
AM\810609SL.doc PE440.029v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2009/2232(INI)

29.3.2010

PREDLOGI SPREMEMB
1 - 54

Osnutek poročila
Mihailis Tremopulos
(PE439.304v01-00)

o preglednosti regionalne politike in njenem financiranju
(2009/2232(INI))



PE440.029v01-00 2/29 AM\810609SL.doc

SL

AM_Com_NonLegReport



AM\810609SL.doc 3/29 PE440.029v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 
1367/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi 
določb Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju 
in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah v institucijah in 
organih Skupnosti1,
1 UL L 264, 25.9.2006, str. 13.

Or. en

Predlog spremembe 2
Mihailis Tremopulos

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker razkritje prejemnikov sredstev EU 
omogoča sodelovanje javnosti v 
pomembni razpravi o tem, kako se troši 
javni denar, kar je bistvenega pomena za 
delujoče demokracije,

Or. en

Predlog spremembe 3
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ni bila vzpostavljena povezava med 
pobudo za preglednost v Evropi in
finančnim nadzorom in revizijo, ki sta bolj 
urejena in zavezujoča,

C. ker ni bila vzpostavljena povezava med 
pobudo za preglednost v Evropi ter 
finančnim nadzorom in revizijo, ki sta bolj 
urejena in zavezujoča, in popolnim 
spoštovanjem okoljske zakonodaje EU,

Or. en

Predlog spremembe 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker bi moral načelo preglednosti 
spremljati proces poenostavljanja 
postopkov za pridobivanje strukturnih 
sredstev,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so preglednost v zvezi s 
kohezijsko politiko in njenim programskim 
ciklom, razporejanje odhodkov in dostop 
morebitnih prejemnikov sredstev iz 
strukturnih skladov do podatkov ključni
pogoji za doseganje splošnih ciljev 
kohezijske politike, in da bi morala biti 
preglednost zato uvedena kot vodilno 
načelo kohezijskega načrtovanja 
programov, ki bi veljalo za vse sektorje;

1. meni, da bi preglednost v zvezi s 
kohezijsko politiko in njenim programskim 
ciklom, razporejanje odhodkov in dostop 
morebitnih prejemnikov sredstev iz 
strukturnih skladov do podatkov morali 
biti obvezni izhodiščni pogoji za doseganje 
splošnih ciljev kohezijske politike, in da bi 
morala biti preglednost posledično
uvedena kot vodilno načelo kohezijskega 
načrtovanja programov, ki bi veljalo za vse 
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sektorje;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so preglednost v zvezi s 
kohezijsko politiko in njenim programskim 
ciklom, razporejanje odhodkov in dostop 
morebitnih prejemnikov sredstev iz 
strukturnih skladov do podatkov ključni 
pogoji za doseganje splošnih ciljev 
kohezijske politike, in da bi morala biti 
preglednost zato uvedena kot vodilno 
načelo kohezijskega načrtovanja 
programov, ki bi veljalo za vse sektorje;

1. meni, da so preglednost v zvezi s 
kohezijsko politiko in njenim programskim 
ciklom, razporejanje odhodkov in dostop 
morebitnih prejemnikov sredstev iz 
strukturnih skladov do podatkov ključni 
pogoji za doseganje splošnih ciljev 
kohezijske politike, in da bi morala biti 
preglednost zato uvedena kot vodilno 
načelo kohezijskega načrtovanja 
programov, ki bi veljalo za vse sektorje, in 
postopka sprejemanja odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 7
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so v 
skladu z zahtevami pobude za preglednost 
v Evropi interaktivne karte s povezavami 
na sezname prejemnikov sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada, ki so dostopni na 
nacionalnih in regionalnih mestih, 
objavljene na spletnem mestu generalnega 
direktorata za regionalno politiko 
Komisije;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so v 
skladu z zahtevami pobude za preglednost 
v Evropi interaktivne karte s povezavami 
na sezname prejemnikov sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada, ki so dostopni na 
nacionalnih in regionalnih mestih, 
objavljene na spletnem mestu generalnega 
direktorata za regionalno politiko 
Komisije; poziva države članice, naj na 
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ustrezen način spodbujajo spletno mesto 
generalnega direktorata za regionalno 
politiko z namenom olajšati najširši 
možen dostop do te zbirke podatkov;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so v 
skladu z zahtevami pobude za preglednost 
v Evropi interaktivne karte s povezavami 
na sezname prejemnikov sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada, ki so dostopni na 
nacionalnih in regionalnih mestih, 
objavljene na spletnem mestu generalnega 
direktorata za regionalno politiko 
Komisije;

2. z zadovoljstvom ugotavlja, da so v 
skladu z zahtevami pobude za preglednost 
v Evropi interaktivne karte s povezavami 
na sezname prejemnikov sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada, ki so dostopni na 
nacionalnih in regionalnih mestih, 
objavljene na spletnem mestu generalnega 
direktorata za regionalno politiko 
Komisije; ugotavlja, da zainteresirane 
strani kljub temu še vedno izredno težko 
spremljajo, kako se uporablja javni denar;

Or. hu

Predlog spremembe 9
Kerstin Westphal

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da bo mogoče po teh zbirkah 
podatkov držav članic v celoti iskati 
podatke in da bodo te zbirke medsebojno 
skladne, s čimer se omogoči pregled nad 
predstavljenimi podatki na ravni celotne 

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da bo mogoče po teh zbirkah 
podatkov držav članic v celoti iskati 
podatke in da bodo te zbirke medsebojno 
skladne, s čimer se omogoči pregled nad 
predstavljenimi podatki na ravni celotne 
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EU in obenem ohrani njihov lokalni 
pomen; meni, da je treba v zvezi s tem 
preučiti možnost dvojezičnih različic 
(lokalni jezik ali jeziki in angleščina);

EU in obenem ohrani njihov lokalni 
pomen; meni, da je treba v zvezi s tem kot 
pravilo uveljaviti dvojezične različice
(lokalni jezik ali jeziki in angleščina);

Or. de

Predlog spremembe 10
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da bo mogoče po teh zbirkah 
podatkov držav članic v celoti iskati 
podatke in da bodo te zbirke medsebojno 
skladne, s čimer se omogoči pregled nad 
predstavljenimi podatki na ravni celotne 
EU in obenem ohrani njihov lokalni 
pomen; meni, da je treba v zvezi s tem 
preučiti možnost dvojezičnih različic 
(lokalni jezik ali jeziki in angleščina);

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da bo mogoče po teh zbirkah 
podatkov držav članic v celoti iskati 
podatke in da bodo te zbirke medsebojno 
skladne, s čimer se omogoči pregled nad 
predstavljenimi podatki na ravni celotne 
EU in obenem ohrani njihov lokalni 
pomen; meni, da je v zvezi s tem nujno 
potrebna uveljavitev dvojezičnih različic 
(lokalni jezik ali jeziki in angleščina);

Or. hu

Predlog spremembe 11
Sophie Auconie, Markus Pieper, Maurice Ponga, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da bo mogoče po teh zbirkah 
podatkov držav članic v celoti iskati 
podatke in da bodo te zbirke medsebojno 
skladne, s čimer se omogoči pregled nad 
predstavljenimi podatki na ravni celotne 
EU in obenem ohrani njihov lokalni 
pomen; meni, da je treba v zvezi s tem 

3. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo, da bo mogoče po teh zbirkah 
podatkov držav članic v celoti iskati 
podatke in da bodo te zbirke medsebojno 
skladne, s čimer se omogoči pregled nad 
predstavljenimi podatki na ravni celotne 
EU in obenem ohrani njihov lokalni 
pomen; meni, da je treba v zvezi s tem 
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preučiti možnost dvojezičnih različic 
(lokalni jezik ali jeziki in angleščina);

preučiti možnost dvojezičnih različic 
(lokalni jezik ali jeziki in eden od delovnih 
jezikov Komisije);

Or. fr

Predlog spremembe 12
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba izboljšati 
uporabnost zagotovljenih podatkov o 
prejemnikih tako glede vsebine kot tudi 
predstavitve; zato poziva Komisijo, naj z 
natančno opredelitvijo strukture, oblike in 
vsebine posredovanih podatkov določi 
natančno in predpisano obliko;

4. poudarja, da je treba izboljšati 
uporabnost zagotovljenih podatkov o 
prejemnikih tako glede vsebine kot tudi 
predstavitve; zato poziva Komisijo, naj z 
natančno opredelitvijo strukture, oblike in 
vsebine posredovanih podatkov določi 
natančno in predpisano obliko; meni, da bi 
moralo zagotavljanje potrebnih informacij 
olajšati tudi iskanje na osnovi meril z 
namenom pridobiti takojšnjo sliko iskanih 
elementov;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih 
minimalnih zahtev preuči možnost 
vključitve podatkov o mestu in celovitih 
kontaktnih podatkov, povzetkov o 
odobrenih projektih, vrste podpore (npr. 

črtano
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posojila, subvencije, tvegani kapital itn.) 
in opisa projektnih partnerjev (npr. pravni 
status, velikost itn.) kot elementov v 
okviru razkritih podatkov o prejemnikih;

Or. cs

Predlog spremembe 14
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih 
minimalnih zahtev preuči možnost 
vključitve podatkov o mestu in celovitih 
kontaktnih podatkov, povzetkov o 
odobrenih projektih, vrste podpore (npr. 
posojila, subvencije, tvegani kapital itn.) 
in opisa projektnih partnerjev (npr. pravni 
status, velikost itn.) kot elementov v 
okviru razkritih podatkov o prejemnikih;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 15
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih minimalnih 
zahtev preuči možnost vključitve podatkov 
o mestu in celovitih kontaktnih podatkov, 

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih minimalnih 
zahtev preuči možnost vključitve podatkov 
o mestu, povzetkov o odobrenih projektih 



PE440.029v01-00 10/29 AM\810609SL.doc

SL

povzetkov o odobrenih projektih, vrste 
podpore (npr. posojila, subvencije, tvegani 
kapital itn.) in opisa projektnih partnerjev 
(npr. pravni status, velikost itn.) kot 
elementov v okviru razkritih podatkov o 
prejemnikih;

in podatkov o morebitnih sofonancerjih
kot elementov v okviru razkritih podatkov 
o prejemnikih;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih minimalnih 
zahtev preuči možnost vključitve podatkov 
o mestu in celovitih kontaktnih podatkov, 
povzetkov o odobrenih projektih, vrste 
podpore (npr. posojila, subvencije, tvegani 
kapital itn.) in opisa projektnih partnerjev 
(npr. pravni status, velikost itn.) kot 
elementov v okviru razkritih podatkov o 
prejemnikih;

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
objavi seznamov upravičencev, in 
seznamov posvetovalnih teles, interesnih 
skupin ali lobistov, kjer je to potrebno; 
zato priporoča, da se poleg sedanjih 
minimalnih zahtev preuči možnost 
vključitve podatkov o mestu in celovitih 
kontaktnih podatkov, povzetkov o 
odobrenih projektih, vrste podpore (npr. 
posojila, subvencije, tvegani kapital itn.) in 
opisa projektnih partnerjev (npr. pravni 
status, velikost itn.) kot elementov v okviru 
razkritih podatkov o prejemnikih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
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objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih minimalnih 
zahtev preuči možnost vključitve podatkov 
o mestu in celovitih kontaktnih podatkov, 
povzetkov o odobrenih projektih, vrste 
podpore (npr. posojila, subvencije, tvegani 
kapital itn.) in opisa projektnih partnerjev 
(npr. pravni status, velikost itn.) kot 
elementov v okviru razkritih podatkov o 
prejemnikih;

objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih minimalnih 
zahtev preuči možnost vključitve podatkov 
o mestu in celovitih kontaktnih podatkov, 
povzetkov o odobrenih projektih, vrste 
podpore (npr. posojila, subvencije, tvegani 
kapital itn.) in opisa projektnih partnerjev 
(npr. pravni status, velikost itn.) kot 
elementov v okviru razkritih podatkov o 
prejemnikih; zbrane informacije bi bilo 
treba upravljati, razvrščati in predstaviti 
tistim, ki jih to zadeva, v kolikor mogoče 
logični obliki, da se zagotovi njihova 
popolna uporabnost; to je mogoče doseči 
brez dodatnih izdatkov; 

Or. ro

Predlog spremembe 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih minimalnih 
zahtev preuči možnost vključitve podatkov 
o mestu in celovitih kontaktnih podatkov, 
povzetkov o odobrenih projektih, vrste 
podpore (npr. posojila, subvencije, tvegani 
kapital itn.) in opisa projektnih partnerjev 
(npr. pravni status, velikost itn.) kot 
elementov v okviru razkritih podatkov o 
prejemnikih;

5. poziva k zagotovitvi dodatnih bistvenih 
podatkov, ki jih je treba zagotoviti pri 
objavi seznamov upravičencev; zato 
priporoča, da se poleg sedanjih minimalnih 
zahtev preuči možnost vključitve podatkov 
o mestu in celovitih kontaktnih podatkov, 
povzetkov o odobrenih projektih, vrste 
podpore (npr. posojila, subvencije, tvegani 
kapital itn.) in opisa projektnih partnerjev 
(npr. pravni status, velikost itn.) kot 
elementov v okviru razkritih podatkov o 
prejemnikih; vsako pomanjkanje 
preglednosti bi bilo treba kaznovati s 
prekinitvijo zadevnega financiranja do 
zagotovitve vseh informacij;

Or. ro
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Predlog spremembe 19
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva, naj se za programe v okviru cilja 
evropskega teritorialnega sodelovanja ne 
navaja le glavnih, temveč vse prejemnike;

6. poziva, naj se za programe v okviru cilja 
evropskega teritorialnega sodelovanja ne 
navaja le glavnih, temveč vse prejemnike; 
zahteva, da so podatki v zadevnih zbirkah 
podatkov Skupnosti prikazani na 
strukturiran in primerljiv način, da bo 
omogočena resnična preglednost;

Or. hu

Predlog spremembe 20
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi se s strožjimi predpisi in 
sankcijami za kršitve lahko zagotovila 
popolna skladnost z zahtevami pobude za 
večjo preglednost v Evropi;

7. poudarja, da je treba zagotoviti popolno 
skladnost z zahtevami pobude za večjo 
preglednost v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Catherine Bearder

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi se s strožjimi predpisi in 
sankcijami za kršitve lahko zagotovila 
popolna skladnost z zahtevami pobude za 

7. poudarja, da bi se s strožjimi predpisi, 
boljšimi navodili, opozorilnimi mehanizmi
in sankcijami za kršitve kot skrajnim 
sredstvom lahko zagotovila popolna 
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večjo preglednost v Evropi; skladnost z zahtevami pobude za večjo 
preglednost v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 22
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da bi se s strožjimi predpisi in 
sankcijami za kršitve lahko zagotovila 
popolna skladnost z zahtevami pobude za 
večjo preglednost v Evropi;

7. poudarja, da bi se s temeljitejšim 
nadzorom in sankcijami za kršitve lahko 
zagotovila popolna skladnost z zahtevami 
pobude za večjo preglednost v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj pojasni, kako bi 
bilo treba z operativnega vidika na ravni 
operativnih programov in njihovih 
komunikacijskih načrtov izvajati načela 
pobude za preglednost v Evropi v praksi v 
operativnem smislu;

8. poziva Komisijo, naj pojasni, na kakšen 
način bi bilo treba z operativnega vidika na 
ravni operativnih programov in njihovih 
komunikacijskih načrtov izvajati načela 
pobude za preglednost v Evropi v praksi v 
operativnem smislu; 

Or. ro

Predlog spremembe 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj pojasni, kako bi 
bilo treba z operativnega vidika na ravni 
operativnih programov in njihovih 
komunikacijskih načrtov izvajati načela 
pobude za preglednost v Evropi v praksi v 
operativnem smislu;

8. poziva Komisijo, naj pojasni, kako bi 
bilo treba z operativnega vidika na ravni 
operativnih programov in njihovih
komunikacijskih načrtov izvajati načela 
pobude za preglednost v Evropi v praksi v 
operativnem smislu; zato poudarja potrebo 
po uvedbi pravnih pravil glede razkritja 
informacij o prejemnikih sredstev v 
deljenem upravljanju;

Or. en

Predlog spremembe 25
Ian Hudghton

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba besedila uredb in 
izvedbenih pravil oblikovati tako, da bodo 
postopki pregledni, da bodo morebitnim 
prejemnikom zagotavljali boljši dostop do 
strukturnih skladov in zmanjšali upravna 
bremena za prejemnike; ponovno izraža 
mnenje, da so pregledni in jasni postopki 
dejavniki dobrega upravljanja, in v tej 
zvezi pozdravlja prizadevanja Komisije, da 
predstavi predloge za poenostavitev;

9. poudarja, da je treba besedila uredb in 
izvedbenih pravil oblikovati tako, da bodo 
postopki pregledni, da bodo morebitnim 
prejemnikom zagotavljali boljši dostop do 
strukturnih skladov in zmanjšali upravna 
bremena za prejemnike, zlasti z več 
ključnimi ukrepi, kot so javna objava 
navodil o izvajanju, o katerih so se 
sporazumele Komisija in države članice; 
ponovno izraža mnenje, da so pregledni in 
jasni postopki dejavniki dobrega 
upravljanja, in v tej zvezi pozdravlja 
prizadevanja Komisije, da predstavi 
predloge za poenostavitev;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba besedila uredb in 
izvedbenih pravil oblikovati tako, da bodo 
postopki pregledni, da bodo morebitnim 
prejemnikom zagotavljali boljši dostop do 
strukturnih skladov in zmanjšali upravna 
bremena za prejemnike; ponovno izraža 
mnenje, da so pregledni in jasni postopki 
dejavniki dobrega upravljanja, in v tej 
zvezi pozdravlja prizadevanja Komisije, da 
predstavi predloge za poenostavitev;

9. poudarja, da je treba besedila uredb in 
izvedbenih pravil oblikovati tako, da bodo 
postopki pregledni, da bodo morebitnim 
prejemnikom zagotavljali boljši dostop do 
strukturnih skladov in zmanjšali upravna 
bremena za prejemnike; poziva organe 
upravljanja v državah članicah, naj na 
pregleden način predstavijo vse stopnje 
projektov, ki se financirajo iz strukturnih 
skladov; ponovno izraža mnenje, da so 
pregledni in jasni postopki dejavniki 
dobrega upravljanja, in v tej zvezi 
pozdravlja prizadevanja Komisije, da 
predstavi predloge za poenostavitev; 

Or. ro

Predlog spremembe 27
László Surján

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da se čezmejni in 
nadnacionalni programi soočajo s 
posebnimi težavami zaradi različnih 
upravnih kultur, nacionalnih predpisov in 
jezikov, ki se uporabljajo v državah 
članicah, kar vpliva ne samo na 
količinske, ampak tudi na kakovostne 
vidike takšnih pobud; zato je zelo 
pomembno, da se oblikujejo posebna 
pravila glede preglednosti pri 
medsebojnem usklajevanju in sodelovanju 
različnih organov upravljanja;
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Or. en

Predlog spremembe 28
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da rezultati študije 
Evropskega parlamenta o pobudi za 
preglednost v Evropi in njenem vplivu na 
kohezijsko politiko kažejo, da je 
neskladnost z minimalnimi zahtevami 
pobude povezana s pomanjkanjem 
upravne zmogljivosti na strani organov 
upravljanja in ne z nepripravljenostjo za 
nudenje takšnih podatkov; v tem okviru 
poudarja, da je potrebno zagotoviti, da 
zagotavljanje dodatnih podatkov in 
informacij ne postane dodatno upravno 
breme za morebitne prejemnike sredstev, 
še posebej ne za tiste, ki že zdaj s težavo 
izpolnjujejo upravne in finančne zahteve 
za nepovratna sredstva in javna naročila;

Or. en

Predlog spremembe 29
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poudarja, da mora Evropska komisija 
za zahteve za dodatne informacije in 
podatke zagotoviti dodatno tehnično 
podporo (delavnice s sodelovanjem 
uradnikov Komisije in 
lokalnega/regionalnega osebja, ki je 
odgovorno za upravljanje strukturnih 
skladov, izmenjava najboljših praks med 
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organi upravljanja, objava konkretnih 
smernic); samo na ta način je mogoče 
zagotoviti, da prizadevanje udeležencev za 
izpolnjevanje dodatnih zahtev glede 
zagotavljanja podatkov in informacij ne 
bo povzročilo preusmerjanja sredstev, 
namenjenih za dejavnosti v okviru 
izvajanja projekta;

Or. en

Predlog spremembe 30
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je pravočasno 
posredovanje točnih podatkov s strani 
držav članic pomembno kot preventivni 
ukrep v povezavi z nadzornim sistemom, 
in da je zato treba vzpostaviti povezavo 
med pobudo za preglednost v Evropi in 
finančnim nadzorom in revizijo; ponovno 
izraža mnenje, da mora sistem zgodnjega 
opozarjanja pokrivati tudi sklade EU, ki se 
upravljajo v partnerstvu z državami 
članicami;

10. poudarja, da je pravočasno 
posredovanje točnih podatkov s strani 
držav članic pomembno v povezavi z 
nadzornim sistemom, in da je zato treba 
vzpostaviti povezavo med pobudo za 
preglednost v Evropi in finančnim 
nadzorom in revizijo; ponovno izraža 
mnenje, da mora sistem zgodnjega 
opozarjanja delovati tudi v tesni povezavi s 
centralno podatkovno zbirko o 
izključitvah;

Or. fr

Predlog spremembe 31
László Surján

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. prosi Komisijo, naj spremlja uporabo 
povečanih predplačil, ki jih prejemajo 
države članice v skladu s poenostavitvami 



PE440.029v01-00 18/29 AM\810609SL.doc

SL

iz leta 2009, povezanimi z uredbo Sveta št. 
1083/2006;

Or. en

Predlog spremembe 32
Sophie Auconie, Maurice Ponga

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponovno zahteva zagotovitev podatkov 
glede izterjav in preklicev sredstev v 
okviru Pobude za preglednost v Evropi; 
poziva države članice, naj te podatke 
zagotovijo skupaj s podatki o finančnih 
popravkih in goljufijah v celoti, in 
Komisijo, naj jih da na voljo 
proračunskemu organu in javnosti ;

11. ponovno zahteva zagotovitev podatkov 
glede izterjav in preklicev sredstev v 
okviru pobude za preglednost v Evropi; 
poziva države članice in Komisijo, naj v 
primerih, ko so bili ti postopki izvedeni po 
potrditvi goljufije, dajo te podatke na voljo 
proračunskemu organu in javnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. ponovno zahteva zagotovitev podatkov 
glede izterjav in preklicev sredstev v 
okviru Pobude za preglednost v Evropi; 
poziva države članice, naj te podatke 
zagotovijo skupaj s podatki o finančnih 
popravkih in goljufijah v celoti, in 
Komisijo, naj jih da na voljo 
proračunskemu organu in javnosti ; 

11. ponovno zahteva zagotovitev podatkov 
glede izterjav in preklicev sredstev v 
okviru Pobude za preglednost v Evropi; 
poziva države članice, naj te podatke 
zagotovijo skupaj s podatki o finančnih 
popravkih in goljufijah v celoti, in 
Komisijo, naj jih da na voljo 
proračunskemu organu in javnosti ter tako 
zagotovi visok standard verodostojnosti in 
odgovornosti v odnosu do evropske 
javnosti;
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Or. ro

Predlog spremembe 34
Kerstin Westphal

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva revizorje, naj zahteve po 
obveščanju in informacijah obravnavajo 
strožje, vključno s „poimenovanjem in 
izpostavitvijo“ in izvajanjem finančnih 
popravkov v primerih kršitev;

12. poziva revizorje, naj zahteve po 
obveščanju in informacijah obravnavajo 
strožje;

Or. de

Predlog spremembe 35
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva revizorje, naj zahteve po 
obveščanju in informacijah obravnavajo 
strožje, vključno s „poimenovanjem in 
izpostavitvijo“ in izvajanjem finančnih 
popravkov v primerih kršitev;

12. poziva revizorje, naj zahteve po 
obveščanju in informacijah obravnavajo 
strožje;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Ricardo Cortés Lastra, Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva revizorje, naj zahteve po 12. poziva revizorje, naj zahteve po 
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obveščanju in informacijah obravnavajo 
strožje, vključno s „poimenovanjem in 
izpostavitvijo“ in izvajanjem finančnih 
popravkov v primerih kršitev;

obveščanju in informacijah in uporabo 
finančnih popravkov v primerih kršitev 
obravnavajo strožje;

Or. es

Predlog spremembe 37
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva revizorje, naj zahteve po 
obveščanju in informacijah obravnavajo 
strožje, vključno s „poimenovanjem in 
izpostavitvijo“ in izvajanjem finančnih 
popravkov v primerih kršitev;

12. poziva revizorje, naj zahteve po 
obveščanju in informacijah in uporabo 
finančnih ali drugih popravkov v primerih 
kršitev obravnavajo strožje;

Or. ro

Predlog spremembe 38
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva revizorje, naj zahteve po 
obveščanju in informacijah obravnavajo 
strožje, vključno s „poimenovanjem in 
izpostavitvijo“ in izvajanjem finančnih 
popravkov v primerih kršitev;

12. poziva revizorje, naj zahteve po 
obveščanju in informacijah obravnavajo 
strožje, vključno s „poimenovanjem in 
izpostavitvijo“ – še zlasti če je vključen 
vladni akter – in izvajanjem finančnih 
popravkov v primerih kršitev;

Or. hu
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Predlog spremembe 39
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno izraža svoje stališe, da 
partnerstvo lahko prispeva k preglednosti, 
odzivnosti, učinkovitosti in zakonitosti na 
vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja in 
izvajanja ter poveča zavezanost rezultatom 
programov in njihovo javno lastništvo; zato 
poziva države članice in organe 
upravljanja, naj partnerje še bolj vključijo 
že na vseh začetnih stopnjah kohezijskega 
načrtovanja in izvajanja ter jim omogočijo 
popoln dostop do celotne projektne
dokumentacije, da bi lahko bolje uporabili 
svoje izkušnje in znanje;

15. ponovno izraža svoje stališče, da je 
partnerstvo predpogoj za preglednost, 
odzivnost, učinkovitost in zakonitost na 
vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja in 
izvajanja ter lahko poveča zavezanost 
rezultatom programov in njihovo javno 
lastništvo; zato poziva države članice in 
organe upravljanja, naj regionalne in 
lokalne oblasti in, če je to primerno, druge 
zadevne partnerje v celoti vključijo že na 
vseh začetnih stopnjah kohezijskega 
načrtovanja in izvajanja ter jim omogočijo 
popoln dostop do celotne dokumentacije, 
da bi lahko bolje uporabili njihove izkušnje 
in znanje;

Or. cs

Predlog spremembe 40
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno izraža svoje stališe, da 
partnerstvo lahko prispeva k preglednosti, 
odzivnosti, učinkovitosti in zakonitosti na 
vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja in 
izvajanja ter poveča zavezanost rezultatom 
programov in njihovo javno lastništvo; zato 
poziva države članice in organe 
upravljanja, naj partnerje še bolj vključijo 
že na vseh začetnih stopnjah kohezijskega 
načrtovanja in izvajanja ter jim omogočijo 
popoln dostop do celotne projektne
dokumentacije, da bi lahko bolje uporabili 

15. ponovno izraža svoje stališče, da 
partnerstvo lahko prispeva k preglednosti, 
odzivnosti, učinkovitosti in zakonitosti na 
vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja in 
izvajanja ter poveča zavezanost rezultatom 
programov in njihovo javno lastništvo; zato 
poziva države članice in organe 
upravljanja, naj partnerje še bolj vključijo 
na ustreznih stopnjah kohezijskega 
načrtovanja in izvajanja ter jim omogočijo 
dostop do dokumentacije, povezane s 
projekti, da bi lahko bolje uporabili njihove
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svoje izkušnje in znanje; izkušnje in znanje;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno izraža svoje stališe, da 
partnerstvo lahko prispeva k preglednosti, 
odzivnosti, učinkovitosti in zakonitosti na 
vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja in 
izvajanja ter poveča zavezanost rezultatom 
programov in njihovo javno lastništvo; zato 
poziva države članice in organe 
upravljanja, naj partnerje še bolj vključijo 
že na vseh začetnih stopnjah kohezijskega 
načrtovanja in izvajanja ter jim omogočijo 
popoln dostop do celotne projektne 
dokumentacije, da bi lahko bolje uporabili 
svoje izkušnje in znanje;

15. ponovno izraža svoje stališče, da 
partnerstvo lahko prispeva k preglednosti, 
odzivnosti, učinkovitosti in zakonitosti na 
vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja in 
izvajanja ter poveča zavezanost rezultatom 
programov in njihovo javno lastništvo; zato 
poziva države članice in organe 
upravljanja, naj partnerje še bolj vključijo 
na vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja 
in izvajanja, tudi z vzpostavitvijo 
internetnih platform na nacionalni ravni, 
ki bodo zagotavljale preglednost glede 
obstoječih sredstev in operativnih 
programov, in letaki o dobri praksi, ter jim 
omogočijo popoln dostop do celotne 
projektne dokumentacije, da bi lahko bolje 
uporabili njihove izkušnje in znanje;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno izraža svoje stališe, da 
partnerstvo lahko prispeva k preglednosti, 
odzivnosti, učinkovitosti in zakonitosti na 
vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja in 

15. ponovno izraža svoje stališče, da 
partnerstvo lahko prispeva k preglednosti, 
odzivnosti, učinkovitosti in zakonitosti na 
vseh stopnjah kohezijskega načrtovanja in 
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izvajanja ter poveča zavezanost rezultatom 
programov in njihovo javno lastništvo; zato 
poziva države članice in organe 
upravljanja, naj partnerje še bolj vključijo 
že na vseh začetnih stopnjah kohezijskega 
načrtovanja in izvajanja ter jim omogočijo 
popoln dostop do celotne projektne 
dokumentacije, da bi lahko bolje uporabili 
svoje izkušnje in znanje;

izvajanja ter poveča zavezanost rezultatom 
programov in njihovo javno lastništvo; zato 
poziva države članice in organe 
upravljanja, naj partnerje še bolj vključijo 
že na vseh začetnih stopnjah kohezijskega 
načrtovanja in izvajanja ter jim omogočijo 
popoln dostop do celotne projektne 
dokumentacije, da bi lahko bolje uporabili 
njihove izkušnje, znanje in najboljšo 
prakso;

Or. en

Predlog spremembe 43
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v zakonodajnih 
besedilih v prihodnje zagotovi dovolj 
zavezujoča pravila o partnerstvu k 
strožjemu usmerjanju določbe o 
partnerstvu v sedanjih programih;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 44
Ian Hudghton

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v zakonodajnih 
besedilih v prihodnje zagotovi dovolj 
zavezujoča pravila o partnerstvu k 
strožjemu usmerjanju določbe o 
partnerstvu v sedanjih programih;

16. poziva Komisijo, naj zagotovi 
podrobnejša navodila za praktično 
uresničevanje določbe o partnerstvu v 
sedanjih programih, ter zahteva zakonsko
zavezujoča pravila o partnerstvu v 
prihodnjih uredbah, vključno z 
nedvoumno preverljivim nizom meril;
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Or. en

Predlog spremembe 45
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj v zakonodajnih 
besedilih v prihodnje zagotovi dovolj 
zavezujoča pravila o partnerstvu k 
strožjemu usmerjanju določbe o 
partnerstvu v sedanjih programih;

16. poziva Komisijo, naj zagotovi boljša 
navodila za praktično uresničevanje
določbe o partnerstvu v sedanjih 
programih ter dovolj zavezujoča pravila o 
partnerstvu v prihodnjih zakonodajnih 
besedilih, zlasti glede vključevanja 
regionalnih in lokalnih oblasti, tj. voljenih 
teles, ki so ključni partner v celotnem 
procesu;

Or. cs

Predlog spremembe 46
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k zagotavljanju bolj ciljno 
naravnanega in rednejšega obveščanja 
partnerskih organizacij in k boljši rabi 
tehnične pomoči za podporo partnerstvu, 
med drugim tako, da se partnerskim 
organizacijam zagotovi možnost udeležbe 
na usposabljanjih, organiziranih za organe 
obveščanja;

17. poziva k zagotavljanju bolj ciljno 
naravnanega in rednejšega obveščanja 
partnerskih organizacij in k boljši rabi 
tehnične pomoči za podporo partnerstvu, 
med drugim tako, da se partnerskim 
organizacijam zagotovi možnost udeležbe 
na usposabljanjih, organiziranih za organe 
obveščanja; poziva, naj bodo ta 
usposabljanja dostopna v 
večpredstavnostnih različicah, da se tako 
razširi ciljna publika in omogoči 
naknadno posvetovanje partnerskih 
organizacij; poudarja uporabnost 
takšnega ukrepa za partnerje iz najbolj 
oddaljenih regij Unije, kot so najbolj 
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odmaknjene regije;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Ian Hudghton

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k zagotavljanju bolj ciljno 
naravnanega in rednejšega obveščanja 
partnerskih organizacij in k boljši rabi 
tehnične pomoči za podporo partnerstvu, 
med drugim tako, da se partnerskim 
organizacijam zagotovi možnost udeležbe 
na usposabljanjih, organiziranih za organe 
obveščanja;

17. poziva k zagotavljanju bolj ciljno 
naravnanega ter rednega in pravočasnega 
obveščanja partnerskih organizacij, zlasti 
tistih, ki sestavljajo upravljavske 
strukture, in k boljši rabi tehnične pomoči 
za podporo partnerstvu, med drugim tako, 
da se partnerskim organizacijam zagotovi 
možnost udeležbe na usposabljanjih, 
organiziranih za organe obveščanja;

Or. en

Predlog spremembe 48
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do projektne dokumentacije 
(vloga, študija izvedljivosti, analiza 
stroškov in koristi, presoja vplivov na 
okolje itn.) o velikih projektih, in sicer čim 
prej po tem, ko država članica posreduje 
vlogo za financiranje Komisiji in preden 
slednja sprejme sklep o financiranju;
spletno mesto Komisije bi moralo 
omogočati objavo komentarjev o takih 
projektih;

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do zadevne dokumentacije o 
finančnih obveznostih Evropske unije 
glede velikih projektov, in sicer čim prej 
po tem, ko država članica posreduje vlogo 
za financiranje Komisiji in preden slednja 
sprejme sklep o financiranju;
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Or. fr

Predlog spremembe 49
Maurice Ponga

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do projektne dokumentacije 
(vloga, študija izvedljivosti, analiza 
stroškov in koristi, presoja vplivov na 
okolje itn.) o velikih projektih, in sicer čim 
prej po tem, ko država članica posreduje 
vlogo za financiranje Komisiji in preden 
slednja sprejme sklep o financiranju;
spletno mesto Komisije bi moralo 
omogočati objavo komentarjev o takih 
projektih;

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do projektne dokumentacije 
(vloga, študija izvedljivosti, analiza 
stroškov in koristi, presoja vplivov na 
okolje itn.) o velikih projektih, in sicer čim 
prej po tem, ko država članica posreduje 
vlogo za financiranje Komisiji in preden 
slednja sprejme sklep o financiranju;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do projektne dokumentacije 
(vloga, študija izvedljivosti, analiza 
stroškov in koristi, presoja vplivov na 
okolje itn.) o velikih projektih, in sicer čim 
prej po tem, ko država članica posreduje 
vlogo za financiranje Komisiji in preden 
slednja sprejme sklep o financiranju; 
spletno mesto Komisije bi moralo 
omogočati objavo komentarjev o takih 

18. poziva Komisijo, naj pravočasno 
objavlja spletne informacije in zagotovi
neposreden dostop do projektne 
dokumentacije (vloga, študija izvedljivosti, 
analiza stroškov in koristi, presoja vplivov 
na okolje itn.) o velikih projektih, vključno 
s projekti JASPERS, in sicer čim prej po 
tem, ko država članica posreduje vlogo za 
financiranje Komisiji in preden slednja 
sprejme sklep o financiranju; spletno mesto 
Komisije bi moralo omogočati objavo 
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projektih; komentarjev o takih projektih;

Or. en

Predlog spremembe 51
Philip Bradbourn

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do projektne dokumentacije 
(vloga, študija izvedljivosti, analiza 
stroškov in koristi, presoja vplivov na 
okolje itn.) o velikih projektih, in sicer čim 
prej po tem, ko država članica posreduje 
vlogo za financiranje Komisiji in preden 
slednja sprejme sklep o financiranju; 
spletno mesto Komisije bi moralo 
omogočati objavo komentarjev o takih 
projektih;

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do projektne dokumentacije 
(vloga, študija izvedljivosti, analiza 
stroškov in koristi, presoja vplivov na 
okolje itn.) o velikih projektih, in sicer čim 
prej po tem, ko država članica posreduje 
vlogo za financiranje Komisiji in preden 
slednja sprejme sklep o financiranju;
spletno mesto Komisije bi moralo 
omogočati objavo komentarjev o takih 
projektih; na tej spletni strani Komisije bi 
morali objaviti tudi pripombe glede 
organizacij/podjetij, ki lobirajo za denar 
za projekte, ki jih financira EU;

Or. en

Predlog spremembe 52
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do projektne dokumentacije 
(vloga, študija izvedljivosti, analiza 
stroškov in koristi, presoja vplivov na 
okolje itn.) o velikih projektih, in sicer čim 

18. poziva k pravočasni objavi spletnih 
informacij, vključno z neposrednim 
dostopom do projektne dokumentacije 
(vloga, študija izvedljivosti, analiza 
stroškov in koristi, presoja vplivov na 
okolje itn.) o velikih projektih, in sicer čim 
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prej po tem, ko država članica posreduje 
vlogo za financiranje Komisiji in preden 
slednja sprejme sklep o financiranju; 
spletno mesto Komisije bi moralo 
omogočati objavo komentarjev o takih 
projektih;

prej po tem, ko država članica posreduje 
vlogo za financiranje Komisiji in preden 
slednja sprejme sklep o financiranju; 
spletno mesto Komisije bi moralo 
omogočati objavo komentarjev o takih 
projektih; zahteva, da se Komisija zaveže, 
da mora pred sprejemanjem odločitev o 
financiranju dati izjavo o pripombah in 
jih upoštevati ob sprejemanju odločitev;

Or. hu

Predlog spremembe 53
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva, naj se informacije o večjih 
projektih, odobrenih ali predloženih v 
odobritev v programskem obdobju 2007-
2013, objavijo na spletu z retroaktivnim 
učinkom;

Or. hu

Predlog spremembe 54
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. predlaga določitev okoliščin, v 
katerih se lahko porabijo neporabljena 
sredstva, in odgovornosti institucije, ki 
odloča o vnovični dodelitvi teh sredstev;

Or. ro
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