti se uporabljajo 
samo, če so neposredno povezane z 
izvajanjem skladov.

Obrazložitev

Predhodne pogojenosti bodo omogočile izboljšanje črpanja sredstev in s tem učinkovitejše 
financiranje. Vseeno ne bi smele povečati zapletenosti postopkov za države članice in upravne 
organe. Zato bi morale biti neposredno povezane z naložbami v okviru kohezijske politike.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Del 2 – naslov II – poglavje III – člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar se s pregledom uspešnosti 
zagotovijo dokazi, da prednostna naloga ni 
dosegla mejnikov iz okvira uspešnosti, 
lahko Komisija začasno ustavi celotno
vmesno plačilo ali del vmesnega plačila za 

3. Kadar se s pregledom uspešnosti 
zagotovijo dokazi, da prednostna naloga ni 
dosegla mejnikov iz okvira uspešnosti, 
lahko Komisija zaprosi državo članico, naj 
predlaga spremembe zadevnih programov.
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prednostno nalogo programa v skladu s 
postopkom iz pravil za posamezne sklade.

Kadar se država članica ne odzove na ta 
poziv ali nanj ne odgovori zadovoljivo v 
roku treh mesecev, lahko Komisija
začasno ustavi plačilo celotnih ali dela 
obveznosti za prednostno nalogo programa 
v skladu s postopkom iz pravil za 
posamezne sklade.

Obrazložitev

Sankcije, povezane z okvirom uspešnosti, so pretirano samodejne. Komisija bi morala 
zahtevati preoblikovanje programov, za katere meni, da niso dovolj uspešni, preden se zateče 
k začasni prekinitvi plačil. Tako bi lahko upoštevala razloge za neuspešnost.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Del 2 – naslov II – poglavje IV – člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogojenost v zvezi s usklajenostjo 
ekonomskih politik držav članic

črtano

1. Komisija lahko od države članice 
zahteva, da pregleda in predlaga 
spremembe svoje pogodbe o partnerstvu in 
ustreznih programov, kadar je to potrebno 
za:
a) podporo izvajanju priporočil Sveta, 
naslovljenih na zadevno državo članico in 
sprejetih v skladu s členom 121(2) in/ali 
členom 148(4) Pogodbe, ali podporo 
izvajanju ukrepov, naslovljenih na 
zadevno državo članico in sprejetih v 
skladu s členom 136(1) Pogodbe;
(b) podporo izvajanju priporočila Sveta, 
naslovljenega na zadevno državo članico 
in sprejetega v skladu s členom 126(7) 
Pogodbe;
(c) podporo izvajanju priporočila Sveta, 
naslovljenega na zadevno državo članico 
in sprejetega v skladu s členom 7(2) 
Uredbe (EU) št. .../2011 [o preprečevanju 
in odpravljanju makroekonomskih 
neravnotežij], če se oceni, da so te 
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spremembe potrebne za lažjo odpravo 
makroekonomskih neravnotežij; or
(d) čim večji učinek razpoložljivih skladov 
SSO na rast in konkurenčnost v skladu z 
odstavkom 4, če država članica izpolnjuje 
enega od naslednjih pogojev: 
(i) finančna pomoč Unije ji je bila na 
voljo v skladu z Uredbo Sveta (EU) 
št. 407/2010;
(ii) srednjeročna finančna pomoč ji je bila 
na voljo v skladu z Uredbo 
Sveta (ES) št. 332/200229;
(iii) finančna pomoč v obliki posojila v 
okviru evropskega mehanizma za 
stabilnost (ESM) ji je bila na voljo v 
skladu s Pogodbo o ustanovitvi 
evropskega mehanizma za stabilnost.
2. Država članica v enem mesecu predloži 
predlog za spremembo pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov. 
Komisija po potrebi da pripombe v enem 
mesecu od predložitve sprememb, pri 
čemer mora država članica v tem primeru 
ponovno predložiti svoj predlog v enem 
mesecu.
3. Če Komisija ni dala pripomb ali kadar 
so bile njene pripombe zadovoljivo 
upoštevane, čim prej sprejme sklep o 
odobritvi sprememb pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov.
4. Kadar je državi članici z odstopanjem 
od odstavka 1 finančna pomoč na voljo v 
skladu s členom 1(d) in je povezana s 
spremembo programa, lahko Komisija 
brez kakršnega koli predloga države 
članice spremeni pogodbo o partnerstvu 
in programe za čim večji učinek 
razpoložljivih skladov SSO na rast in 
konkurenčnost. Za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov se 
Komisija vključi v njihovo izvajanje, kot je 
opredeljeno v spremenjenem programu ali 
memorandumu o soglasju z zadevno 
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državo članico.
5. Kadar se država članica ne odzove na 
zahtevo Komisije iz odstavka 1 ali ne 
odgovori zadovoljivo na pripombe 
Komisije iz odstavka 2 v enem mesecu, 
lahko Komisija v treh mesecih po 
predložitvi svojih pripomb z izvedbenimi 
akti sprejme odločitev o začasni ustavitvi 
dela ali vseh plačil zadevnih programov.
6. Komisija z izvedbenimi akti začasno 
ustavi del ali vsa plačila in obveznosti za 
zadevne programe, če:
a) Svet sklene, da država članica ne 
izpolnjuje posebnih ukrepov, ki jih je Svet 
določil v skladu s členom 136(1) Pogodbe;
(b) Svet v skladu s členom 126(8) ali 
členom 126(11) Pogodbe sklene, da 
zadevna država članica ni sprejela 
učinkovitih ukrepov za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja;
(c) Svet v skladu s členom 8(3) 
Uredbe (EU) št. […]/2011 [o 
preprečevanju in odpravljanju 
makroekonomskih neravnotežij] sklene, 
da država članica dvakrat ni predložila 
ustreznega popravnega akcijskega načrta 
v skladu s členom 10(4) navedene uredbe;
(d) Komisija sklene, da zadevna država 
članica ni sprejela ukrepov za izvajanje 
programa za prilagoditev iz Uredbe Sveta 
(EU) št. 407/2010 ali Uredbe Sveta 
(ES) št. 332/2002, in posledično odloči, da 
ne odobri izplačila finančne pomoči, 
odobrene tej državi članici; or
(e) upravni odbor evropskega mehanizma 
za stabilnost sklene, da pogojenost za 
finančno pomoč ESM v obliki posojila 
ESM zadevni državi članici ni izpolnjena, 
in posledično sklene, da se ji odobrena 
podpora za stabilnost ne izplača.
7. Komisija pri odločitvi o začasni 
ustavitvi dela ali vseh plačil ali obveznosti 
v skladu s členom 5 oziroma 6 zagotovi, 
da je začasna ustavitev sorazmerna in 



AD\905129SL.doc 13/18 PE487.807v02-00

SL

učinkovita, ter pri upošteva gospodarske 
in socialne razmere v zadevni državi 
članici in enako obravnava vse države 
članice, zlasti glede vpliva začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice.
8. Komisija nemudoma odpravi začasno 
ustavitev plačil in obveznosti, ki jih je 
odobrila, kadar država članica na zahtevo 
Komisije predlaga spremembe pogodbe o 
partnerstvu in ustreznih programov, 
kadar je ustrezno:
a) Svet sklene, da država članica 
izpolnjuje posebne ukrepe, ki jih je Svet 
določil v skladu s členom 136(1) Pogodbe;
(b) je postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem začasno odložen v skladu 
s členom 9 Uredbe (ES) št. 1467/97 ali 
Svet v skladu s členom 126(12) Pogodbe 
sklene, da prekliče sklep o obstoju 
čezmernega primanjkljaja;
(c) Svet potrdi popravni akcijski načrt, ki 
ga je zadevna država članica predložila v 
skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) No […] 
[Uredba o postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem], ali je postopek v zvezi 
čezmernim primanjkljajem začasno 
odložen v skladu s členom 10(5) navedene 
uredbe ali je Svet zaključil postopek v 
zvezi s čezmernim primanjkljajem v 
skladu s členom 11 navedene uredbe;
(d) Komisija sklene, da je zadevna država 
članica sprejela ukrepe za izvajanje 
programa za prilagoditev iz Uredbe Sveta 
(EU) št. 407/2010 ali Uredbe Sveta 
(ES) št. 332/2002, in posledično odloči, da 
odobri izplačila finančne pomoči, 
odobrene tej državi članici; or
(e) upravni odbor evropskega mehanizma 
za stabilnost sklene, da je pogojenost za 
finančno pomoč v obliki posojila ESM 
zadevni državi članici izpolnjena, in 
posledično sklene, da izplača podporo za 
stabilnost, ki ji je bila odobrena.
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Hkrati Svet na predlog Komisije sklene, 
da se v proračun ponovno vključijo 
začasno ustavljene obveznosti v skladu s 
členom 8 Uredbe Sveta (EU) št. […] o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Del 2 – naslov III – poglavje I – člen 23 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Spodbuja se izvajanje programov, ki 
se financirajo iz več skladov (ESRR, ESS, 
Kohezijski sklad, EKSRP, ESPR). 
Komisija za ta namen sprejme vse 
potrebne ukrepe, s katerimi omogoči 
pripravo in izvajanje teh programov v 
skladu z načelom sorazmernosti.

Obrazložitev

Izvajanje programov, ki se financirajo iz več skladov, je treba olajšati.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Del 2 – naslov III – poglavje I – 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 biotsko raznovrstnostjo, vključno s cilji, 
ki se nanašajo na območja Natura 2000.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Del 2 – naslov III – poglavje I – člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahtevki za spremembo programov, ki jih 
predloži država članica, se ustrezno 
utemeljijo in vsebujejo zlasti predvideni 
učinek sprememb programa na doseganje 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter posebnih 
ciljev iz programa, ob upoštevanju 
skupnega strateškega okvira in pogodbe o 
partnerstvu. Predložita se jim spremenjeni 
program in po potrebi spremenjena 
pogodba o partnerstvu.

Zahtevki za spremembo programov, ki jih 
predloži država članica, se ustrezno 
utemeljijo in vsebujejo zlasti predvideni 
učinek sprememb programa na doseganje 
ciljev iz strategije Unije za pameten, 
trajnostni in vključujoč razvoj ter 
posebnih ciljev iz programa, ob 
upoštevanju skupnega strateškega okvira in 
pogodbe o partnerstvu. Predložita se jim 
spremenjeni program in po potrebi 
spremenjena pogodba o partnerstvu.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Del 2 – naslov III – poglavje II – člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse lokalne razvojne strategije se izberejo 
in odobrijo najpozneje do 31. decembra
2015.

Lokalne razvojne strategije se izberejo in 
odobrijo do:

a) 31. decembra 2015 za podaljšanje 
obstoječih strategij in 
(b) 31. decembra 2016 za nove strategije.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Del 2 – naslov IX – poglavje III – člen 78 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Roki za prenehanje obveznosti ne 
veljajo za letne proračunske obveznosti, 
povezane s skupnim letnim prispevkom za 
leto 2014.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Del 3 – naslov I – poglavje II – člen 84 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsem regijam, katerih BDP na prebivalca 
za obdobje 2007–2013 ni presegal 75 % 
povprečja EU–25 za referenčno obdobje, 
toda katerih BDP na prebivalca presega 
75 % povprečnega BDP EU–27, se 
dodelijo sredstva iz strukturnih skladov v 
višini vsaj dveh tretjin sredstev, ki so jim 
bila dodeljena za obdobje 2007–2013.

Vsem regijam, katerih BDP na prebivalca 
za obdobje 2007–2013 ni presegal 75 % 
povprečja EU–25 za referenčno obdobje, 
toda katerih BDP na prebivalca presega 
75 % povprečnega BDP EU–27, se iz 
vsakega strukturnega sklada dodelijo 
sredstva v višini vsaj dveh tretjin sredstev, 
ki so jim bila dodeljena za obdobje 2007–
2013, da se utrdi doseženi razvoj.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Del 3 – naslov II – poglavje I – člen 87 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Operativni program sestoji iz 
prednostnih osi. Prednostna os se nanaša 
na en sklad za kategorijo regij in brez 
poseganja v člen 52 ustreza tematskemu 
cilju ter vključuje eno ali več prednostnih 
naložb navedenega tematskega cilja v 
skladu s pravili posameznega sklada. Za 
ESS lahko prednostna os v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah združuje 
prednostne naložbe iz različnih tematskih 
ciljev iz člena 9(8), (9), (10) in (11), da se 
olajša njihov prispevek k drugim 
prednostnim osem.

1. Operativni program sestoji iz 
prednostnih osi. V ustrezno utemeljenih 
okoliščinah lahko prednostna os zadeva 
eno ali več kategorij regij in združuje 
prednostne naložbe iz različnih tematskih 
ciljev in več skladov, ki se med seboj 
dopolnjujejo, v skladu s pravili 
posameznega sklada.

Obrazložitev

Izvajanje programov, ki se financirajo iz več skladov, je treba olajšati.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Del 3 – naslov V – člen 110 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Stopnja sofinanciranja dodatnih 
dodeljenih sredstev v skladu s členom 
84(1)(e) ne presega 50 %.

črtano

Enaka stopnja sofinanciranja se 
uporablja za dodatno dodeljena sredstva v 
skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 
[…]/2012 [Uredba o ETS].
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