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Predlog spremembe 22
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Upoštevati je treba ozemeljsko 
razsežnost, ki je v Pogodbi o delovanju 
Evropske Unije skupaj z ekonomsko in 
socialno kohezijo navedena kot eden od 
kohezijskih ciljev.

Or. pt

Predlog spremembe 23
Rolandas Paksas

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ob upoštevanju dejstva, da finančna 
sredstva, ki so uporabljena preko vračljive 
pomoči, upravičenci deloma ali v celoti 
povrnejo, je treba uvesti ustrezne določbe 
za ponovno uporabo povrnjene pomoči za 
enak namen ali v skladu s cilji zadevnega 
programa.

(3) Ob upoštevanju dejstva, da finančna 
sredstva, ki so uporabljena preko vračljive 
pomoči, upravičenci deloma ali v celoti 
povrnejo, je treba uvesti ustrezne določbe 
za ponovno uporabo povrnjene pomoči za 
enak namen ali v skladu s cilji zadevnega 
programa, da se zagotovi, da se povrnjena 
sredstva pravilno vložijo ter da je pomoč 
Unije uporabljena čim bolj učinkovito.

Or. lt

Predlog spremembe 24
Mojca Kleva

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ob upoštevanju potrebe, da države 
članice in Komisija ustrezno spremljajo 
izvajanje instrumentov finančnega 
inženiringa, da bi se, med drugim, državam 
članicam omogočila predložitev ustreznih 
informacij Komisiji glede vrste 
vzpostavljenih instrumentov in primernega 
ukrepanja teh instrumentov na terenu, je 
treba uvesti določbo o poročanju. To bi 
Komisiji prav tako omogočilo boljšo oceno 
splošne uspešnosti instrumentov 
finančnega inženiringa.

(5) Ob upoštevanju potrebe, da se poveča 
preglednost izvajanja in da države članice 
in Komisija ustrezno spremljajo izvajanje 
instrumentov finančnega inženiringa, da bi 
se, med drugim, državam članicam 
omogočila predložitev ustreznih informacij 
Komisiji glede vrste vzpostavljenih 
instrumentov in primernega ukrepanja teh 
instrumentov na terenu, je treba uvesti 
določbo o poročanju. To bi Komisiji prav 
tako omogočilo boljšo oceno splošne 
uspešnosti instrumentov finančnega 
inženiringa.

Or. en

Predlog spremembe 25
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ob upoštevanju potrebe, da države 
članice in Komisija ustrezno spremljajo 
izvajanje instrumentov finančnega 
inženiringa, da bi se, med drugim, državam 
članicam omogočila predložitev ustreznih 
informacij Komisiji glede vrste 
vzpostavljenih instrumentov in primernega 
ukrepanja teh instrumentov na terenu, je 
treba uvesti določbo o poročanju. To bi 
Komisiji prav tako omogočilo boljšo oceno 
splošne uspešnosti instrumentov 
finančnega inženiringa.

(5) Ob upoštevanju potrebe, da države 
članice in Komisija ustrezno spremljajo 
izvajanje instrumentov finančnega 
inženiringa, da bi se, med drugim, državam 
članicam omogočila predložitev ustreznih 
informacij Komisiji glede vrste 
vzpostavljenih instrumentov in primernega 
ukrepanja teh instrumentov na terenu, je 
treba uvesti določbo o poročanju. To bi 
Komisiji prav tako omogočilo boljšo oceno 
splošne uspešnosti instrumentov 
finančnega inženiringa ter povzetek 
napredka na ravni Unije in držav članic, 
obenem pa tudi upoštevanje dejstva, da 
morajo finančni ukrepi imeti takojšen
ozemeljski učinek ter morajo zato v 
predhodni in kasnejši ocenjevalni 
postopek ter v izdelavo poročila o 
napredku biti vključene regionalne 
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Predlog spremembe 26
Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Za večjo preglednost pri uporabi 
skladov je treba elektronsko ali kako 
drugače objaviti seznam upravičencev, 
imena operacij in znesek javnih finančnih 
sredstev, ki so dodeljena operacijam.

Or. en

Predlog spremembe 27
Mojca Kleva

Proposal for a regulation - amending act
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotavljanje skladnosti s členom 
61(2) Uredbe Sveta (ES) 1605/2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti  je treba 
zahtevati, da izjava o izdatkih, ki jo je treba 
predložiti Komisiji, vsebuje vse 
informacije, ki jih Komisija potrebuje za 
pripravo zaključnega računa, ki daje
resnično sliko sredstev Skupnosti, in za 
izvrševanje proračuna.

(7) Za zagotavljanje skladnosti s členom 
61(2) Uredbe Sveta (ES) 1605/2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti  je treba 
zahtevati, da izjava o izdatkih, ki jo je treba 
predložiti Komisiji, vsebuje vse 
informacije, ki jih Komisija potrebuje za 
pripravo preglednega zaključnega računa, 
ki daje resnično sliko sredstev Skupnosti, 
in za izvrševanje proračuna.

Or. en


