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Predlog spremembe 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi ali otokov, zlasti podeželja, 
območij, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regij, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer. Unija mora v skladu 
s členom 175 Pogodbe podpirati 
uresničevanje teh ciljev z delovanjem v 
okviru Usmerjevalnega oddelka 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropske investicijske 
banke in drugih instrumentov.

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi, zlasti podeželja, območij, ki 
jih je prizadela industrijska tranzicija, in 
regij, ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, kot so redko poseljene najbolj 
severne regije, pa tudi otoška, obmejna in 
gorska območja. Zaradi čim večje 
učinkovitosti skladov pa bi bilo treba, kjer 
je to mogoče, prav tako upoštevati 
prikrajšana urbana območja in oddaljena 
obmejna mesta. Unija mora v skladu s 
členom 175 Pogodbe podpirati 
uresničevanje teh ciljev z delovanjem v 
okviru Usmerjevalnega oddelka 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za
regionalni razvoj, Evropske investicijske 
banke in drugih instrumentov.

Or. es

Obrazložitev

Poleg regije iz člena 174 je treba upoštevati tudi urbana območja z omejenimi možnostmi, 
podeželska območja v zatonu in oddaljena obmejna mesta.

Predlog spremembe 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi ali otokov, zlasti podeželja, 
območij, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regij, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer. Unija mora v skladu 
s členom 175 Pogodbe podpirati 
uresničevanje teh ciljev z delovanjem v 
okviru Usmerjevalnega oddelka 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropske investicijske 
banke in drugih instrumentov.

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi ali otokov; posebno pozornost 
se nameni podeželju, območjem, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in regijam, 
ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, kot so najsevernejše regije z zelo 
nizko gostoto prebivalstva ter otoške, 
čezmejne in gorske regije. Unija mora v 
skladu s členom 175 Pogodbe podpirati 
uresničevanje teh ciljev z delovanjem v 
okviru Usmerjevalnega oddelka 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropske investicijske 
banke in drugih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi ali otokov, zlasti podeželja, 
območij, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regij, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi. Med zadevnimi regijami se 
največjo pozornost nameni podeželju, 
območjem, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno 
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demografskih razmer. Unija mora v skladu 
s členom 175 Pogodbe podpirati 
uresničevanje teh ciljev z delovanjem v 
okviru Usmerjevalnega oddelka 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropske investicijske 
banke in drugih instrumentov.

prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, kot so najsevernejše 
regije z zelo nizko gostoto prebivalstva ter 
otoške, čezmejne in gorske regije. Unija 
mora v skladu s členom 175 Pogodbe 
podpirati uresničevanje teh ciljev z 
delovanjem v okviru Usmerjevalnega 
oddelka Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada, 
Evropskega socialnega sklada, Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Evropske 
investicijske banke in drugih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi ali otokov, zlasti podeželja, 
območij, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regij, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer. Unija mora v skladu 
s členom 175 Pogodbe podpirati 
uresničevanje teh ciljev z delovanjem v 
okviru Usmerjevalnega oddelka 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada, Evropskega 
socialnega sklada, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropske investicijske 
banke in drugih instrumentov.

(1) Člen 174 Pogodbe določa, da si Unija 
za krepitev ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije prizadeva zmanjšati 
razlike v stopnji razvoja različnih regij in 
zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi. Med zadevnimi regijami se 
posebno pozornost nameni podeželju, 
območjem, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, kot so otoške regije. 
Unija mora v skladu s členom 175 Pogodbe 
podpirati uresničevanje teh ciljev z 
delovanjem v okviru Usmerjevalnega 
oddelka Evropskega kmetijskega 
usmerjevalnega in jamstvenega sklada, 
Evropskega socialnega sklada, Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Evropske 
investicijske banke in drugih instrumentov.

Or. fr
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Predlog spremembe 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V skladu s sklepi Evropskega sveta z 
dne 17. junija 2010, s katerimi je bila 
sprejeta strategija Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, morajo 
Unija in države članice izvajati pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, spodbujati 
skladen razvoj Unije in zmanjševati 
regionalne razlike.

(2) V skladu s sklepi Evropskega sveta z 
dne 17. junija 2010, s katerimi je bila 
sprejeta strategija Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, morajo 
Unija in države članice izvajati pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, spodbujati 
skladen razvoj Unije in zmanjševati 
regionalne razlike. Kohezijska politika ima 
prevladujočo vlogo pri doseganju ciljev 
Evropa 2020 in trdna in avtonomna 
kohezijska politika je predpogoj za 
izvajanje te strategije;

Or. en

Predlog spremembe 175
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Oblikovanje in izvajanje strukturnih 
skladov mora odražati prednostne naloge 
in načela Akta za mala podjetja za 
Evropo, še posebej načela „najprej 
pomisli na male“;

Or. en

Predlog spremembe 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Ker referenčni podatki, ki se 
uporabljajo pri kategorizaciji in 
razdeljevanju kohezijskih skladov med 
regije in države članice, lahko v razmerah 
izredne krize, kot je ta, ki Unijo pretresa 
od leta 2008, ne kažejo točnih 
gospodarskih in socialnih učinkov, ki jih 
te doživljajo, meni, da jih je nujno
dopolniti ali spremeniti zaradi 
prilagoditve na stopnjo resničnega 
zbliževanja, na kateri so zdaj, najkasneje v 
dveh letih od začetka tega obdobja.

Or. es

Predlog spremembe 177
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Najbolj oddaljene regije morajo biti 
upravičene do posebnih ukrepov in 
dodatnega financiranja, da se izravnajo 
omejitve, ki so posledica dejavnikov iz 
člena 349 Pogodbe.

(5) Najbolj oddaljene regije morajo biti 
upravičene do posebnih ukrepov in 
dodatnega financiranja, da se izravnajo 
omejitve, ki so posledica dejavnikov iz 
člena 349 Pogodbe, natančneje njihove 
odmaknjenosti, omejenosti, majhnosti, 
zahtevne topografije in podnebja ter 
gospodarske odvisnosti od majhnega 
števila izdelkov, katerih stalnost in 
kombinacija resno ovirata gospodarski in 
družbeni razvoj.

Or. pt

Obrazložitev

Te informacije so že v členu 349 Pogodbe in jih je treba zaradi njihovih posebnih značilnosti 
vključiti tudi v skupni strateški okvir.
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Predlog spremembe 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Najbolj oddaljene regije morajo biti 
upravičene do posebnih ukrepov in 
dodatnega financiranja, da se izravnajo 
omejitve, ki so posledica dejavnikov iz 
člena 349 Pogodbe.

(5) Najbolj oddaljene regije morajo biti 
upravičene do posebnih ukrepov in 
zadostnega dodatnega financiranja, da se 
upošteva družbene in gospodarske 
razmere in da se izravnajo omejitve, ki so 
posledica dejavnikov iz člena 349 
Pogodbe.

Or. es

Obrazložitev

Značaj odročnih območij, priznan v členu 349, določa vrsta stalnih dejavnikov, katerih 
trdovratnost in kombinacija povzročata težave pri razvoju teh regij in ga resno ogrožata. Te 
regije je nujno obravnavaati vsaj podobno kot v obdobju 2007–2013.

Predlog spremembe 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Najbolj oddaljene regije morajo biti 
upravičene do posebnih ukrepov in
dodatnega financiranja, da se izravnajo 
omejitve, ki so posledica dejavnikov iz 
člena 349 Pogodbe.

(5) Najbolj oddaljene regije morajo biti 
upravičene do prilagojenih posebnih 
ukrepov, pa tudi do dodatnega 
financiranja, da se izravnajo omejitve, ki so 
posledica dejavnikov iz člena 349 
Pogodbe.

Or. fr

Predlog spremembe 180
Richard Seeber
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Regije, ki se zaradi geografske lege 
soočajo s posebnimi izzivi, kot na primer 
gorska območja, bi morale biti upravičene 
do posebnih ukrepov in zadostnih 
finančnih sredstev, da bi se izravnale 
slabosti, ki izhajajo iz njihove geografske 
lege;

Or. de

Obrazložitev

Gorska območja se zaradi narave soočajo s posebnimi izzivi. Morajo se boriti z 
najrazličnejšimi problemi, kot sta na primer odseljevanje in gospodarska zapostavljenost. Tu 
je torej še zlasti potreben integriran pristop k podpori iz strukturnega sklada.

Predlog spremembe 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu s členom 317 Pogodbe je 
treba glede deljenega upravljanja določiti 
pogoje, ki Komisiji omogočajo izvrševanje 
pristojnosti za izvajanje splošnega 
proračuna Evropske unije, in razjasniti 
pristojnosti pri sodelovanju z državami 
članicami. Ti pogoji morajo Komisiji 
omogočiti, da se prepriča, ali države 
članice uporabljajo sklade SSO zakonito in 
pravilno ter v skladu z načelom dobrega 
finančnega poslovodenja v smislu Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: finančna 
uredba). Države članice in organi, ki so jih 

(8) V skladu s členom 317 Pogodbe je 
treba glede deljenega upravljanja določiti 
pogoje, ki Komisiji omogočajo izvrševanje 
pristojnosti za izvajanje splošnega 
proračuna Evropske unije, in razjasniti 
pristojnosti pri sodelovanju z državami 
članicami ter izvoljenimi regionalnimi in 
lokalnimi organi. Ti pogoji morajo 
Komisiji omogočiti, da se prepriča, ali 
države članice ter izvoljeni regionalni in 
lokalni organi uporabljajo sklade SSO 
zakonito in pravilno ter v skladu z načelom 
dobrega finančnega poslovodenja v smislu 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 
se uporablja za splošni proračun Evropskih 
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države članice določile za navedeni namen, 
morajo biti odgovorni za izvajanje 
programov na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu z institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom države članice. Te 
določbe zagotavljajo tudi, da je pozornost 
namenjena potrebi po zagotavljanju 
komplementarnosti in doslednosti 
ukrepanja Unije, sorazmernosti upravnih 
ureditev in zmanjšanju upravnih bremen 
upravičencev skladov SSO.

skupnosti (v nadaljnjem besedilu: finančna 
uredba). Države članice,  izvoljene 
regionalne in lokalne skupnosti ter organi, 
ki so jih države članice določile za 
navedeni namen, morajo biti odgovorni za 
izvajanje programov na ustrezni teritorialni 
ravni v skladu z institucionalnim, pravnim 
in finančnim okvirom države članice. Te 
določbe zagotavljajo tudi, da je pozornost 
namenjena potrebi po zagotavljanju 
komplementarnosti in doslednosti 
ukrepanja Unije, sorazmernosti upravnih 
ureditev in zmanjšanju upravnih bremen 
upravičencev skladov SSO.

Or. fr

Predlog spremembe 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost spolov in 
nediskriminacijo ter nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo socialno 
vključevanje, in organizacijami, ki so 
dejavne na področjih kulture, 
izobraževanja in mladinske politike. 
Posebno pozornost je treba nameniti 
skupinam, ki jih programi lahko 
prizadenejo in imajo lahko težave pri 
vplivanju nanje. Sodelovanje s partnerji bi 
moralo slediti primeru najboljših praks. 
Vsaka država članica bi morala zagotoviti 
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pogodb o partnerstvu in programov. zadostno raven tehnične pomoči, da bi 
olajšala njihovo vključevanje in 
sodelovanje v vseh stopnjah postopka 
programa. Namen takega partnerstva je 
spoštovati načelo upravljanja na več 
ravneh, zagotoviti lastništvo načrtovanih 
ukrepov zainteresiranih strani ter razvijanje 
izkušenj in strokovnega znanja zadevnih 
akterjev. Zaradi tega bi partnerji morali 
zastopati različne ozemeljske ravni v 
skladu z institucionalno strukturo držav 
članic. Partnerji bi morali izbirati in 
imenovati svoje člane, ki bi jih zastopali v 
nadzornem odboru. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. en

Predlog spremembe 183
Peter Simon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 

Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program s 
sklenitvijo pogodbe o partnerstvu s 
pristojnimi regionalnimi, lokalnimi in 
mestnimi organi organizirati partnerstvo.
Države članice sodelujejo v skladu s 
svojim institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom tudi z gospodarskimi 
in socialnimi partnerji, drugimi javnimi 
organi in organi, ki predstavljajo civilno 
družbo, vključno z okoljskimi partnerji, z 
nevladnimi organizacijami in organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
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pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

na več ravneh, zagotoviti lastno 
odgovornost zainteresiranih strani pri 
načrtovanih ukrepih ter razvijanje izkušenj 
in strokovnega znanja zadevnih akterjev. 
Komisijo je treba pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov, ki 
vzpostavljajo kodeks dobre prakse, da se 
zagotovi dosledna vključenost partnerjev v 
pripravo, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje pogodb o partnerstvu in 
programov.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pomena mest za uspešno kohezijsko politiko bi bilo treba zaradi jasnosti v zvezi s 
pogodbo o partnerstvu izrecno omeniti poleg regionalnih in lokalnih tudi mestne javne 
organe.

Predlog spremembe 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev.
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vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. es

Obrazložitev

Vzpostavitev kodeksa dobre prakse slabi načelo upravljanja na več ravneh. Verjamemo, da bi 
se morala vsaka država članica odločiti, kako sredstva vključiti v skladu z njihovo lastno 
politično, socialno in gospodarsko strukturo, in da bi poleg tega morale obstajati zadostne 
direktive in smernice v smislu kohezijske politike.

Predlog spremembe 185
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica mora za pogodbo o
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program v 
okviru ustavnopravnih, pravnih in 
finančnih danosti organizirati partnerstvo 
s predstavniki pristojnih regionalnih, 
lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, 
gospodarskimi in socialnimi partnerji, 
organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji, cerkvami, 
nevladnimi organizacijami in organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastno 
odgovornost zainteresiranih strani pri 
načrtovanih ukrepih ter razvijanje izkušenj 
in strokovnega znanja zadevnih akterjev. 
Komisijo je treba pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov, ki 
vzpostavljajo kodeks dobre prakse, da se 
zagotovi dosledna vključenost partnerjev v 
pripravo, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje pogodb o partnerstvu in 
programov.
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Or. de

Predlog spremembe 186
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo na podlagi njenega 
nacionalnega reformnega programa. 
Namen takega partnerstva je spoštovati 
načelo upravljanja na več ravneh, 
zagotoviti lastništvo načrtovanih ukrepov 
zainteresiranih strani ter razvijanje izkušenj 
in strokovnega znanja zadevnih akterjev.
Države članice morajo zagotoviti dosledno
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. en

Predlog spremembe 187
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
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organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

organizirati partnerstvo s sklenitvijo 
pogodbe o partnerstvu s pristojnimi 
regionalnimi in lokalnimi organi ter 
gospodarskimi in socialnimi partnerji. 
Države članice bodo tudi v skladu s 
svojimi institucionalnimi, pravnimi in 
finančnimi okviri sklepale partnerstva s 
predstavniki pristojnih regionalnih, 
lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, 
gospodarskimi in socialnimi partnerji, 
organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z nevladnimi organizacijami, in 
organi, odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. en

Predlog spremembe 188
László Surján

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program v 
čim zgodnejši fazi organizirati partnerstvo 
s predstavniki pristojnih regionalnih, 
lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, 
gospodarskimi in socialnimi partnerji, 
organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z nevladnimi organizacijami, in 
organi, odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
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partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. en

Predlog spremembe 189
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih 
in drugih javnih organov, gospodarskimi 
in socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

(9) Država članica ter izvoljeni regionalni 
in lokalni javni organi morajo za pogodbo 
o partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo z drugimi 
pristojnimi javnimi organi, gospodarskimi 
in socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. fr
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Predlog spremembe 190
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih 
in drugih javnih organov, gospodarskimi 
in socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

(9) Država članica mora za sporazum o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s sklenitvijo 
sporazuma o partnerstvu s pristojnimi 
regionalnimi in lokalnimi organi. Države 
članice bi morale tudi sodelovati v skladu 
s svojimi institucionalnimi, pravnimi in 
finančnimi okviri z gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, drugimi javnimi 
organi, gospodarskimi in socialnimi 
partnerji, organi, ki predstavljajo civilno 
družbo, vključno z nevladnimi 
organizacijami, in organi, odgovornimi za 
enakost in nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
sporazumov o partnerstvu in programov.
(Predlog spremembe „sporazum o 
partnerstvu“ velja za celotno besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 191
Mojca Kleva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, organizacijami 
žensk in organi, odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. en

Predlog spremembe 192
Catherine Bearder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih 
in drugih javnih organov, gospodarskimi 
in socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 

(9) Država članica za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizira partnerstvo s sklenitvijo 
sporazuma o partnerstvu s pristojnimi 
regionalnimi in lokalnimi organi ter 
njihovimi imenovanimi predstavniki. 
Države članice bi morale tudi sodelovati v 
skladu s svojimi institucionalnimi, 
pravnimi in finančnimi okviri z 
gospodarskimi in socialnimi partnerji,
drugimi javnimi organi in organi, ki 
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na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Or. en

Predlog spremembe 193
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Dejavnost skladov SSO in dejavnosti, 
ki jih podpirajo, morajo biti skladni z 
veljavnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom, ki je neposredno ali posredno 
povezan z izvajanjem dejavnosti.

(10) Dejavnost skladov SSO in dejavnosti, 
ki jih podpirajo, morajo biti skladni z 
veljavnim pravom Unije in nacionalnim 
pravom, ki je neposredno ali posredno 
povezan z izvajanjem dejavnosti. Poleg 
tega bi morala biti v zvezi s spremembami 
veljavnega prava Unije, zlasti pri 
spremembah določb Unije o pomočeh, 
podana doslednost s strateško usmeritvijo 
kohezijske politike EU in njenimi cilji.

Or. de

Obrazložitev

Glede na bližajočo se revizijo določb Unije o pomočeh za 2014-2020, ki so pravna podlaga za 
večino dejavnosti in projektov regionalne politike Unije za 2014-2020, je treba zagotoviti 
skladnost med politiko Unije v zvezi s pomočmi in strateško usmeritvijo kohezijske politike 
Unije. Spremembe evropskih in nacionalnih pravnih okvirnih pogojev ne bi smele biti v 
nasprotju s cilji in projekti kohezijske politike Unije za 2014-2020.
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Predlog spremembe 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Unija mora imeti v okviru prizadevanj 
za krepitev ekonomske, teritorialne in 
socialne kohezije na vseh stopnjah 
izvajanja skladov SSO za cilj odpravo 
neenakosti in spodbujanje enakosti moških 
in žensk ter boj proti diskriminaciji na 
podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti.

(11) Unija bo imela v okviru prizadevanj 
za krepitev ekonomske, teritorialne in 
socialne kohezije na vseh stopnjah 
izvajanja skladov SSO za cilj odpravo 
neenakosti in spodbujanje enakosti moških 
in žensk v obliki dveh pristopov, ki bosta 
oba sistematično vključevala vidike spola
v vse faze programa in postopka izvajanja 
ter dodatne posebne ukrepe. Uporabiti se 
morajo metode ocenjevanja proračuna z 
vidika spola, ki upoštevajo horizontalno 
glavno načelo enakosti spolov pri 
oblikovanju in izvajanju programov vseh 
skladov.

Or. en

Predlog spremembe 195
María Irigoyen Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Unija mora imeti v okviru prizadevanj 
za krepitev ekonomske, teritorialne in 
socialne kohezije na vseh stopnjah 
izvajanja skladov SSO za cilj odpravo 
neenakosti in spodbujanje enakosti moških 
in žensk ter boj proti diskriminaciji na 
podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti.

(11) Unija mora imeti v okviru prizadevanj 
za krepitev ekonomske, teritorialne in 
socialne kohezije na vseh stopnjah
priprave in izvajanja skladov, ki jih ureja 
Uredba o SD, za cilj odpravo neenakosti in 
zagotavljanje pristne in učinkovite
enakosti moških in žensk ter boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
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usmerjenosti.

Or. es

Obrazložitev

Na vseh stopnjah priprave in uporabe skladov, ki jih ureja Uredba o SD, bi bilo treba 
upoštevati ukrepe, ki zagotavljajo enake priložnosti med spoloma, pa tudi boj proti 
diskriminaciji.

Predlog spremembe 196
Victor Boştinaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropska unija in večina držav 
članic so pogodbenice Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov, 
medtem ko je v preostalih državah 
članicah v teku postopek njene 
ratifikacije. V zvezi izvajanjem zadevnih 
projektov je pomembno, da se v 
specifikaciji projektov upošteva 
dostopnost za invalide, kot je navedeno v 
členu 9 Konvencije.

Or. en

Obrazložitev

Po ratifikaciji Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v Evropski uniji morajo 
projekti, ki prejemajo finančno podporo EU, invalidom zagotavljati dostopnost še bolj kot 
prej.

Predlog spremembe 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Unija mora imeti v okviru 
prizadevanj za krepitev ekonomske, 
teritorialne in socialne kohezije na vseh 
stopnjah izvajanja skladov SSO za cilj 
odpravo neenakosti in spodbujanje 
enakosti moških in žensk, pri čemer 
upošteva strategijo za enakost med 
spoloma v Evropski uniji1, Evropski pakt 
za enakost spolov2 ter izvedbene akte in 
dopolnilne politike na ravni Unije ter 
nacionalni in regionalni ravni, ki izvajajo 
člen 8 Pogodbe, ter boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, starosti 
ali spolne usmerjenosti ter invalidnosti, 
pri čemer še zlasti upošteva Konvencijo 
Združenih narodov o pravicah invalidov, 
ki se uporablja od 3. maja 2008 naprej, in 
politike EU za izvajanje Konvencije.
_________
1 COM(2010)0491 konč.
2 Evropski pakt za enakost spolov (2011-
2020), ki ga je sprejel Svet 7. marca 2011.

Or. en

Predlog spremembe 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropska unija in njene države 
članice so pogodbenice Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov, 
medtem ko je v preostalih državah 
članicah v teku postopek njene 
ratifikacije. V zvezi z izvajanjem zadevnih 
projektov je pomembno, da se v vseh 
projektih, ki jih podprejo skladi SSO 
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upoštevajo obveznosti, ki izhajajo iz te 
Konvencije, med drugim v zvezi z 
izobraževanjem, zaposlovanjem in 
dostopnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz členov 11 in 19 
Pogodbe ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz členov 11 in 19 
Pogodbe ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača.

Or. de

Predlog spremembe 200
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz členov 11 in 19 
Pogodbe ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz členov 11 in 19 
Pogodbe ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača.
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morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

Or. de

Predlog spremembe 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača.

Or. en

Predlog spremembe 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
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in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača, in zmanjševanju 
prihodnjih zunanjih stroškov. Države 
članice morajo z metodologijo, ki jo z 
izvedbenim aktom sprejme Komisija, 
zagotoviti informacije o podpori ciljev na 
področju podnebnih sprememb, ki so v 
skladu z načrtom, da se vsaj 20 % 
proračuna Unije nameni temu cilju.

Or. en

Predlog spremembe 203
Catherine Bearder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o varovanju 
in izboljšanja okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
kvantitativne informacije o podpori ciljev 
na področju podnebnih sprememb, ki so v 
skladu z načrtom, da se vsaj 20 % 
proračuna Unije nameni temu cilju, in 
ocenjene vplive te podpore na emisije.

Or. en

Predlog spremembe 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju ciljev Unije o varovanju 
in izboljšanju okolja iz člena 11 in 19 
Pogodbe, ob upoštevanju načela, da 
onesnaževalec plača. Države članice 
morajo z metodologijo, ki jo z izvedbenim 
aktom sprejme Komisija, zagotoviti 
informacije o podpori ciljev na področju 
podnebnih sprememb, ki so v skladu z 
načrtom, da se vsaj 20 % proračuna Unije 
nameni temu cilju.

(12) Cilji skladov SSO se morajo 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju ciljev Unije o 
spoštovanju, varovanju in izboljšanju
okolja, biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov, ki so med drugim določeni v
členih 11 in 19 Pogodbe, prav tako ob 
upoštevanju načela, da onesnaževalec 
plača. Države članice morajo z 
metodologijo, ki jo z izvedbenim aktom 
sprejme Komisija, zagotoviti informacije o 
podpori ciljev na področju podnebnih 
sprememb, ki so v skladu z načrtom, da se 
vsaj 20 % proračuna Unije nameni temu 
cilju.

Or. fr

Predlog spremembe 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Skladi SSO morajo za uresničitev 
splošnih in posameznih ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast svojo podporo osredotočiti 
na omejeno število skupnih tematskih 
ciljev. Natančno področje uporabe skladov 
SSO se določi v pravilih za posamezne 
sklade in je lahko omejeno na le nekatere 
tematske cilje, opredeljene v tej uredbi.

(13) Skladi SSO se morajo za uresničitev 
splošnih in posameznih ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast osredotočiti na tematske 
cilje. Natančno področje uporabe skladov 
SSO se mora določiti v pravilih za 
posamezne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 206
Tamás Deutsch
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Skladi SSO morajo za uresničitev 
splošnih in posameznih ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast svojo podporo osredotočiti
na omejeno število skupnih tematskih 
ciljev. Natančno področje uporabe skladov 
SSO se določi v pravilih za posamezne 
sklade in je lahko omejeno na le nekatere 
tematske cilje, opredeljene v tej uredbi.

(13) Skladi SSO morajo za uresničitev 
splošnih in posameznih ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast svojo podporo osredotočiti 
na omejeno število skupnih tematskih 
ciljev, ki puščajo dovolj prostora za 
prilagodljivost, da bi se zadovoljilo 
posebne potrebe regij in zagotovilo 
ustrezno odzivanje na njih. Natančno 
področje uporabe skladov SSO se določi v 
pravilih za posamezne sklade in je lahko 
omejeno na le nekatere tematske cilje, 
opredeljene v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija mora z delegiranim aktom 
sprejeti skupni strateški okvir, ki oblikuje 
cilje Unije v ključne ukrepe za sklade
SSO, da se zagotovi jasnejša strateška 
usmeritev programiranja na ravni držav 
članic in regij. Skupni strateški okvir mora 
olajšati sektorsko in teritorialno 
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru 
skladov SSO ter z drugimi zadevnimi 
politikami in instrumenti Unije.

(14) Za doseganje ciljev strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
mora skupni strateški okvir usklajevati in 
uravnovesiti prednostne naložbe, pri 
čemer so tematski cilji značilni za sklade, 
ki jih zajema Uredba o SD določena v tej 
Uredbi. Cilj Skupnega strateškega okvira 
je, da se zagotovi jasnejša strateška 
usmeritev programiranja na ravni držav 
članic in regij. Skupni strateški okvir mora 
olajšati sektorsko in teritorialno 
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru 
skladov, ki jih zajema Uredba o SD, ter z 
drugimi zadevnimi politikami in 
instrumenti Unije. Splošni strateški okvir 
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bi moral biti določen v prilogi k tej 
Uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija mora z delegiranim aktom 
sprejeti skupni strateški okvir, ki oblikuje
cilje Unije v ključne ukrepe za sklade 
SSO, da se zagotovi jasnejša strateška 
usmeritev programiranja na ravni držav 
članic in regij. Skupni strateški okvir mora 
olajšati sektorsko in teritorialno 
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru 
skladov SSO ter z drugimi zadevnimi 
politikami in instrumenti Unije.

(14) Skupni strateški okvir Komisije 
vsebuje neizčrpen seznam priporočenih 
ukrepov, ki jih podpira vsak sklad SSO v 
obdobju financiranja 2014-2020, ki 
pomaga državam članicam doseči cilje 
Unije, da se zagotovita skladnost in 
doslednost programiranja v okviru skladov 
SSO z gospodarskimi politikami in 
politikami zaposlovanja držav članic in 
Unije, obenem pa potrdijo različne 
potrebe regij, kar zagotavlja potrebno 
prilagodljivost za njihov razvoj. Skupni 
strateški okvir mora olajšati sektorsko in 
teritorialno usklajevanje in usklajevanje 
ukrepanja Unije v okviru skladov SSO, 
vključno s pristopi financiranja iz več 
skladov in celostnimi ozemeljskimi 
pristopi, ter usklajevanje z drugimi 
zadevnimi politikami in instrumenti Unije.

Or. en

Predlog spremembe 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija mora z delegiranim aktom 
sprejeti skupni strateški okvir, ki oblikuje 
cilje Unije v ključne ukrepe za sklade 
SSO, da se zagotovi jasnejša strateška
usmeritev programiranja na ravni držav 
članic in regij. Skupni strateški okvir mora 
olajšati sektorsko in teritorialno 
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru 
skladov SSO ter z drugimi zadevnimi 
politikami in instrumenti Unije.

(14) Za uresničitev ciljev iz člena 174 
Pogodbe mora Komisija kot prilogo k tej 
uredbi predlagati skupni strateški okvir, ki 
oblikuje cilje Unije, da se uskladijo
prednostne naložbe in vzpostavi 
ravnovesje s posebnimi področnimi cilji 
skladov iz uredbe o skupnih določbah, 
opredeljenimi v tej uredbi. Cilj skupnega 
strateškega okvira je zagotoviti strateško
usmeritev programiranja na ravni držav 
članic in regij. Skupni strateški okvir mora 
olajšati sektorsko in teritorialno
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru 
skladov SSO ter z drugimi zadevnimi 
politikami in instrumenti Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija mora z delegiranim aktom
sprejeti skupni strateški okvir, ki oblikuje 
cilje Unije v ključne ukrepe za sklade SSO, 
da se zagotovi jasnejša strateška usmeritev 
programiranja na ravni držav članic in 
regij. Skupni strateški okvir mora olajšati 
sektorsko in teritorialno usklajevanje 
ukrepanja Unije v okviru skladov SSO ter z 
drugimi zadevnimi politikami in 
instrumenti Unije.

(14) Komisija bi morala sprejeti skupni 
strateški okvir, ki oblikuje cilje Unije v 
ključne ukrepe za sklade SSO, da se 
zagotovi jasnejša strateška usmeritev 
programiranja na ravni držav članic in 
regij. Skupni strateški okvir mora olajšati 
sektorsko in teritorialno usklajevanje 
ukrepanja Unije v okviru skladov SSO ter z 
drugimi zadevnimi politikami in 
instrumenti Unije.

Or. es

Predlog spremembe 211
Tomasz Piotr Poręba
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija mora z delegiranim aktom 
sprejeti skupni strateški okvir, ki oblikuje 
cilje Unije v ključne ukrepe za sklade SSO, 
da se zagotovi jasnejša strateška usmeritev 
programiranja na ravni držav članic in 
regij. Skupni strateški okvir mora olajšati 
sektorsko in teritorialno usklajevanje 
ukrepanja Unije v okviru skladov SSO ter z 
drugimi zadevnimi politikami in 
instrumenti Unije.

(14) Skupni strateški okvir, priložen tej 
uredbi, ki oblikuje cilje Unije v ključne 
ukrepe za sklade SSO, da se zagotovi 
jasnejša strateška usmeritev programiranja 
na ravni držav članic in regij. Skupni 
strateški okvir mora olajšati sektorsko in 
teritorialno usklajevanje ukrepanja Unije v 
okviru skladov SSO ter z drugimi 
zadevnimi politikami in instrumenti Unije.

Or. en

Predlog spremembe 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Skupni strateški okvir mora zato 
opredeliti ključna področja podpore, 
teritorialne izzive, ki jih je treba 
obravnavati, cilje politike, prednostna 
področja za dejavnosti sodelovanja, 
usklajevalne mehanizme in mehanizme za 
skladnost in doslednost z gospodarskimi 
politikami držav članic in Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Skupni strateški okvir mora zato 
opredeliti ključna področja podpore, 
teritorialne izzive, ki jih je treba 
obravnavati, cilje politike, prednostna 
področja za dejavnosti sodelovanja, 
usklajevalne mehanizme in mehanizme za 
skladnost in doslednost z gospodarskimi 
politikami držav članic in Unije.

(15) Skupni strateški okvir mora zato 
opredeliti ključna področja podpore, 
teritorialne izzive, ki jih je treba 
obravnavati, cilje politike, prednostna 
področja za dejavnosti sodelovanja, 
usklajevalne mehanizme in mehanizme za 
skladnost in doslednost z gospodarskimi 
politikami držav članic in Unije ter 
makroregionalnimi strategijami in 
strategijami za morske bazene, kadar 
države članice, sodelujejo v takšnih 
strategijah.

Or. en

Obrazložitev

Skladi bi se morali tesno usklajevati z makroregionalnimi strategijami in strategijami za 
morske bazene, da bi se zagotovila zadostna dodelitev sredstev iz teh skladov za te strategije.

Predlog spremembe 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti 
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO. 

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti 
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO. 

Or. es
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Predlog spremembe 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti 
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.

(16) Vsaka država članica mora v soglasju 
s svojimi izvoljenimi regionalnimi in 
lokalnimi organi na podlagi skupnega 
strateškega okvira, ki ga sprejme Komisija, 
v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti 
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije iz člena 174 Pogodbe, ki 
omogočajo oblikovanje pravičnega in 
uravnoteženega socialnega tržnega 
gospodarstva v Evropski uniji, s 
programiranjem skladov SSO.

Or. fr

Predlog spremembe 216
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.

(16) Na podlagi skupnega strateškega 
okvira, ki ga sprejme Komisija, bi morala
vsaka država članica v sodelovanju s 
partnerji in po posvetovanju s Komisijo 
pripraviti pogodbo o partnerstvu na 
ustrezni teritorialni ravni in v skladu z 
ustreznim institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom. Pogodba o partnerstvu 
mora prenesti elemente iz skupnega 
strateškega okvira v nacionalni kontekst in 
določiti trdne zaveze doseganju ciljev 
Unije s programiranjem skladov SSO.
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Or. pt

Predlog spremembe 217
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti 
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti 
pogodbo o partnerstvu na podlagi svojega 
nacionalnega reformnega programa. 
Pogodba o partnerstvu mora prenesti 
elemente iz skupnega strateškega okvira v 
nacionalni kontekst in določiti trdne zaveze 
doseganju ciljev Unije s programiranjem 
skladov SSO.

Or. en

Predlog spremembe 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji in po 
posvetovanju s Komisijo pripraviti
pogodbo o partnerstvu. Pogodba o 
partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga sprejme 
Komisija, v sodelovanju s partnerji, kakor 
je določeno v členu 5, in po posvetovanju s 
Komisijo pripraviti pogodbo o partnerstvu. 
Pogodba o partnerstvu mora prenesti 
elemente iz skupnega strateškega okvira v 
nacionalni kontekst in določiti trdne zaveze 
doseganju ciljev Unije s programiranjem 
skladov SSO.

Or. en
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Predlog spremembe 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vsaka država članica mora na podlagi 
skupnega strateškega okvira, ki ga 
sprejme Komisija, v sodelovanju s 
partnerji in po posvetovanju s Komisijo 
pripraviti pogodbo o partnerstvu. Pogodba 
o partnerstvu mora prenesti elemente iz 
skupnega strateškega okvira v nacionalni 
kontekst in določiti trdne zaveze doseganju 
ciljev Unije s programiranjem skladov 
SSO.

(16) Vsaka država članica mora v 
sodelovanju s partnerji iz člena 5 te 
uredbe, in po posvetovanju s Komisijo 
pripraviti pogodbo o partnerstvu. Pogodba 
o partnerstvu mora vsebovati izbrane
elemente iz skupnega strateškega okvira in 
jih postaviti v nacionalni kontekst ter
določiti trdne zaveze doseganju ciljev 
Unije s programiranjem skladov SSO.

Or. en

Predlog spremembe 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Izpolnjevanje navedenih 
predhodnih pogojenosti mora Komisija 
oceniti v okviru svoje ocene pogodbe o 
partnerstvu in programov. Kadar 
predhodna pogojenost ni izpolnjena, je 
treba Komisijo pooblastiti za začasno 

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Predhodna pogojenost se 
sme uporabiti samo, kadar je neposredno 
povezana z in vpliva na učinkovito 
izvajanje skladov SSO ter kadar njeno 
področje uporabe ne presega 
regulativnega okvira, ki se uporablja na 
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ustavitev plačil programom. ustreznih področjih politike Unije. 
Komisija mora informacije o 
izpolnjevanju navedenih predhodnih 
pogojenosti, ki jih predložijo države 
članice oceniti v okviru svoje ocene 
pogodbe o partnerstvu in programov.

Or. en

Predlog spremembe 221
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice morajo svojo podporo
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami 
posamezne države članice. Predhodne 
pogojenosti morajo biti opredeljene, da se 
zagotovijo potrebni okvirni pogoji za 
učinkovito uporabo podpore Unije. 
Izpolnjevanje navedenih predhodnih 
pogojenosti mora Komisija oceniti v okviru 
svoje ocene pogodbe o partnerstvu in 
programov. Kadar predhodna pogojenost ni 
izpolnjena, je treba Komisijo pooblastiti za 
začasno ustavitev plačil programom.

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami 
posamezne države članice. Predhodne 
pogojenosti, ki so tesno vsebinsko 
povezane z ter imajo neposredni učinek 
na učinkovito izvajanje skladov SSO, 
morajo biti opredeljene, da se zagotovijo 
potrebni okvirni pogoji za učinkovito 
uporabo podpore Unije. Izpolnjevanje 
predhodnih pogojenosti mora Komisija 
oceniti v okviru svoje ocene dogovora o 
partnerstvu in programov. Kadar 
predhodna pogojenost ni izpolnjena, je 
treba Komisijo pooblastiti za začasno 
ustavitev plačil programom.

Or. de

Predlog spremembe 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17



PE489.656v01-00 36/167 AM\903190SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Izpolnjevanje navedenih
predhodnih pogojenosti mora Komisija
oceniti v okviru svoje ocene pogodbe o 
partnerstvu in programov. Kadar 
predhodna pogojenost ni izpolnjena, je 
treba Komisijo pooblastiti za začasno 
ustavitev plačil programom.

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Te predhodne pogojenosti
veljajo samo, če so neposredno povezane s 
porabo sredstev. Evropska komisija oceni 
informacije, ki so jih države članice 
poslale v zvezi z izpolnjevanjem 
predhodnih pogojenosti, v okviru svoje 
ocene pogodbe o partnerstvu in programov. 
Kadar predhodna pogojenost ni izpolnjena, 
je treba Komisijo pooblastiti za začasno 
ustavitev plačil programom.

Or. fr

Predlog spremembe 223
María Irigoyen Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Izpolnjevanje navedenih 
predhodnih pogojenosti mora Komisija 
oceniti v okviru svoje ocene pogodbe o 
partnerstvu in programov. Kadar 
predhodna pogojenost ni izpolnjena, je 
treba Komisijo pooblastiti za začasno 

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi razvojnimi 
potrebami. Izpolnjevanje navedenih 
predhodnih pogojenosti bo spremljala
Komisija v okviru svoje ocene pogodbe o 
partnerstvu in programov zaradi 
zagotavljanja nujnega določanja okvira za 
učinkovito rabo sredstev Unije.
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ustavitev plačil programom.

Or. es

Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba potrebe in posamezne značilnosti – nacionalne, regionalne in 
lokalne. Spremljanje izpolnjevanja s tem povezanih predhodnih pogojev je potrebno, da vsak 
od skladov zagotovi učinkovito uporabo, čeprav v nobenem primeru ne smejo biti začasno 
ustavljena plačila programom.

Predlog spremembe 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Izpolnjevanje navedenih 
predhodnih pogojenosti mora Komisija 
oceniti v okviru svoje ocene pogodbe o 
partnerstvu in programov. Kadar
predhodna pogojenost ni izpolnjena, je 
treba Komisijo pooblastiti za začasno 
ustavitev plačil programom.

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebne 
predhodne zahteve, ki so povezane z 
uspešno in učinkovito uporabo podpore 
Unije in nanjo neposredno vplivajo. 
Izpolnjevanje navedenih predhodnih 
pogojenosti mora Komisija oceniti v okviru 
svoje ocene pogodbe o partnerstvu in 
programov. Kršitev bistvene predhodne 
pogojenosti lahko predstavlja podlago za 
začasno ustavitev plačil s strani Komisije. 
V primeru, da so plačila začasno 
ustavljena, bi morala Komisija spoštovati 
načela subsidiarnosti in sorazmernosti pa 
tudi pristojnosti vsake udeležene upravne 
ravni.

Or. es
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Predlog spremembe 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami. 
Predhodne pogojenosti morajo biti 
opredeljene, da se zagotovijo potrebni 
okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Izpolnjevanje navedenih 
predhodnih pogojenosti mora Komisija 
oceniti v okviru svoje ocene pogodbe o 
partnerstvu in programov. Kadar 
predhodna pogojenost ni izpolnjena, je 
treba Komisijo pooblastiti za začasno 
ustavitev plačil programom.

(17) Države članice morajo svojo podporo 
osredotočiti na zagotavljanje znatnega 
prispevka k doseganju ciljev Unije v 
skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi potrebami po trajnostnem 
razvoju. Ustrezne predhodne pogojenosti 
morajo biti opredeljene, da se zagotovijo 
potrebni okvirni pogoji za učinkovito 
uporabo podpore Unije. Izpolnjevanje 
navedenih predhodnih pogojenosti mora 
Komisija oceniti v okviru svoje ocene 
pogodbe o partnerstvu in programov. 
Kadar predhodna pogojenost ni izpolnjena, 
je treba Komisijo pooblastiti za začasno 
ustavitev plačil programom.

Or. en

Predlog spremembe 226
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
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narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba proračuna 
Unije.

potratna ali neučinkovita poraba proračuna 
Unije.

Or. de

Predlog spremembe 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba proračuna 
Unije.

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba proračuna 
Unije. Če se ti popravki ali ustavitve plačil 
nanašajo na državo članico, ki ima hude 
težave s svojo finančno stabilnostjo ali ji 
te težave grozijo, je treba dati državi 
članici na njen predlog na voljo ta 
sredstva v posebnem programu rasti pod 
upravljanjem Komisije. To se mora zgoditi 
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na podlagi zadevnega programa, vendar 
ob upoštevanju prioritet z najvišjo 
gospodarsko učinkovitostjo. Namen tega 
mehanizma je, da se gospodarsko napet 
položaj ne zaostri še bolj.

Or. de

Predlog spremembe 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba 
proračuna Unije.

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju.Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba proračuna 
Unije.

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi obveznosti do 
programa oziroma ob koncu programskega 
obdobja uporabi finančne popravke, da se 
prepreči potratna ali neučinkovita poraba 
proračuna Unije.

Or. it

Obrazložitev

Začasna ustavitev plačil v obdobju gospodarske krize bi lahko bila preveč škodljiva predvsem 
v regijah z majhno absorpcijsko sposobnostjo.

Predlog spremembe 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
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programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba 
proračuna Unije.

programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Komisija vsaki državi članici dodeli delež 
njene rezerve za uspešnost, ki ustreza 
deležu uspešnih programov pri skupnih 
sredstvih, ki so bila dodeljena državi 
članici. S tem bo Komisija ustrezno 
upoštevala, ali so nepredvideni zunanji 
dejavniki, na katere zadevni program ni 
mogel vplivati, privedli do nedoseganja 
mejnikov. Države članice bodo rezervo za 
uspešnost enakovredno dodelile vsem 
programom, ki so dosegli mejnike. Zaradi 
raznolikosti in večnacionalne narave 
programov evropskega teritorialnega 
sodelovanja rezerva za uspešnost zanje ni 
predvidena.

Or. en

Predlog spremembe 231
María Irigoyen Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora 
leta 2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti, ki temelji na pozitivnih 
pobudah, z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora 
leta 2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami, ki to zahtevajo, izvesti pregled 
uspešnosti. Za leto 2019 je treba predvideti 
in dodeliti rezervo za uspešnost, če so bili 
doseženi mejniki, določeni v okviru 
uspešnosti. Zaradi raznolikosti in 
večnacionalne narave programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja 
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mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba 
proračuna Unije.

rezerva za uspešnost zanje ni predvidena. 

Or. es

Obrazložitev

Sistem pregledovanja uspešnosti bi moral temeljiti na pozitivnih pobudah in ne na prenosu 
sredstev na najbolj uspešne programe. Zaradi prostovoljne udeležbe se bomo izognili 
določanju ciljev, ki jih je enostavno doseči in zato nimajo velikega vpliva.

Predlog spremembe 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora 
leta 2017 in 2019 v sodelovanju z 
državami članicami izvesti pregled 
uspešnosti. Za leto 2019 je treba 
predvideti in dodeliti rezervo za uspešnost, 
če so bili doseženi mejniki, določeni v 
okviru uspešnosti. Zaradi raznolikosti in 
večnacionalne narave programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja 
rezerva za uspešnost zanje ni predvidena. 
Kadar mejniki ali cilji niso doseženi, 
Komisija lahko začasno ustavi plačila 
programu oziroma ob koncu 
programskega obdobja uporabi finančne 
popravke, da se prepreči potratna ali 
neučinkovita poraba proračuna Unije.

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju.

Or. es
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Predlog spremembe 233
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti.
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba 
proračuna Unije.

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Med
programskim obdobjem je treba predvideti 
rezervo za prožnost, oblikovano na 
podlagi samodejno sproščenih sredstev.

Or. fr

Predlog spremembe 234
Tomasz Piotr Poręba

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 

(18) Za vsak program mora biti opredeljen 
okvir uspešnosti z namenom spremljanja 
napredka pri doseganju splošnih in 
posameznih ciljev vsakega programa v 
programskem obdobju. Komisija mora leta 
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2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti 
rezervo za uspešnost, če so bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti. 
Zaradi raznolikosti in večnacionalne 
narave programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja rezerva za 
uspešnost zanje ni predvidena. Kadar 
mejniki ali cilji niso doseženi, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabi finančne popravke, da se prepreči 
potratna ali neučinkovita poraba 
proračuna Unije.

2017 in 2019 v sodelovanju z državami 
članicami izvesti pregled uspešnosti. Za 
leto 2019 je treba predvideti in dodeliti
nacionalno rezervo za uspešnost, če so bili 
doseženi mejniki, določeni v okviru 
uspešnosti. Zaradi raznolikosti in 
večnacionalne narave programov 
evropskega teritorialnega sodelovanja 
rezerva za uspešnost zanje ni predvidena. .

Or. en

Predlog spremembe 235
Victor Boştinaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da 
bo uspešnost izdatkov v okviru skladov 
SSO podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih 
neravnotežij ter socialnih in ekonomskih 
težav. Če se država članica kljub 
okrepljeni uporabi skladov SSO ne odzove 
z učinkovitimi ukrepi v okviru postopka 
gospodarskega upravljanja, mora biti 
Komisija pooblaščena, da začasno ustavi 
del ali vsa plačila in obveznosti. Odločitve 
o začasni ustavitvi morajo biti sorazmerne 

črtano
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in učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da 
bo uspešnost izdatkov v okviru skladov 
SSO podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih 
neravnotežij ter socialnih in ekonomskih 
težav. Če se država članica kljub 
okrepljeni uporabi skladov SSO ne odzove 
z učinkovitimi ukrepi v okviru postopka 
gospodarskega upravljanja, mora biti
Komisija pooblaščena, da začasno ustavi 
del ali vsa plačila in obveznosti. Odločitve 
o začasni ustavitvi morajo biti sorazmerne 
in učinkovite ter morajo upoštevati učinek 

črtano
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posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da 
bo uspešnost izdatkov v okviru skladov 
SSO podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih 
neravnotežij ter socialnih in ekonomskih 
težav. Če se država članica kljub 
okrepljeni uporabi skladov SSO ne odzove 
z učinkovitimi ukrepi v okviru postopka 
gospodarskega upravljanja, mora biti 
Komisija pooblaščena, da začasno ustavi 
del ali vsa plačila in obveznosti. Odločitve 
o začasni ustavitvi morajo biti sorazmerne 
in učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 

črtano
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državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

Or. fr

Predlog spremembe 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 
plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 
plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
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odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno ustavitev 
prekiniti in državi članici znova omogočiti 
uporabo sredstev.

odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice.  Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno ustavitev 
prekiniti in državi članici znova omogočiti 
uporabo sredstev. Če država članica v 
obdobju, daljšem od treh mesecev, ne 
sprejme zadostnih ukrepov, mora imeti 
Komisija možnost, da pod nadzorom da na 
voljo ustavljena plačila in obveznosti v 
programu, ki ga upravlja. Ta program 
mora biti usmerjen na prednostne naloge 
za doseganje najvišje podpore rasti, na 
primer pri infrastrukturi, pomembni za 
gospodarstvo, da bi se preprečilo večjo 
škodo za regionalno gospodarstvo in 
socialni položaj.

Or. de

Predlog spremembe 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO, 
ki jih zajema Uredba o SD, podprta z 
dobrimi gospodarskimi politikami in bodo 
lahko skladi SSO, ki jih zajema Uredba o 
SD, po potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav.
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upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 
plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 240
María Irigoyen Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. 
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plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

Or. es

Obrazložitev

Možnost začasne ustavitve plačil zaradi gospodarske politike je videti neuravnotežena in bi 
pomenila kaznovanje regij za nacionalni neuspeh pri izpolnjevanju priporočil v zvezi z 
gospodarskim upravljanjem. Poleg tega pomeni uporabo instrumentov kohezijske politike za 
namene, ki niso enaki prvotnim in ki se jih posledično ne uporablja za doseganje njihovih 
ciljev.

Predlog spremembe 241
Luís Paulo Alves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
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ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 
plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

ter socialnih in ekonomskih težav.

Or. pt

Predlog spremembe 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. V ta postopek 
so lahko vključene spremembe pogodbe o 
partnerstvu in programov v podporo 
priporočilom Sveta za odpravo 
makroekonomskih neravnotežij ter 
socialnih in ekonomskih težav. 
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skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 
plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

Or. es

Obrazložitev

Zdi se, da uvodna izjava ni najbolj primerno mesto za izčrpno urejanj te vrste vprašanj.

Predlog spremembe 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo
uspešnost izdatkov v okviru skladov SSO 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko skladi SSO po 
potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 

(19) Z vzpostavitvijo povezave med 
kohezijsko politiko ter gospodarskim in 
socialnim upravljanjem Unije se bo lahko
izboljšala uspešnost izdatkov v okviru 
skladov SSO, ki bo podprta z izvajanjem 
pametnih, trajnostnih in vključujočih
gospodarskih in socialnih politik. 
Pomembno je, da bodo lahko skladi SSO 
po potrebi preusmerjeni v reševanje 
gospodarskih težav države. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami pogodbe o partnerstvu in 
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ter socialnih in ekonomskih težav. Če se 
država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, mora biti Komisija 
pooblaščena, da začasno ustavi del ali vsa 
plačila in obveznosti. Odločitve o začasni 
ustavitvi morajo biti sorazmerne in 
učinkovite ter morajo upoštevati učinek 
posameznih programov na obravnavo 
ekonomskih in socialnih razmer v ustrezni 
državi članici in prejšnje spremembe 
pogodbe o partnerstvu. Komisija mora pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
mora upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, je treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav.

Or. fr

Predlog spremembe 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Komisija mora imeti možnost, da 
lahko na predlog zadevne države članice 
sprejme ad hoc sklep o predpisih in 
pogojih, ki veljajo za ta program, in sicer 
na podlagi virov, ki so se sprostili zaradi 
popravkov in ustavitev v zvezi s 
Strukturnim in Kohezijskim skladom.

Or. de

Predlog spremembe 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Da se zagotovi poudarek na doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, je treba 
opredeliti skupne elemente za vse 
programe. Za zagotavljanje doslednosti 
ureditev programiranja za sklade SSO je 
treba uskladiti postopke za sprejem in 
spreminjanje programov. Programiranje 
mora zagotoviti usklajenost s skupnim 
strateškim okvirom in pogodbo o 
partnerstvu, usklajevanje skladov SSO med 
seboj in z drugimi obstoječimi finančnimi 
instrumenti ter Evropsko investicijsko 
banko.

(20) Da se zagotovi poudarek na doseganju 
ekonomske, socialne in ozemeljske 
kohezije ter doseganju ciljev iz strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, je treba opredeliti skupne 
elemente za vse programe. Za 
zagotavljanje doslednosti ureditev 
programiranja za sklade SSO je treba 
uskladiti postopke za sprejem in 
spreminjanje programov. Programiranje 
mora zagotoviti usklajenost s skupnim 
strateškim okvirom in pogodbo o 
partnerstvu, usklajevanje skladov SSO med 
seboj in z drugimi obstoječimi finančnimi 
instrumenti ter Evropsko investicijsko 
banko.

Or. en

Predlog spremembe 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) S Pogodbo je bila k ciljem ekonomske 
in socialne kohezije dodana tudi
teritorialna kohezija in pri tem je treba 
obravnavati vlogo mest, funkcionalnih 
geografskih območij in podregionalnih 
območij, ki se soočajo s posebnimi 
geografskimi in demografskimi težavami. 
Zato je za boljše sproščanje potenciala na 
lokalni ravni z določitvijo skupnih pravil 
in tesno usklajenostjo vseh skladov SSO 
treba okrepiti in olajšati izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 

(21) Teritorialna kohezija je glavni 
instrument za doseganje ekonomske in 
socialne kohezije, kakor je določeno v 
Pogodbi, in pri tem je treba obravnavati 
vlogo mest, naselij, funkcionalnih 
geografskih območij in podregionalnih 
območij, ki se soočajo s posebnimi 
geografskimi in demografskimi težavami. 
Zaradi tega mora biti celostni ozemeljski 
pristop, kakor je določen v členu 99 te 
uredbe, glavno orodje za doseganje 
uspešnega trajnostnega razvoja takih 
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Odgovornost za izvajanje lokalnih 
razvojnih strategij je kot bistveno načelo 
treba dati lokalnim akcijskim skupinam, 
ki zastopajo interese skupnosti.

območij in za spodbujanje zaposlovanja, 
socialnega vključevanja in blaginje 
državljanov, ki živijo na teh območjih.

Or. en

Predlog spremembe 247
László Surján

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) S Pogodbo je bila k ciljem ekonomske 
in socialne kohezije dodana tudi 
teritorialna kohezija in pri tem je treba 
obravnavati vlogo mest, funkcionalnih 
geografskih območij in podregionalnih 
območij, ki se soočajo s posebnimi 
geografskimi in demografskimi težavami. 
Zato je za boljše sproščanje potenciala na 
lokalni ravni z določitvijo skupnih pravil in 
tesno usklajenostjo vseh skladov SSO treba 
okrepiti in olajšati izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost. Odgovornost 
za izvajanje lokalnih razvojnih strategij je 
kot bistveno načelo treba dati lokalnim 
akcijskim skupinam, ki zastopajo interese 
skupnosti.

(21) S Pogodbo je bila k ciljem ekonomske 
in socialne kohezije dodana tudi 
teritorialna kohezija in pri tem je treba 
obravnavati vlogo mest, funkcionalnih 
geografskih območij in podregionalnih 
območij, ki se soočajo s posebnimi 
geografskimi in demografskimi težavami, 
vključno z napetostmi med etničnimi 
skupinami. Zato je za boljše sproščanje 
potenciala na lokalni ravni z določitvijo 
skupnih pravil in tesno usklajenostjo vseh 
skladov SSO treba okrepiti in olajšati 
izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost. Krepitev zmogljivosti je za 
lokalne zainteresirane strani najvišjega 
pomena. Odgovornost za izvajanje 
lokalnih razvojnih strategij je kot bistveno 
načelo treba dati lokalnim akcijskim 
skupinam, ki zastopajo interese skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 248
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) S Pogodbo je bila k ciljem ekonomske 
in socialne kohezije dodana tudi 
teritorialna kohezija in pri tem je treba 
obravnavati vlogo mest, funkcionalnih 
geografskih območij in podregionalnih 
območij, ki se soočajo s posebnimi 
geografskimi in demografskimi težavami. 
Zato je za boljše sproščanje potenciala na 
lokalni ravni z določitvijo skupnih pravil in 
tesno usklajenostjo vseh skladov SSO treba 
okrepiti in olajšati izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost. Odgovornost 
za izvajanje lokalnih razvojnih strategij je 
kot bistveno načelo treba dati lokalnim 
akcijskim skupinam, ki zastopajo interese 
skupnosti.

(21) S Pogodbo je bila k ciljem ekonomske 
in socialne kohezije dodana tudi 
teritorialna kohezija in pri tem je treba 
obravnavati vlogo mest, funkcionalnih 
geografskih območij in podregionalnih 
območij, ki se soočajo s posebnimi 
geografskimi in demografskimi težavami, 
zlasti hribovita območja. Zato je za boljše 
sproščanje potenciala na lokalni ravni z 
določitvijo skupnih pravil in tesno 
usklajenostjo vseh skladov SSO treba 
okrepiti in olajšati izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost. Odgovornost 
za izvajanje lokalnih razvojnih strategij je 
kot bistveno načelo treba dati lokalnim 
akcijskim skupinam, ki zastopajo interese 
skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Hribovita območja se zaradi narave soočajo s posebnimi izzivi. Morajo se boriti z 
najrazličnejšimi problemi, kot sta na primer odseljevanje in gospodarska zapostavljenost. Tu 
je torej še zlasti potreben integriran pristop k podpori iz strukturnega sklada.

Predlog spremembe 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Za boljše sproščanje potenciala na 
lokalni ravni z določitvijo skupnih pravil 
in tesno usklajenostjo vseh skladov SSO je 
treba okrepiti in olajšati izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. 
Odgovornost za izvajanje lokalnih 
razvojnih strategij je kot bistveno načelo 
treba dati lokalnim akcijskim skupinam, 
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vključno z obstoječimi skupinami 
LEADER, ki zastopajo interese skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 250
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Evropska unija mora podpirati 
razvoj novih makroregionalnih strategij, 
zlasti strategije za makroregijo alpskega 
območja.

Or. de

Obrazložitev

Alpsko območje se sooča s posebnimi demografskimi izzivi ter izzivi, povezanimi z naravo. 
Makroregije so smiseln in uporaben instrument za nadnacionalni in čezmejni spopad s temi 
izzivi. Ustanovitev makroregije alpskega območja bi prinesla velike prednosti za lokalno 
prebivalstvo.

Predlog spremembe 251
Mojca Kleva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Finančni instrumenti so vse 
pomembnejši zaradi njihovega učinka 
finančnega vzvoda na sklade SSO, ker 
lahko združujejo različne javne in zasebne 
vire za podporo ciljev javne politike prek 
obnovljivih oblik financiranja, kar 
dolgoročno zagotavlja trajnostnejšo 
podporo.

(22) Finančni instrumenti so vse 
pomembnejši zaradi njihovega učinka 
finančnega vzvoda na sklade, ki jih zajema 
Uredba o SD, ker lahko združujejo različne 
javne in zasebne vire za podporo ciljev 
javne politike in zagotavljajo obnovljive 
tokove finančnih sredstev, kar podpira 
dolgoročne, trajnostne naložbe in dviguje 
potencial rasti Unije.
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Or. en

Predlog spremembe 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Finančni instrumenti so vse 
pomembnejši zaradi njihovega učinka 
finančnega vzvoda na sklade SSO, ker 
lahko združujejo različne javne in zasebne 
vire za podporo ciljev javne politike prek 
obnovljivih oblik financiranja, kar 
dolgoročno zagotavlja trajnostnejšo 
podporo.

(22) Finančni instrumenti so vse 
pomembnejši zaradi njihovega učinka 
finančnega vzvoda na sklade SSO, ker 
lahko združujejo različne javne in zasebne 
vire za podporo ciljev javne politike prek 
obnovljivih oblik financiranja, kar 
dolgoročno zagotavlja trajnostnejšo 
podporo. Zagotavljanje nepovratnih 
sredstev mora vedno ostati možnost in 
odgovornost tistih, ki so vključeni na 
kraju samem, mora biti uporaba 
kombinacije financiranja, ki najbolj 
ustreza regionalnim potrebam;

Or. en

Predlog spremembe 253
Mojca Kleva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Finančni instrumenti, ki jih podpirajo 
skladi SSO, se morajo uporabljati za 
učinkovito zadovoljevanje posebnih tržnih 
potreb v skladu s cilji programov in ne 
smejo izriniti zasebnega financiranja. 
Odločitev o financiranju podpornih 
ukrepov s finančnimi instrumenti je zato 
treba sprejeti na podlagi predhodne 
analize.

(23) Finančni instrumenti, ki jih podpirajo 
skladi, ki jih zajema Uredba o SD, se 
morajo uporabljati za učinkovito reševanje 
nedelovanja trga ali neoptimalnih 
naložbenih razmer, s tem pa 
zadovoljevanje posebnih tržnih potreb v 
skladu s cilji programov, in ne smejo 
izriniti zasebnega financiranja. Odločitev o 
financiranju podpornih ukrepov s 
finančnimi instrumenti je zato treba sprejeti 
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na podlagi predhodne ocene, ki mora 
neposredno reševati lokalne in regionalne 
naložbene potrebe in potencial, odkrivati 
morebitno vključevanje zasebnega 
sektorja, oceniti dodano vrednost zaradi 
uporabe zadevnih finančnih instrumentov 
in s tem zagotavljati oblikovanje 
prilagodljivih in učinkovitih odzivov na 
razvojne izzive, s katerimi se srečujejo 
evropske regije.

Or. en

Predlog spremembe 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Finančni instrumenti, ki jih podpirajo 
skladi SSO, se morajo uporabljati za 
učinkovito zadovoljevanje posebnih tržnih 
potreb v skladu s cilji programov in ne 
smejo izriniti zasebnega financiranja. 
Odločitev o financiranju podpornih 
ukrepov s finančnimi instrumenti je zato 
treba sprejeti na podlagi predhodne analize.

(23) Finančni instrumenti, ki jih podpirajo 
skladi SSO, se morajo uporabljati za 
učinkovito zadovoljevanje posebnih tržnih 
potreb v skladu s cilji programov in ne 
smejo izriniti zasebnega financiranja. 
Odločitev o financiranju podpornih 
ukrepov s finančnimi instrumenti je zato 
treba sprejeti na podlagi predhodne analize
in jo podvreči demokratičnemu nadzoru 
na ustrezni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Los instrumentos financieros que (23) Los instrumentos financieros que 
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reciben apoyo de los Fondos del MEC 
deben emplearse para satisfacer
necesidades específicas del mercado de 
una manera rentable, de acuerdo con los 
objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 
pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de un análisis 
ex ante.

reciben apoyo de los Fondos del MEC 
deben emplearse para responder a
necesidades y fallos del mercado de una 
manera eficaz y rentable, de acuerdo con 
los objetivos de los programas, y no deben 
desplazar a la financiación privada. Así 
pues, la decisión de financiar medidas de 
apoyo mediante instrumentos financieros 
debe tomarse sobre la base de un análisis 
ex ante.

Or. es

Predlog spremembe 256
Mojca Kleva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Finančni instrumenti morajo biti 
oblikovani in izvajani tako, da spodbujajo 
znatno udeležbo zasebnih vlagateljev in 
finančnih institucij na podlagi ustrezne 
delitve tveganja. Da so finančni 
instrumenti dovolj zanimivi za zasebni 
sektor, se morajo oblikovati in izvajati 
prožno. Zato se morajo organi upravljanja 
odločiti o najustreznejših oblikah izvajanja 
finančnih instrumentov za zadovoljevanje 
posebnih potreb ciljnih regij v skladu s cilji 
ustreznega programa.

(24) Finančni instrumenti morajo biti 
oblikovani in izvajani tako, da spodbujajo 
znatno udeležbo zasebnih vlagateljev in 
finančnih institucij na podlagi ustrezne 
delitve tveganja. Da so finančni 
instrumenti dovolj zanimivi za zasebni 
sektor, morajo biti preprosti, katalitični, 
obnovljivi ter se oblikovati in izvajati 
prožno. Zato se morajo organi upravljanja 
odločiti o najustreznejših oblikah izvajanja 
finančnih instrumentov za zadovoljevanje 
posebnih potreb ciljnih regij v skladu s cilji 
ustreznega programa.

Or. en

Predlog spremembe 257
Mojca Kleva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Znesek virov, ki se kadar koli plača
finančnim instrumentom iz skladov SSO, 
mora ustrezati znesku, potrebnemu za 
izvedbo načrtovanih naložb in plačil 
končnim prejemnikom, vključno s stroški 
in provizijami za upravljanje, določenimi 
na podlagi poslovnih načrtov in napovedi 
denarnih tokov za vnaprej opredeljeno 
obdobje, ki ne bi smelo biti daljše od dveh 
let.

(26) Znesek virov, ki se kadar koli plača 
finančnim instrumentom iz skladov, ki jih 
zajema Uredba o SD, mora ustrezati 
znesku, potrebnemu za izvedbo 
načrtovanih naložb in plačil končnim 
prejemnikom, vključno s stroški in 
provizijami za upravljanje, določenimi na 
podlagi poslovnih načrtov in napovedi 
denarnih tokov za vnaprej opredeljeno 
obdobje, ki ne bi smelo biti daljše od dveh 
let.

Or. en

Predlog spremembe 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Treba je določiti posebna pravila v 
zvezi z zneski, ki se sprejmejo kot 
upravičeni izdatki ob zaključku, da se 
zagotovi, da se zneski, vključno s stroški in 
provizijami za upravljanje, plačani 
finančnim instrumentom iz skladov SSO, 
učinkovito uporabijo za naložbe in plačila 
končnim prejemnikom. Določiti je treba 
tudi posebna pravila v zvezi s ponovno 
uporabo virov, ki jih je mogoče pripisati 
podpori iz skladov SSO, vključno z 
uporabo virov, ki ostanejo po zaključku 
programov.

(27) Treba je določiti posebna pravila v 
zvezi z zneski, ki se sprejmejo kot 
upravičeni izdatki ob zaključku, da se 
zagotovi, da se zneski, vključno s stroški in 
provizijami za upravljanje, plačani 
finančnim instrumentom iz skladov SSO, 
učinkovito uporabijo za naložbe in plačila 
končnim prejemnikom. Določiti je treba 
tudi posebna pravila v zvezi s ponovno 
uporabo virov, ki jih je mogoče pripisati 
podpori iz skladov SSO, vključno z 
uporabo virov, ki ostanejo po zaključku 
programov. Z vrnjenimi in preostalimi viri 
skupaj z drugimi razpoložljivimi viri, na 
primer iz finančnih popravkov, mora 
upravljati Komisija in jih ob upoštevanju 
prednostnih nalog, ki najbolj spodbujajo 
rast, dati na voljo tistim državam 
članicam, ki imajo znatne težave s 
finančno stabilnostjo.
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Or. de

Predlog spremembe 259
Mojca Kleva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Treba je določiti posebna pravila v 
zvezi z zneski, ki se sprejmejo kot 
upravičeni izdatki ob zaključku, da se 
zagotovi, da se zneski, vključno s stroški in 
provizijami za upravljanje, plačani 
finančnim instrumentom iz skladov SSO, 
učinkovito uporabijo za naložbe in plačila 
končnim prejemnikom. Določiti je treba 
tudi posebna pravila v zvezi s ponovno 
uporabo virov, ki jih je mogoče pripisati 
podpori iz skladov SSO, vključno z 
uporabo virov, ki ostanejo po zaključku 
programov.

(27) Treba je določiti posebna pravila v 
zvezi z zneski, ki se sprejmejo kot 
upravičeni izdatki ob zaključku, da se 
zagotovi, da se zneski, vključno s stroški in 
provizijami za upravljanje, plačani 
finančnim instrumentom iz skladov, ki jih 
zajema Uredba o SD, učinkovito uporabijo 
za naložbe in plačila končnim 
prejemnikom. Določiti je treba tudi 
posebna pravila v zvezi s ponovno uporabo 
virov, ki jih je mogoče pripisati podpori iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o SD, 
vključno z uporabo virov, ki ostanejo po 
zaključku programov. Podrobne določbe o 
poročanju v zvezi s finančnimi 
instrumenti bi morale biti določene za 
organe upravljanja, države članice in 
Komisijo. Države članice bi morale v 
prilogi k letnim poročilom o izvajanju 
vključiti posebna poročila, ki zajemajo 
dejavnosti, ki vključujejo finančne 
instrumente. Za dodatno povečanje 
preglednosti in učinkovitosti finančnih 
instrumentov bi Komisija morala vsako 
leto zbrati informacije iz poročil o uporabi 
in učinkovitosti finančnih instrumentov iz 
različnih skladov, ki jih pokrivajo Uredba 
o SD, tematski cilji in države članice.

Or. en

Predlog spremembe 260
Mojca Kleva
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Komisija bi morala pripraviti 
konkretne ukrepe za povečanje širjenja 
informacij in znanja o uporabi finančnih 
instrumentov ter pomagati krepiti 
tehnične zmogljivosti za uporabo in 
upravljanje finančnih instrumentov na 
ravni organov upravljanja, finančnih 
posrednikov in drugih vključenih akterjev, 
da bi se povečala uspešnost izvajanja 
finančnih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za poenostavitev spremljanja na vseh 
ravneh je treba uskladiti spremljanje in 
poročanje v zvezi s skladi SSO. Pomembno 
je zagotoviti sorazmerne zahteve o 
poročanju in celovite informacije o 
doseženem napredku na ključnih področjih 
pregleda. Zato morajo zahteve o poročanju 
upoštevati potrebe po informacijah v danih 
letih in morajo biti usklajene z roki 
pregledov uspešnosti.

(29) Za poenostavitev spremljanja na vseh 
ravneh je treba uskladiti spremljanje in 
poročanje v zvezi s skladi SSO. Pomembno 
je zagotoviti sorazmerne zahteve o 
poročanju in celovite informacije o 
doseženem napredku na ključnih področjih 
pregleda. Zato morajo zahteve o poročanju 
upoštevati potrebe po informacijah.

Or. es

Predlog spremembe 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za poenostavitev spremljanja na vseh 
ravneh je treba uskladiti spremljanje in 
poročanje v zvezi s skladi SSO. Pomembno 
je zagotoviti sorazmerne zahteve o 
poročanju in celovite informacije o 
doseženem napredku na ključnih področjih 
pregleda. Zato morajo zahteve o poročanju 
upoštevati potrebe po informacijah v danih 
letih in morajo biti usklajene z roki 
pregledov uspešnosti.

(29) Za poenostavitev spremljanja na vseh 
ravneh je treba uskladiti spremljanje in 
poročanje v zvezi s skladi SSO. Pomembno 
je zagotoviti sorazmerne zahteve o 
poročanju in celovite informacije o 
doseženem napredku na ključnih področjih 
pregleda. Zato morajo zahteve o poročanju 
upoštevati potrebe po informacijah v danih 
letih.

Or. fr

Predlog spremembe 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za izboljšanje kakovosti pri izvajanju 
in načrtovanju programov ter za ugotovitev 
učinka programov na doseganje ciljev iz
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter po potrebi na BDP in 
brezposelnost je treba oceniti uspešnost, 
učinkovitost in učinek pomoči iz skladov 
SSO. V zvezi s tem je treba podrobno 
opredeliti pristojnosti držav članic in 
Komisije.

(32) Za izboljšanje kakovosti pri izvajanju 
in načrtovanju programov ter za ugotovitev 
učinka programov na doseganje ciljev iz 
ciljev Unije, opredeljenih v členu 174 
Pogodbe, ter po potrebi na BDP in 
brezposelnost je treba oceniti uspešnost, 
učinkovitost in učinek pomoči iz skladov 
SSO. V zvezi s tem je treba podrobno 
opredeliti pristojnosti držav članic in 
Komisije.

Or. fr

Predlog spremembe 264
Mojca Kleva

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za izboljšanje kakovosti pri izvajanju 
in načrtovanju programov ter za ugotovitev 
učinka programov na doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter po potrebi na BDP in 
brezposelnost je treba oceniti uspešnost, 
učinkovitost in učinek pomoči iz skladov 
SSO. V zvezi s tem je treba podrobno 
opredeliti pristojnosti držav članic in 
Komisije.

(32) Za izboljšanje kakovosti pri izvajanju 
in načrtovanju programov ter za ugotovitev 
učinka programov na doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter po potrebi na BDP,
brezposelnost in vključevanje enakosti 
spolov in dostopnosti je treba oceniti 
uspešnost, učinkovitost in učinek pomoči 
iz skladov SSO. V zvezi s tem je treba 
podrobno opredeliti pristojnosti držav 
članic in Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za izboljšanje kakovosti in 
načrtovanja vsakega programa ter 
preveritev, ali se splošni in posebni cilji 
lahko dosežejo, je treba opraviti predhodno 
oceno vsakega programa.

(33) Za izboljšanje kakovosti in 
načrtovanja vsakega programa ter 
preveritev, ali se splošni in posebni cilji 
lahko dosežejo, je treba opraviti predhodno 
oceno vsakega programa. Za vsak program 
bi morala predhodna ocena vključevati 
oceno horizontalnih načel v zvezi z 
izpolnjevanjem zakonodaje Unije in 
nacionalne zakonodaje, spodbujanjem 
enakosti med moškimi in ženskami in 
nediskriminacijo ter trajnostnim 
razvojem, kakor je opredeljeno v tej 
uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 266
Ramona Nicole Mănescu
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Organ, pristojen za pripravo 
programa, mora oblikovati ocenjevalni 
načrt. V programskem obdobju mora organ 
upravljanja oceniti uspešnost in učinek 
programa. Odbor za spremljanje in 
Komisijo je treba obvestiti o rezultatih 
ocen za lažje upravljavske odločitve.

(34) Organ, pristojen za pripravo 
programa, mora oblikovati ocenjevalni 
načrt, ki v celoti upošteva razmisleke 
upravljanja projektov in programov. V 
programskem obdobju mora organ 
upravljanja oceniti uspešnost in učinek 
programa. Odbor za spremljanje in 
Komisijo je treba obvestiti o rezultatih 
ocen za lažje upravljavske odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Koristno je opredeliti vrste ukrepov, ki 
se lahko sprejmejo na pobudo Komisije in 
držav članic kot tehnična pomoč s pomočjo 
iz skladov SSO.

(36) Koristno je opredeliti vrste ukrepov, ki 
se lahko sprejmejo na pobudo Komisije in 
držav članic kot tehnična pomoč s pomočjo 
iz skladov SSO. Države članice bi morale 
zagotoviti, da se partnerjem iz člena 5 
dodeli zadostna raven tehnične pomoči, 
da bi se olajšalo njihovo vključevanje in 
sodelovanje pri pripravi pogodb o 
partnerstvu ter v celotnem postopku 
programa. Tehnična pomoč na pobudo 
Komisije bi morala podpirati tematske 
krovne organizacije, nevladne 
organizacije, gospodarske in socialne 
partnerje in omrežja ter združenja, ki 
zastopajo lokalne, mestne in regionalne 
organe, ki delajo na področju kohezijske 
politike na ravni EU.

Or. en
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Predlog spremembe 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Za zagotovitev enotnega in 
nepristranskega pravila za uporabo skladov 
SSO v Uniji je treba določiti začetni in 
končni datum upravičenosti izdatkov. Za 
lažje izvajanje programov je primerno 
določiti, da je lahko začetni datum 
upravičenosti izdatkov pred 
1. januarjem 2014, če zadevna država 
članica predloži program pred tem 
datumom. Za zagotovitev učinkovite rabe 
sredstev EU in zmanjšanje tveganja za 
proračun EU je treba uvesti omejitve 
glede podpore za končane dejavnosti.

(38) Za zagotovitev enotnega in 
nepristranskega pravila za uporabo skladov 
SSO v Uniji je treba določiti začetni in 
končni datum upravičenosti izdatkov. Za 
lažje izvajanje programov je primerno 
določiti, da je lahko začetni datum 
upravičenosti izdatkov pred 
1. januarjem 2014, če zadevna država 
članica predloži program pred tem 
datumom. 

Or. es

Predlog spremembe 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Za zagotovitev uspešnosti, pravičnosti 
in trajnostnega učinka ukrepov v okviru 
skladov SSO je treba vključiti določbe, ki 
zagotavljajo dolgotrajnost naložb v 
podjetja in infrastrukturo ter preprečujejo 
uporabo skladov SSO za zagotavljanje 
neupravičene prednosti. Izkušnje so 
pokazale, da je 5 let primerno najkrajše 
obdobje, razen ko pravila o državni pomoči 
določajo drugačno obdobje. Ustrezno je 
izključiti ukrepe, ki jih podpirajo ESS in ne 

(41) Za zagotovitev uspešnosti, pravičnosti 
in trajnostnega učinka ukrepov v okviru 
skladov SSO je treba vključiti določbe, ki 
zagotavljajo dolgotrajnost naložb v 
podjetja in infrastrukturo ter preprečujejo 
uporabo skladov SSO za zagotavljanje 
neupravičene prednosti. Izkušnje so 
pokazale, da je 10 let primerno najkrajše 
obdobje, razen ko pravila o državni pomoči 
določajo drugačno obdobje. Ustrezno je 
izključiti ukrepe, ki jih podpirajo ESS in ne 
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vključujejo donosnih naložb ali naložb v 
infrastrukturo iz splošne zahteve za 
trajnost, razen če te zahteve izhajajo iz 
veljavnih pravil o državni pomoči, in 
prispevke finančnim instrumentom ali iz 
njih.

vključujejo donosnih naložb ali naložb v 
infrastrukturo iz splošne zahteve za 
trajnost, razen če te zahteve izhajajo iz 
veljavnih pravil o državni pomoči, in 
prispevke finančnim instrumentom ali iz 
njih.

Or. de

Obrazložitev

Glej člen 77; Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2011 k Petemu poročilu 
Komisije o koheziji in k strategiji za kohezijsko politiko po 2013 (2011/2035 (INI))

Predlog spremembe 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Pri presoji projektov nad 25 
milijonov EUR mora imeti Komisija na 
voljo vse potrebne informacije, da lahko 
oceni, ali bi finančni prispevki sklada 
pripeljali do znatne izgube delovnih mest 
na obstoječih lokacijah v Evropski uniji, 
da bi se zagotovilo, da financiranje 
Skupnosti ne podpira nobenih selitev v 
Uniji.

Or. de

Predlog spremembe 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41b) Pri neposrednih subvencijah za 
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poslovanje naj se upošteva dejansko 
stanje, da kohezijska politika zlasti pri 
velikih podjetjih prej finančno podpira 
stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje lokacije. Zato bi se morala 
finančna podpora velikim podjetjem bolj 
kot do zdaj osredotočiti na naložbe v 
raziskave in razvoj oziroma se ponuditi 
bolj posredno prek infrastrukturne 
podpore;

Or. de

Obrazložitev

Glej člen 77; Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2011 k Petemu poročilu 
Komisije o koheziji in k strategiji za kohezijsko politiko po 2013 (2011/2035 (INI))

Predlog spremembe 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41c) V splošni uredbi o strukturnih 
skladih mora biti jasna ureditev, ki 
izključuje vsako selitev v Uniji, ki jo 
financira Unija, in s katero se prag 
preizkusa za kontrolo tovrstnih naložb 
zniža na 25 milijonov, pri čemer bodo 
velika podjetja izključena iz neposrednih 
pomoči, trajanje dejavnosti pa bo omejeno 
na 10 let;

Or. de

Obrazložitev

Glej člen 71 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2011 k Petemu poročilu 
Komisije o koheziji in k strategiji za kohezijsko politiko po 2013 (2011/2035 (INI))
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Predlog spremembe 273
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Države članice morajo sprejeti 
ustrezne ukrepe za zagotovitev ustrezne 
vzpostavitve svojih sistemov upravljanja in 
nadzora, da se zagotovi zakonita in redna 
uporaba skladov SSO. Zato je treba 
določiti obveznosti držav članic glede 
sistemov upravljanja in nadzora ter glede 
preprečevanja, ugotavljanja in popravljanja 
nepravilnosti ter kršitev prava Unije.

(42) Države članice morajo sprejeti 
ustrezne ukrepe za zagotovitev ustrezne 
vzpostavitve svojih sistemov upravljanja in 
nadzora, da se zagotovi zakonita in redna 
uporaba skladov SSO v skladu z 
mednarodnimi standardi upravljanja 
projektov in programov. Zato je treba v 
členu Uredbe določiti tudi obveznosti 
držav članic glede sistemov upravljanja in 
nadzora ter glede preprečevanja, 
ugotavljanja in popravljanja nepravilnosti 
ter kršitev prava Unije.

Or. en

Predlog spremembe 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) V skladu z načelom deljenega 
upravljanja morajo biti predvsem države 
članice prek svojih sistemov upravljanja in 
nadzora odgovorne za izvajanje in nadzor 
dejavnosti iz programov. Za povečanje 
uspešnosti nadzora nad izbiro in 
izvajanjem dejavnosti ter delovanjem 
sistemov upravljanja in nadzora je treba 
podrobno opredeliti naloge organa 
upravljanja.

(43) V skladu z načelom deljenega 
upravljanja morajo biti predvsem države 
članice ter regionalni in lokalni organi 
prek svojih sistemov upravljanja in nadzora 
odgovorni za izvajanje in nadzor 
dejavnosti iz programov. Za povečanje 
uspešnosti nadzora nad izbiro in 
izvajanjem dejavnosti ter delovanjem 
sistemov upravljanja in nadzora je treba 
podrobno opredeliti naloge organa 
upravljanja.

Or. en
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Predlog spremembe 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) V skladu z načelom deljenega 
upravljanja morajo biti predvsem države 
članice prek svojih sistemov upravljanja in 
nadzora odgovorne za izvajanje in nadzor 
dejavnosti iz programov. Za povečanje 
uspešnosti nadzora nad izbiro in 
izvajanjem dejavnosti ter delovanjem 
sistemov upravljanja in nadzora je treba 
podrobno opredeliti naloge organa 
upravljanja.

(43) V skladu z načelom deljenega 
upravljanja morajo biti države članice 
skupaj z izvoljenimi regionalnimi in 
lokalnimi organi oblasti prek svojih 
sistemov upravljanja in nadzora odgovorne 
za izvajanje in nadzor dejavnosti iz 
programov. Za povečanje uspešnosti 
nadzora nad izbiro in izvajanjem dejavnosti 
ter delovanjem sistemov upravljanja in 
nadzora je treba podrobno opredeliti naloge 
organa upravljanja.

Or. fr

Predlog spremembe 276
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Za zagotovitev ustreznega 
predhodnega zagotovila v zvezi z 
vzpostavitvijo in oblikovanjem glavnih 
sistemov upravljanja in nadzora morajo 
države članice imenovati akreditacijski 
organ, ki je pristojen za podelitev in 
preklic akreditacije organom upravljanja
in nadzora.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Za zagotovitev ustreznega 
predhodnega zagotovila v zvezi z 
vzpostavitvijo in oblikovanjem glavnih 
sistemov upravljanja in nadzora morajo 
države članice imenovati akreditacijski 
organ, ki je pristojen za podelitev in 
preklic akreditacije organom upravljanja 
in nadzora.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Cilj se je izogniti razširjanju organov in akterjev, ki bi naredili sistem upravljanja in nadzora 
še bolj zapleten.

Predlog spremembe 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Za zagotovitev ustreznega 
predhodnega zagotovila v zvezi z 
vzpostavitvijo in oblikovanjem glavnih 
sistemov upravljanja in nadzora morajo 
države članice imenovati akreditacijski 
organ, ki je pristojen za podelitev in 
preklic akreditacije organom upravljanja 
in nadzora.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Organ revizorjev izvede predhodno oceno in posledično odobri sistem upravljanja in 
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nadzora. Poleg tega EGS želi, da druge organizacije ali ista uveljavijo postopek za podelitev 
potrdila za organ upravljanja. To pomeni povišanje upravne pristojbine in je v nasprotju s 
procesom poenostavitve.

Predlog spremembe 279
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Določiti je treba pristojnosti in 
odgovornosti Komisije glede preverjanja 
uspešnosti delovanja sistemov upravljanja 
in nadzora ter obveznosti držav članic 
glede ukrepanja. Komisijo je treba tudi 
pooblastiti za izvajanje revizij področij, 
povezanih z dobrim finančnim 
poslovodenjem, da se ugotovi, kako skladi 
delujejo.

(45) Določiti je treba pristojnosti in 
odgovornosti Komisije glede preverjanja 
uspešnosti delovanja sistemov upravljanja 
in nadzora, vključno z ocenjevanjem 
njihovih zmogljivosti za upravljanje 
projektov in programov, ter obveznosti 
držav članic glede ukrepanja. Komisijo je 
treba tudi pooblastiti za izvajanje revizij 
področij, povezanih z dobrim finančnim 
poslovodenjem, da se ugotovi, kako skladi 
delujejo.

Or. en

Predlog spremembe 280
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Vnaprejšnje financiranje na začetku 
programov zagotavlja, da ima država 
članica od sprejetja programa na voljo 
sredstva za podporo upravičencem pri 
izvajanju programa. Zato je treba vključiti 
določbe o zneskih začetnega vnaprejšnjega 
financiranja iz skladov SSO. Začetno 
vnaprejšnje financiranje mora biti v celoti 
obračunano ob zaključku programa.

(47) Vnaprejšnje financiranje na začetku 
programov zagotavlja, da ima država 
članica od sprejetja programa na voljo tudi
sredstva za predhodno podporo 
upravičencem od začetka izvajanja
programa, z namenom, da bi zagotovila 
finančno trajnost upravičencev za izvedbo 
dodeljenih naložb. Zato je treba vključiti 
določbe o zneskih začetnega vnaprejšnjega 
financiranja iz skladov SSO. Začetno 
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vnaprejšnje financiranje mora biti v celoti 
obračunano ob zaključku programa.

Or. pt

Obrazložitev

Glede na to, da lahko Komisija državam članicam ponudi znesek za vnaprejšnje financiranje, 
bi morale slednje za izvedbo plačil upravičencem sprejetih projektov uporabljati tudi 
vnaprejšnje financiranje z namenom, da se likvidnim podjetjem zagotovi izvedba naložb.

Predlog spremembe 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Za zagotovitev, da se izdatki, 
sofinancirani iz proračuna Unije v 
katerem koli finančnem letu, uporabijo v 
skladu z veljavnimi pravili, je treba 
oblikovati ustrezni okvir za letno potrditev 
obračuna. V skladu s tem okvirom morajo 
akreditirani organi Komisiji za vsak 
program predložiti izjavo o zanesljivosti 
upravljanja, skupaj s potrjenimi letnimi 
računovodskimi izkazi, povzetkom 
poročila o nadzoru, neodvisnim 
revizijskim mnenjem in poročilom o 
nadzoru.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 282
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Za zagotovitev, da se izdatki, (49) Za zagotovitev, da se izdatki, 
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sofinancirani iz proračuna Unije v katerem 
koli finančnem letu, uporabijo v skladu z 
veljavnimi pravili, je treba oblikovati 
ustrezni okvir za letno potrditev obračuna. 
V skladu s tem okvirom morajo
akreditirani organi Komisiji za vsak 
program predložiti izjavo o zanesljivosti 
upravljanja, skupaj s potrjenimi letnimi 
računovodskimi izkazi, povzetkom 
poročila o nadzoru, neodvisnim 
revizijskim mnenjem in poročilom o 
nadzoru.

sofinancirani iz proračuna Unije v katerem 
koli finančnem letu, uporabijo v skladu z 
veljavnimi pravili, bi bilo treba oblikovati 
ustrezni okvir za letno potrditev obračuna. 
V skladu s tem okvirom bi bilo treba
predložiti neodvisno revizijsko mnenje in 
poročilo o nadzoru.

Or. de

Predlog spremembe 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Za zagotovitev, da se izdatki, 
sofinancirani iz proračuna Unije v katerem 
koli finančnem letu, uporabijo v skladu z 
veljavnimi pravili, je treba oblikovati 
ustrezni okvir za letno potrditev obračuna.
V skladu s tem okvirom morajo 
akreditirani organi Komisiji za vsak 
program predložiti izjavo o zanesljivosti 
upravljanja, skupaj s potrjenimi letnimi 
računovodskimi izkazi, povzetkom 
poročila o nadzoru, neodvisnim 
revizijskim mnenjem in poročilom o 
nadzoru.

(49) Za zagotovitev, da se izdatki, 
sofinancirani iz proračuna Unije v katerem 
koli finančnem letu, uporabijo v skladu z 
veljavnimi pravili, bi bilo treba oblikovati 
ustrezni okvir za letno potrditev obračuna.

Or. en

Predlog spremembe 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Za spodbujanje finančne discipline je
primerno opredeliti ureditve za prenehanje 
katerega koli dela proračunskih obveznosti 
v programu, zlasti kadar je znesek lahko 
izvzet iz prenehanja in kadar so zaostanki v 
izvajanju posledica neobičajnih in 
nepredvidljivih okoliščin, na katere 
zadevna stranka nima vpliva, in se 
njihovim posledicam kljub izkazani 
skrbnosti ni bilo mogoče izogniti.

(51) Za spodbujanje finančne discipline bi 
bilo primerno opredeliti ureditve za 
prenehanje katerega koli dela proračunskih 
obveznosti v programu, zlasti kadar je 
znesek lahko izvzet iz prenehanja in kadar 
so zaostanki v izvajanju posledica 
neobičajnih in nepredvidljivih okoliščin, na 
katere zadevna stranka nima vpliva, in se 
njihovim posledicam kljub izkazani 
skrbnosti ni bilo mogoče izogniti. Če se 
država članica znajde v težkem finančnem 
položaju, prevzame Komisija na predlog te 
države članice finančno upravljanje in 
razgrne poseben program, ki spodbuja 
zlasti gospodarsko rast prizadete države.

Or. de

Predlog spremembe 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Dodatne splošne določbe so potrebne 
glede posebnega delovanja skladov. Zlasti 
za povečanje njihove dodane vrednosti in 
njihovega prispevka k prednostnim 
nalogam iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast je treba 
delovanje teh skladov poenostaviti in 
usmeriti v cilja naložbe za rast in delovna 
mesta ter evropsko teritorialno 
sodelovanje.

(52) Dodatne splošne določbe so potrebne 
glede posebnega delovanja skladov. Zlasti 
za povečanje njihove dodane vrednosti in 
njihovega prispevka k ekonomski, socialni 
in ozemeljski koheziji ter prednostnim 
nalogam iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast je treba 
delovanje teh skladov poenostaviti in 
usmeriti v cilja naložbe za rast in delovna 
mesta ter evropsko teritorialno 
sodelovanje.
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Predlog spremembe 286
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije je treba v okviru ciljev naložbe za 
rast in 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.

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije bi bilo treba v okviru ciljev 
naložbe za rast in delovna mesta podpirati 
vse regije. Za zagotovitev uravnovešene in 
postopne podpore in za upoštevanje stopnje 
gospodarskega in družbenega razvoja bi 
bilo 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, ki so v obdobju 
2007-2013 subvencionirane iz cilja 
„konvergenca“, vključno z regijami, ki so 
bile v tem obdobju subvencionirane kot 
„Phasing-Out“ regije v skladu s členom 
8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z 
dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1260/19991, in katerih 
BDP na prebivalca se je v obdobju 2007-
2013 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, bi morale imeti koristi od 
Kohezijskega sklada v okviru cilja naložbe 
za rast in delovna mesta.
_________________
1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25.
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Obrazložitev

Tudi regije, ki so trenutno (2007-2013) tako imenovane Phasing Out regije v skladu s ciljem 
„konvergenca“, morajo imeti korist od tako imenovane varnostne mreže, torej minimalne 
podpore v višini 2/3 trenutne podpore. Treba je pojasniti, da vse regije, vključno s Phasing 
Out regijami, v skladu s členom 8(1) Uredbe št. 1083/2006, ki so izključene iz cilja 
„konvergenca“, spadajo pod to, da bi se doseženo lahko konsolidiralo.

Predlog spremembe 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

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 
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.

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije mora cilja naložbe za rast in 
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 in regije, ki imajo 
trenutno status phasing-out, 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.
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Predlog spremembe 288
Cornelia Ernst

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 
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.

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije mora cilja naložbe za rast in 
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, ki so bile 
upravičene do financiranja v okviru cilja 
„konvergenca“ v skladu s členom 5(1) 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in katerih 
BDP na prebivalca je bil v obdobju 2007–
2013 višji od 75 % povprečja EU-27, in 
regije, ki so bile upravičene do 
financiranja v okviru prehodne podpore v 
skladu s členom 8(1) Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006, 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.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije je treba v okviru ciljev naložbe za 
rast in 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.

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije je treba v okviru ciljev naložbe za 
rast in 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 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 vse regije, ki 
so v obdobju 2007-2013 subvencionirane 
iz cilja „konvergenca“, vključno z 
regijami, ki so bile v tem obdobju 
subvencionirane kot „Phasing-Out“ regije 
v smislu člena 8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/19991, 
in katerih BDP na prebivalca je bil v 
obdobju 2007–2013 nižji od 75 % 
povprečja za EU-25 v referenčnem 
obdobju, 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.
_________________
1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 25.

Or. de

Predlog spremembe 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García



PE489.656v01-00 82/167 AM\903190SL.doc

SL

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 
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. 

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije mora cilja naložbe za rast in 
delovna mesta podpirati vse regije. Za 
zagotovitev uravnovešene in postopne 
podpore in za upoštevanje realne 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 za spodbujanje gospodarske 
rasti in socialne kohezije evropskih regij
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 za namen 
konsolidacije doseženega razvoja. 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. V cilju kazanja 
resničnega vpliva krize je nujno revidirati 
uporabljene ekonomske podatke in uvesti 
nova merila, kot je stopnja brezposelnosti, 
za dodeljevanje sredstev kohezijske 
politike in za uvajanje prilagoditvene 
klavzule, ki omogoča revidiranje 
kategorije regij med obdobjem, odvisno od 
izdatnih sprememb razmer, da lahko 
regija zaradi morebitnega poslabšanja 
dobi večjo pomoč.
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Obrazložitev

Kot ekonomski podatki za dodeljevanje sredstev iz kohezijske politike na regionalni ravni so 
bili uporabljeni zadnji razpoložljivi podatki in niso točen prikaz vpliva krize. Zaradi tega je 
nujno zagotoviti prilagoditveno klavzulo, ki omogoča revizijo kategorije za regije v obdobju, 
ki temelji na zajetnih spremembah njihovih razmer, da lahko regija zaradi morebitnega 
poslabšanja dobi večjo pomoč.

Predlog spremembe 291
Michael Theurer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije je treba v okviru ciljev naložbe za 
rast in 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.

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije je treba v okviru ciljev naložbe za 
rast in 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, ki so bile v obdobju 
2007–2013 subvencionirane iz cilja 
„konvergenca“ in 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.
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Da bi se izognili rigidnosti in statističnim napakam, je treba najti prehodno ureditev.

Predlog spremembe 292
Nuno Teixeira

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 
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.

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije mora cilja naložbe za rast in 
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. Zaradi socialnih 
in gospodarskih razmer in dodatnih 
stroškov, ki nastajajo zaradi njihove 
odmaknjenosti in omejenosti, bi se morale 
najbolj oddaljene regije obravnavati kot 
manj razvite regije, za odpravo teh 
omejitev pa bi morale prejeti denarno 
pomoč.
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Or. pt

Obrazložitev

Naravne omejitve najbolj oddaljenih regij kažejo, da jih resno zavirajo pomembne naložbe, ki 
jih morajo izvesti na različnih področjih. Tako je pomembno, da se jih obravnava kot manj 
razvite regije in da prejmejo sredstva iz strukturnih skladov za obdobje 2014–2020 za 
odpravo njihovih naravnih omejitev.

Predlog spremembe 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55 a) Pri prilagoditvi stopenj 
sofinanciranja prednostne osi iz skladov 
se bo upoštevala pokritost območij, ki so 
hudo in stalno prizadeta zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, 
otoških držav članic, upravičenih v okviru 
Kohezijskega sklada, in drugih otokov, 
razen če na njih leži glavno mesto države 
članice ali imajo trdno povezavo s celino, 
gorskih območij, kakor so opredeljena v 
nacionalni zakonodaji države članice, ter 
redko in zelo redko poseljenih območij in 
območij, ki so hudo prizadeta zaradi 
neugodnih demografskih razmer.

Or. en

Predlog spremembe 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Za opredelitev regij in območij, (55) Za opredelitev regij in območij, 
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upravičenih do podpore iz skladov, je treba 
določiti nepristranska merila. V ta namen 
mora ugotavljanje regij in območij na ravni 
Unije temeljiti na skupnem sistemu 
klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju 
skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot (NUTS).

upravičenih do podpore iz skladov, je treba 
določiti nepristranska merila. V ta namen 
mora ugotavljanje regij in območij na ravni 
Unije temeljiti na skupnem sistemu 
klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju 
skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot (NUTS). To klasifikacijo 
bo mogoče prilagoditi za posebna 
območja, kot so otoške regije.

Or. en

Predlog spremembe 295
László Surján

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Za opredelitev regij in območij, 
upravičenih do podpore iz skladov, je treba 
določiti nepristranska merila. V ta namen 
mora ugotavljanje regij in območij na ravni 
Unije temeljiti na skupnem sistemu 
klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju 
skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot (NUTS).

(55) Za opredelitev regij in območij, 
upravičenih do podpore iz skladov, je treba 
določiti nepristranska merila. V ta namen 
mora ugotavljanje regij in območij na ravni 
Unije temeljiti na skupnem sistemu 
klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju 
skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot (NUTS). Vzpostaviti bi 
bilo treba tudi sistem za prepoznavanje 
regij s hudimi razlikami znotraj regije, 
začaranimi krogi revščine, in tudi takšne 
razlike bi bilo treba reševati s pomočjo 
skladov, da bi se izognili socialnim, 
medetničnim napetostim, ki jih spodbuja 
revščina.

Or. en

Predlog spremembe 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Za opredelitev regij in območij, 
upravičenih do podpore iz skladov, je treba 
določiti nepristranska merila. V ta namen 
mora ugotavljanje regij in območij na ravni 
Unije temeljiti na skupnem sistemu 
klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju 
skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot (NUTS).

(55) Za opredelitev regij in območij, 
upravičenih do podpore iz skladov, je treba 
določiti nepristranska merila. V ta namen 
mora ugotavljanje regij in območij na ravni 
Unije temeljiti na skupnem sistemu 
klasifikacije regij iz Uredbe (ES) 
št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju 
skupne klasifikacije statističnih 
teritorialnih enot (NUTS). Posebno 
pozornost bi bilo treba nameniti regijam, 
ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, kot so regije z zelo nizko gostoto 
prebivalstva ter otoške, čezmejne in 
gorske regije, pri čemer je treba upoštevati 
dejstvo, da te ozemeljske značilnosti ne 
ustrezajo nujno razdelitvi, ki jo sedaj 
predlaga klasifikacija NUTS.

Or. en

Predlog spremembe 297
László Surján

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira mora Komisija z izvedbenimi akti 
določiti okvirno letno razčlenitev 
razpoložljivih odobritev za prevzem 
obveznosti z uporabo objektivne in 
pregledne metode, da se vključijo tiste 
regije, ki zaostajajo v razvoju, vključno s 
tistimi, ki prejemajo prehodno podporo.

(56) Za določitev ustreznega finančnega 
okvira mora Komisija z izvedbenimi akti 
določiti okvirno letno razčlenitev 
razpoložljivih odobritev za prevzem 
obveznosti z uporabo objektivne in 
pregledne metode, da se vključijo tiste 
regije, ki zaostajajo v razvoju, vključno s 
tistimi, ki prejemajo prehodno podporo in 
tistimi, ki se spopadajo s hudimi razlikami 
znotraj regij, kar povzroča socialne ali 
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medetnične napetosti ali napetosti, ki jih 
povzroča revščina.

Or. en

Predlog spremembe 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57a) Kohezijski sklad bi moral podpreti 
infrastrukturne projekte, načrtovane z 
Uredbo (EU) št. [...]/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne [...], ustanoviti 
instrument za povezovanje Evrope s 
celotnim zneskom XX EUR, ki ga je treba 
porabiti izključno v korist držav članic, ki 
so do njega upravičane, za financiranje 
plačilne obveznosti iz kohezijskega sklada 
in uporabiti bi bilo treba stopnje 
sofinanciranja, načrtovane za slednje. 
Postopek za izbiranje projektov bi moral 
biti končan v skladu s cilji in merili, 
določenimi s členom [11] Uredbe (EU) 
št. [...]/2012 o vzpostavitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope; vendar pa je treba do 
31. decembra 2016 zaključiti izbiranje 
ustreznih projektov za financiranje ob 
spoštovanju nacionalnih prispevkov, 
prenesenih iz kohezijskega sklada v 
instrument za povezovanje Evrope.

Or. es

Obrazložitev

Nujno bo triletno prehodno obdobje, med katerim bodo zagotovljeni potrebni prispevki za 
zagotavljanje, da bodo imele vse države članice na razpolago instrumente pomoči, ki jih ima 
na voljo Komisija.
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Predlog spremembe 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Določiti je treba zgornje meje 
navedenih virov za naložbe v rast in 
delovna mesta ter sprejeti nepristranska 
merila za njihovo dodelitev regijam in 
državam članicam. Za spodbuditev 
potrebne pospešitve razvoja infrastrukture 
na področju prometa in energetike ter 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v Uniji je treba oblikovati 
instrument za povezovanje Evrope. 
Dodelitev letnih odobrenih proračunskih 
sredstev iz skladov in sredstev, prenesenih 
iz Kohezijskega sklada v instrument za 
povezovanje Evrope državam članicam, je 
treba omejiti na zgornjo mejo, ki se določi 
ob upoštevanju zmogljivosti navedene 
zadevne države članice za črpanje teh 
odobritev. Poleg tega je treba v skladu z 
glavnim ciljem o zmanjšanju revščine 
zastaviti shemo za pomoč v hrani tako, da
so prejemniki najbolj ogrožene skupine 
prebivalstva, in tako spodbujati socialno 
vključenost in skladni razvoj Unije. 
Predviden je mehanizem, ki bi prenesel 
vire v ta instrument in zagotovil, da jih 
sestavljajo dodelitve ESS, ki bi bile 
avtomatično odtegnjene od minimalnega 
odstotka sredstev strukturnih skladov, ki se 
dodelijo ESS v vsaki državi.

(57) Določiti je treba zgornje meje 
navedenih virov za naložbe v rast in 
delovna mesta ter sprejeti nepristranska 
merila za njihovo dodelitev regijam in 
državam članicam. V skladu z glavnim 
ciljem o zmanjšanju revščine je treba 
zastaviti shemo za pomoč v hrani tako, da 
so prejemniki najbolj ogrožene skupine 
prebivalstva, in tako spodbujati socialno 
vključenost in skladni razvoj Unije. 
Predviden je mehanizem, ki bi prenesel 
vire v ta instrument in zagotovil, da jih 
sestavljajo dodelitve ESS, ki bi bile 
avtomatično odtegnjene od minimalnega 
odstotka sredstev strukturnih skladov, ki se 
dodelijo ESS v vsaki državi.

Or. en

Predlog spremembe 300
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 302
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 

črtano



AM\903190SL.doc 91/167 PE489.656v01-00

SL

uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Uvedba rezerve za uspešnost bi lahko imela negativne učinke, ker bi države članice in lokalne 
organe spodbujala k postavljanju skromnih in ne preveč inovativnih ciljev v želji, da dobijo 
dodatne subvencije.

Predlog spremembe 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 

črtano
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v vsaki državi članici.

Or. fr

Predlog spremembe 305
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 je treba pet 
odstotkov virov za cilj naložbe v rast in 
delovna mesta prihraniti kot rezervo za 
uspešnost za vsak sklad in kategorijo regij 
v vsaki državi članici.

(58) Za večjo usmerjenost v rezultate in 
doseganje splošnih in posebnih ciljev iz 
strategije Evropa 2020 se lahko pet 
odstotkov virov, dodeljenih državi članici,
za cilj naložbe v rast in delovna mesta 
prihrani kot rezervo za uspešnost za vsak 
sklad in kategorijo regij v tej državi članici.

Or. es

Predlog spremembe 308
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo 
prenašati med manj razvitimi regijami, 
regijami v prehodu in bolj razvitimi 
regijami, razen v ustrezno utemeljenih 
okoliščinah, povezanih z izvajanjem enega 
ali več tematskih ciljev, vendar največ 2 % 
skupno odobrenih sredstev za navedeno 
kategorijo regije.

(59) V zvezi s skladi se viri med manj 
razvitimi regijami, regijami v prehodu in 
bolj razvitimi regijami lahko prenašajo 
pod določenimi pogoji.

Or. de

Obrazložitev

Možnost notranje prerazdelitve virov med različnimi kategorijami, na primer znotraj zvezne 
dežele, mora obstajati, da bi se preprečilo velike razlike v podpori.
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Predlog spremembe 309
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo prenašati 
med manj razvitimi regijami, regijami v 
prehodu in bolj razvitimi regijami, razen v 
ustrezno utemeljenih okoliščinah, 
povezanih z izvajanjem enega ali več 
tematskih ciljev, vendar največ 2 % 
skupno odobrenih sredstev za navedeno 
kategorijo regije.

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo prenašati 
med manj razvitimi regijami, regijami v 
prehodu in bolj razvitimi regijami.

Or. pt

Obrazložitev

Regije že imajo posebna finančna sredstva in ne bi smele imeti možnosti prenašanja sredstev 
med regijami, zlasti, ko so glavni upravičenci bolj razvite regije na račun tistih, ki so manj 
razvite. Jasno je, da zadevni učinek prelivanja ne bo prispeval k večji ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji, kakor je navedeno v členu 174 Pogodbe. To je v skladu s predlogom 
spremembe člena 85(2).

Predlog spremembe 310
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo prenašati 
med manj razvitimi regijami, regijami v 
prehodu in bolj razvitimi regijami, razen v 
ustrezno utemeljenih okoliščinah, 
povezanih z izvajanjem enega ali več 
tematskih ciljev, vendar največ 2 % skupno 
odobrenih sredstev za navedeno kategorijo 

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo prenašati 
med manj razvitimi regijami, regijami v 
prehodu in bolj razvitimi regijami, razen v 
ustrezno utemeljenih okoliščinah, 
povezanih z izvajanjem enega ali več 
tematskih ciljev, vendar največ 5 % skupno 
odobrenih sredstev za navedeno kategorijo 
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regije. regije.

Or. en

Predlog spremembe 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo prenašati 
med manj razvitimi regijami, regijami v 
prehodu in bolj razvitimi regijami, razen v 
ustrezno utemeljenih okoliščinah, 
povezanih z izvajanjem enega ali več 
tematskih ciljev, vendar največ 2 % skupno 
odobrenih sredstev za navedeno kategorijo 
regije.

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo prenašati 
med manj razvitimi regijami in bolj 
razvitimi regijami, razen v ustrezno 
utemeljenih okoliščinah, povezanih z 
izvajanjem enega ali več tematskih ciljev, 
vendar največ 2 % skupno odobrenih 
sredstev za navedeno kategorijo regije.

Or. de

Predlog spremembe 312
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo prenašati 
med manj razvitimi regijami, regijami v 
prehodu in bolj razvitimi regijami, razen v 
ustrezno utemeljenih okoliščinah, 
povezanih z izvajanjem enega ali več 
tematskih ciljev, vendar največ 2 % skupno 
odobrenih sredstev za navedeno kategorijo 
regije.

(59) V zvezi s skladi ter za zagotovitev 
ustreznih dodelitev posameznim 
kategorijam regij se viri ne smejo prenašati 
med manj razvitimi regijami, regijami v 
prehodu in bolj razvitimi regijami, razen v 
ustrezno utemeljenih okoliščinah, 
povezanih z izvajanjem enega ali več 
tematskih ciljev, vendar največ 6 % skupno 
odobrenih sredstev za navedeno kategorijo 
regije.
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Or. en

Predlog spremembe 313
Tomasz Piotr Poręba

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59 a) Izkušnje z veljavnim finančnim 
okvirjem kažejo, da je treba črpanje 
financiranja za določitev zgornje meje za 
črpanje kohezijskih sredstev ohranjati na 
višini 4 % BDP;

Or. en

Predlog spremembe 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Za zagotovitev pristnega 
gospodarskega učinka v skladu s to uredbo 
podpora iz skladov ne sme nadomestiti 
javnih ali primerljivih strukturnih izdatkov 
držav članic. Poleg tega je treba za 
upoštevanje širšega gospodarskega okvira 
pri podpori iz skladov določiti višino 
javnih izdatkov glede na splošne 
makroekonomske razmere, v katerih 
poteka financiranje, na podlagi kazalnikov 
iz programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov, ki jih letno 
predložijo države članice v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1466/1997 z dne 7. julija 
1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim 
stanjem ter o nadzoru in usklajevanju 
gospodarskih politik. Preverjanje načela 
dodatnosti, ki ga opravi Komisija, mora 

(60) Za zagotovitev pristnega 
gospodarskega učinka v skladu s to uredbo 
podpora iz skladov ne sme nadomestiti 
javnih ali primerljivih strukturnih izdatkov 
držav članic. Poleg tega je treba za 
upoštevanje širšega gospodarskega okvira 
pri podpori iz skladov določiti višino 
javnih izdatkov glede na splošne 
makroekonomske razmere, v katerih 
poteka financiranje, na podlagi kazalnikov 
iz programov za stabilnost in 
konvergenčnih programov, ki jih letno 
predložijo države članice v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1466/1997 z dne 7. julija 
1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim 
stanjem ter o nadzoru in usklajevanju 
gospodarskih politik. Preverjanje načela 
dodatnosti, ki ga opravi Komisija, mora 
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biti zaradi višine dodeljenih finančnih 
virov osredotočeno na države članice, v 
katerih manj razvite regije in regije v 
prehodu zajemajo najmanj 15 % 
prebivalstva.

zajemati vse regije.

Or. de

Obrazložitev

Glej člen 1; Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2011 k Petemu poročilu 
Komisije o koheziji in k strategiji za kohezijsko politiko po 2013 (2011/2035 (INI))

Predlog spremembe 315
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Določiti je treba dodatne določbe 
glede programiranja, upravljanja, 
spremljanja in nadzora operativnih 
programov, ki jih podpirajo skladi. V 
operativnih programih je treba določiti 
prednostne osi, ki ustrezajo tematskim 
ciljem, pripraviti dosledno logiko 
ukrepanja za obravnavanje opredeljenih 
razvojnih potreb in določiti okvir za oceno 
delovanja. Vsebovati morajo tudi druge 
elemente, potrebne za uspešno in 
učinkovito uporabo teh skladov.

(61) Določiti je treba dodatne določbe 
glede programiranja, upravljanja, 
spremljanja, metodologije poročanja, 
praks upravljanja projektov in programov 
ter nadzora operativnih programov, ki jih 
podpirajo skladi. V operativnih programih 
je treba določiti prednostne osi, ki ustrezajo 
tematskim ciljem, pripraviti dosledno 
logiko ukrepanja za obravnavanje 
opredeljenih razvojnih potreb in določiti 
okvir za oceno delovanja. Vsebovati 
morajo tudi druge elemente, potrebne za 
uspešno in učinkovito uporabo teh skladov.

Or. en

Predlog spremembe 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Določiti je treba dodatne določbe 
glede programiranja, upravljanja, 
spremljanja in nadzora operativnih 
programov, ki jih podpirajo skladi. V 
operativnih programih je treba določiti 
prednostne osi, ki ustrezajo tematskim 
ciljem, pripraviti dosledno logiko 
ukrepanja za obravnavanje opredeljenih 
razvojnih potreb in določiti okvir za oceno 
delovanja. Vsebovati morajo tudi druge 
elemente, potrebne za uspešno in 
učinkovito uporabo teh skladov.

(61) Določiti je treba dodatne določbe 
glede programiranja, upravljanja, 
spremljanja in nadzora operativnih 
programov, ki jih podpirajo skladi. V 
operativnih programih je treba določiti 
prednostne osi, ki ustrezajo tematskim 
ciljem in horizontalnim načelom v zvezi z 
izpolnjevanjem zakonodaje Unije in 
nacionalne zakonodaje, spodbujanjem 
enakosti med moškimi in ženskami in 
nediskriminacijo ter trajnostnim 
razvojem, kakor je opredeljeno v tej 
Uredbi, pripraviti dosledno logiko 
ukrepanja za obravnavanje opredeljenih 
razvojnih potreb in določiti okvir za oceno 
delovanja. Vsebovati morajo tudi druge 
elemente, potrebne za uspešno in 
učinkovito uporabo teh skladov.

Or. en

Predlog spremembe 317
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Za izboljšanje dopolnjevanja in 
poenostavitev izvajanja mora biti omogoča 
združitev podpore iz KS in ESRR s 
podporo iz ESS v skupnih operativnih 
programih v okviru cilja rast in delovna 
mesta.

(62) Za izboljšanje dopolnjevanja in
poenostavitev dostopa do strukturnih 
skladov za upravičence ter posledičnega
izvajanja projektov mora biti mogoče 
pospeševati pristop upravljanja večjega 
števila naložb, ki združuje podporo iz KS 
in ESRR s podporo iz ESS v skupnih 
operativnih programih v okviru cilja rast in 
delovna mesta.

Or. pt
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Obrazložitev

Pristop upravljanja večjega števila naložb bo upravičencu z načrtom za razvoj projekta 
omogočil predložitev le ene vloge za financiranje iz ESRR, KS ali ESS za različne naložbe, ki 
jih namerava izvesti. Ta pristop bi moral omogočiti razvoj in izvajanje projektov in pomeniti, 
da upravičencem ni treba več predložiti večjega števila vlog za določene programe 
financiranja.

Predlog spremembe 318
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Da lahko države članice izvajajo le del 
operativnega programa z uporabo pristopa, 
ki temelji na rezultatih, je koristno 
zagotoviti skupni akcijski načrt z nizom 
ukrepov, ki jih izvede upravičenec za 
prispevanje k ciljem operativnega 
programa. Za poenostavitev in okrepitev 
usmerjenosti skladov v sklade mora 
upravljanje skupnih akcijskih načrtov 
temeljiti izključno na podlagi skupno 
dogovorjenih mejnikov, učinkov in 
rezultatov, kot je opredeljeno v sklepu 
Komisije o sprejetju skupnega akcijskega 
načrta. Nadzor in revizija skupnih akcijskih 
načrtov morata biti omejena na doseganje 
teh mejnikov, učinkov in rezultatov. Zato 
je treba določiti pravila o pripravi, vsebini, 
sprejetju, finančnem poslovodenju in 
nadzoru skupnih akcijskih načrtov.

(64) Da lahko države članice izvajajo le del 
operativnega programa z uporabo pristopa, 
ki temelji na rezultatih, je koristno 
zagotoviti skupni akcijski načrt z nizom 
ukrepov, ki jih izvede upravičenec za 
prispevanje k ciljem operativnega 
programa. Za poenostavitev in okrepitev 
usmerjenosti skladov v sklade mora 
upravljanje skupnih akcijskih načrtov 
temeljiti izključno na podlagi skupno 
dogovorjenih mejnikov upravljanja 
projektov, učinkov in rezultatov, kot je 
opredeljeno v sklepu Komisije o sprejetju 
skupnega akcijskega načrta. Nadzor in 
revizija skupnih akcijskih načrtov morata 
biti omejena na doseganje teh mejnikov, 
učinkov in rezultatov. Zato je treba določiti 
pravila o pripravi, vsebini, sprejetju, 
finančnem poslovodenju in nadzoru 
skupnih akcijskih načrtov.

Or. en

Predlog spremembe 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65
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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 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.

Or. en

Predlog spremembe 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Za zagotovitev razpoložljivosti 
osnovnih in posodobljenih informacij o 
izvajanju programa morajo države članice 
Komisiji redno pošiljajo ključne podatke. 
Za preprečitev dodatnega bremena za 
države članice je to treba omejiti na 
podatke, ki se redno zbirajo, prenos 
podatkov pa je treba opraviti z elektronsko 
izmenjavo podatkov.

(67) Za zagotovitev razpoložljivosti 
osnovnih in posodobljenih informacij o 
izvajanju programa morajo države članice 
Komisiji redno pošiljajo ključne podatke. 
Za preprečitev dodatnega bremena za 
države članice je to treba omejiti na 
podatke, ki se redno zbirajo, prenos 
podatkov pa je treba opraviti z elektronsko 
izmenjavo podatkov. Če ti prenosi 
vključujejo osebne podatke, se morajo 
uporabljati določbe Direktive 95/46/ES in 
Uredbe (ES) 45/2001.

Or. en

Predlog spremembe 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70
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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 predvsem organi upravljanja in 
upravičenci. Za zagotovitev večje 
učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti 
in večje sinergije pri dejavnostih 
obveščanja na pobudo Komisije proračun, 
dodeljen komunikacijskim dejavnostim iz 
te uredbe, prispeva 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, kam se 
vlagajo finančni viri Unije. Za zagotovitev 
ustreznega obveščanja javnosti morajo biti 
odgovorni predvsem organi upravljanja in 
upravičenci. Za zagotovitev večje 
učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti 
in večje sinergije pri dejavnostih 
obveščanja na pobudo Komisije proračun, 
dodeljen komunikacijskim dejavnostim iz 
te uredbe, prispeva tudi k ozaveščanju o 
ciljih kohezijske politike in njeni vlogi kot 
vprašanje, ki je pomembno za državljane 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Za lažjo dostopnost in boljšo 
preglednost informacij o možnostih 
financiranja in upravičencih projektov je 
treba v vsaki državi članici dati na voljo 
enotno spletno stran ali spletni portal z 
informacijami o vseh operativnih 
programih, vključno s seznamom 
dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru 
posameznih operativnih programov.

(72) Za lažjo dostopnost in boljšo 
preglednost informacij o možnostih 
financiranja in upravičencih projektov ter 
za jasnejšo razlago razmišljanja o procesu 
evropskega združevanja na področjih 
regionalnega razvoja in medsektorskega 
ukrepanja je treba v vsaki državi članici 
dati na voljo enotno spletno stran ali spletni 
portal, ki uporablja jasen in razumljiv 
jezik, z informacijami o vseh operativnih 
programih, vključno s seznamom 
dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru 
posameznih operativnih programov.

Or. en
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Predlog spremembe 323
María Irigoyen Pérez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Za lažjo dostopnost in boljšo 
preglednost informacij o možnostih 
financiranja in upravičencih projektov je 
treba v vsaki državi članici dati na voljo 
enotno spletno stran ali spletni portal z 
informacijami o vseh operativnih 
programih, vključno s seznamom 
dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru 
posameznih operativnih programov. 

(72) Za lažjo dostopnost in boljšo 
preglednost informacij o možnostih 
financiranja in upravičencih projektov je 
treba v vsaki državi članici dati na voljo 
enotno spletno stran ali spletni portal z 
razumljivimi in enostavno dostopnimi
informacijami o vseh operativnih 
programih, vključno s seznamom 
dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru 
posameznih operativnih programov.

Or. es

Obrazložitev

Potrebno je zagotovilo, da so zagotovljene informacije razumljive in dostopne.

Predlog spremembe 324
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Treba je določiti elemente za 
prilagoditev stopnje sofinanciranja 
operativnih programov iz skladov, zlasti 
za povečanje multiplikacijskega učinka 
virov Unije. Za zagotovitev spoštovanja 
načela sofinanciranja z ustreznim 
deležem nacionalne podpore je treba 
določiti tudi stopnje sofinanciranja po 
kategorijah regij.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 325
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Treba je določiti elemente za 
prilagoditev stopnje sofinanciranja 
operativnih programov iz skladov, zlasti za 
povečanje multiplikacijskega učinka virov 
Unije. Za zagotovitev spoštovanja načela 
sofinanciranja z ustreznim deležem 
nacionalne podpore je treba določiti tudi 
stopnje sofinanciranja po kategorijah regij.

(73) Treba je določiti elemente za 
prilagoditev stopnje sofinanciranja 
operativnih programov iz skladov, zlasti za 
povečanje multiplikacijskega učinka virov 
Unije. Za zagotovitev spoštovanja načela 
sofinanciranja z ustreznim deležem javne 
in zasebne nacionalne podpore je treba 
določiti tudi stopnje sofinanciranja po 
kategorijah regij. Sedanje stopnje 
nacionalnega sofinanciranja se ne bi 
smele dvigovati v sedanjih gospodarskih 
razmerah, ki že predstavljajo številne 
izzive za regije. V regijah glavnih mest, ki 
so edine razvitejše regije v državi članici, 
bi bilo treba zagotoviti več prilagodljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 326
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Treba je določiti elemente za 
prilagoditev stopnje sofinanciranja 
operativnih programov iz skladov, zlasti za
povečanje multiplikacijskega učinka virov 
Unije. Za zagotovitev spoštovanja načela 
sofinanciranja z ustreznim deležem 
nacionalne podpore je treba določiti tudi 
stopnje sofinanciranja po kategorijah regij.

(73) Treba je določiti elemente za 
prilagoditev stopnje sofinanciranja 
operativnih programov iz skladov, ob 
upoštevanju pogojev za gospodarsko 
upravljanje v skladu s paktom za 
stabilnost in rast vsake države članice,
zlasti za povečanje multiplikacijskega 
učinka virov Unije. Za zagotovitev 
spoštovanja načela sofinanciranja z 
ustreznim deležem nacionalne podpore je 
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treba določiti tudi stopnje sofinanciranja po 
kategorijah regij.

Or. pt

Obrazložitev

Stopnjo sofinanciranja bi bilo treba določiti v skladu z gospodarskimi razmerami vsake 
države članice po paktu za stabilnost in rast. Ta naj bi bil dovolj prožen, da Komisiji omogoči 
povečanje stopnje sofinanciranja in pospešitev razvoja projekta, če se država članica znajde 
pred povečanimi proračunskimi težavami.

Predlog spremembe 327
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Države članice morajo za vsak 
operativni program imenovati organ 
upravljanja, organ za potrjevanje in 
funkcionalno neodvisen revizijski organ. 
Da imajo države članice več prožnosti pri 
vzpostavitvi sistemov nadzora, je primerno 
zagotoviti možnost, da lahko organ 
upravljanja izvaja naloge organa za 
potrjevanje. Država članica mora imeti tudi 
možnost imenovati posredniške organe za 
izvajanje določenih nalog organa 
upravljanja ali organa za potrjevanje. V 
tem primeru mora država članica jasno 
določiti njihove pristojnosti in naloge.

(74) Države članice morajo za vsak 
operativni program imenovati organ 
upravljanja, organ za potrjevanje in 
funkcionalno neodvisen revizijski organ. 
Da imajo države članice več prožnosti pri 
vzpostavitvi sistemov nadzora, je primerno 
zagotoviti možnost, da lahko organ 
upravljanja izvaja naloge organa za 
potrjevanje. Država članica mora imeti tudi 
možnost imenovati posredniške organe za 
izvajanje določenih nalog organa 
upravljanja ali organa za potrjevanje, pod 
pogojem da so povsem sposobni 
upravljanja projektov in programov. V 
tem primeru mora država članica jasno 
določiti njihove pristojnosti in naloge.

Or. en

Predlog spremembe 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Države članice morajo za vsak 
operativni program imenovati organ 
upravljanja, organ za potrjevanje in 
funkcionalno neodvisen revizijski organ. 
Da imajo države članice več prožnosti pri 
vzpostavitvi sistemov nadzora, je primerno 
zagotoviti možnost, da lahko organ 
upravljanja izvaja naloge organa za 
potrjevanje. Država članica mora imeti tudi 
možnost imenovati posredniške organe za 
izvajanje določenih nalog organa 
upravljanja ali organa za potrjevanje. V 
tem primeru mora država članica jasno 
določiti njihove pristojnosti in naloge.

(74) Države članice morajo za vsak 
operativni program imenovati organ 
upravljanja, organ za potrjevanje in 
funkcionalno neodvisen revizijski organ. 
Da imajo države članice več prožnosti pri 
vzpostavitvi sistemov nadzora, je primerno 
zagotoviti možnost, da lahko organ 
upravljanja izvaja naloge organa za 
potrjevanje. Država članica mora imeti tudi 
možnost imenovati posredniške organe za 
izvajanje določenih nalog organa 
upravljanja ali organa za potrjevanje, pod 
pogojem da so povsem sposobni 
upravljanja projektov in programov. V 
tem primeru mora država članica jasno
določiti njihove pristojnosti in naloge.

Or. en

Predlog spremembe 329
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Organ upravljanja je odgovoren za 
uspešno in učinkovito uporabo skladov in 
tako izpolnjuje znatno število nalog, 
povezanih z upravljanjem in spremljanjem 
programa, finančnim poslovodenjem, 
nadzorom in izbiro projektov. Določiti je 
treba njegove pristojnosti in naloge.

(75) Organ upravljanja je odgovoren za 
uspešno in učinkovito uporabo skladov in 
tako izpolnjuje znatno število nalog, 
povezanih z upravljanjem in spremljanjem
projekta in programa, finančnim 
poslovodenjem, nadzorom in izbiro 
projektov. V členih uredbe je treba določiti
njegove pristojnosti in naloge.

Or. en

Predlog spremembe 330
Hermann Winkler
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Za upoštevanje posebne organizacije 
sistemov upravljanja in nadzora ESRR, 
ESS in KS ter potrebe po zagotovitvi 
sorazmernega pristopa je treba vključiti 
posebne določbe za podelitev in preklic 
akreditacije organom upravljanja in 
organom za potrjevanje.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Za upoštevanje posebne organizacije 
sistemov upravljanja in nadzora ESRR, 
ESS in KS ter potrebe po zagotovitvi 
sorazmernega pristopa je treba vključiti 
posebne določbe za podelitev in preklic 
akreditacije organom upravljanja in 
organom za potrjevanje.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Za upoštevanje posebne organizacije 
sistemov upravljanja in nadzora ESRR, 
ESS in KS ter potrebe po zagotovitvi 

(78) Za upoštevanje posebne organizacije 
sistemov upravljanja in nadzora ESRR, 
ESS in KS ter potrebe po zagotovitvi 
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sorazmernega pristopa je treba vključiti 
posebne določbe za podelitev in preklic 
akreditacije organom upravljanja in 
organom za potrjevanje. 

sorazmernega pristopa je treba vključiti 
posebne določbe za postopke in dejavnosti
organov upravljanja in organov za 
potrjevanje. 

Or. es

Predlog spremembe 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(80) Poleg splošnih pravil o finančnem 
poslovodenju je treba vključiti dodatne 
določbe o ESRR, ESS in KS. Zlasti za 
zagotovitev razumnega zagotovila Komisiji 
pred letno potrditvijo obračuna je treba 
zahtevke za vmesna plačila poplačati v 
višini 90°% zneska, ki je posledica uporabe 
stopnje sofinanciranja za vsako prednostno 
os v skladu s sklepom o operativnem 
programu za upravičeni izdatek v okviru 
prednostne osi. Neporavnani zneski morajo 
biti državam članicam izplačani po letni 
potrditvi obračuna, če so bila prejeta 
razumna zagotovila glede upravičenosti 
izdatkov za leto, ki ga zajema postopek 
potrditve.

(80) Poleg splošnih pravil o finančnem 
poslovodenju je treba vključiti dodatne 
določbe o ESRR, ESS in KS. Zlasti za 
zagotovitev razumnega zagotovila Komisiji 
je treba zahtevke za vmesna plačila 
poplačati v višini 90°% zneska, ki je 
posledica uporabe stopnje sofinanciranja za 
vsako prednostno os v skladu s sklepom o 
operativnem programu za upravičeni 
izdatek v okviru prednostne osi. 
Neporavnani zneski morajo biti državam 
članicam izplačani na koncu leta, če so 
bila prejeta razumna zagotovila glede 
upravičenosti izdatkov.

Or. es

Obrazložitev

Letna zaključitev računa je po EGS namenjena zmanjšanju količine dela ob koncu obdobja in 
skrajšanju časa hranjenja računovodskih dokumentov. V praksi poenostavitev, ki jo predlaga 
Komisija, delo še otežuje zaradi zapletenosti, ki je udeležena pri njenem izvajanju med 
programskim obdobjem, v katerem bi morale biti izboljšave alternativno osredotočene na 
vrednotenje rezultatov.

Predlog spremembe 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné



PE489.656v01-00 108/167 AM\903190SL.doc

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(81) Za zagotovitev, da upravičenci 
prejmejo podporo čim prej, in za okrepitev 
zagotovila Komisiji je primerno zahtevati, 
da zahtevki za plačilo vključujejo le 
izdatke, za katere je bila upravičencem 
podpora že izplačana. Predvideti je treba 
vnaprejšnje financiranje za vsako leto, da 
se zagotovi, da ima država članica zadostna 
sredstva za delovanje v okviru takih 
ureditev. Tako vnaprejšnje financiranje je 
treba potrditi vsako leto s potrditvijo 
obračuna.

(81) Za zagotovitev, da upravičenci 
prejmejo podporo čim prej, in za okrepitev 
zagotovila Komisiji je primerno zahtevati, 
da zahtevki za plačilo vključujejo le 
izdatke, za katere je bila upravičencem 
podpora že izplačana. Predvideti je treba 
vnaprejšnje financiranje, da se zagotovi, da 
ima država članica zadostna sredstva za 
delovanje v okviru takih ureditev. Takšno 
vnaprejšnje financiranje bi morali biti 
potrjeno v skladu z določenimi postopki.

Or. es

Predlog spremembe 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83) Opredeliti je treba natančen postopek 
za letno potrditev obračuna, ki se 
uporablja za sklade, da se zagotovita jasna 
podlaga in pravna varnost teh ureditev. 
Pomembno je predvideti manjšo možnost, 
da lahko država članica vključi določbo o 
znesku v letne računovodske izkaze, ki jih 
nenehno nadzira revizijski organ. 

črtano

Or. es

Predlog spremembe 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(84) Letno potrditev obračuna mora 
spremljati letno zaprtje končanih 
dejavnosti (za ESRR in KS) ali izdatkov 
(za ESS). Za znižanje stroškov, povezanih 
s končnim zaključkom operativnih 
programov, znižanje upravnega bremena 
upravičencev in za zagotovitev pravne 
varnosti mora biti letno zaprtje obvezno, s 
čimer se omeji obdobje, v katerem je treba 
voditi dokumente in v katerem se lahko 
revidirajo dejavnosti ter uvedejo finančni 
popravki.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(84) Letno potrditev obračuna mora 
spremljati letno zaprtje končanih 
dejavnosti (za ESRR in KS) ali izdatkov 
(za ESS). Za znižanje stroškov, povezanih 
s končnim zaključkom operativnih 
programov, znižanje upravnega bremena 
upravičencev in za zagotovitev pravne 
varnosti mora biti letno zaprtje obvezno, s 
čimer se omeji obdobje, v katerem je treba 
voditi dokumente in v katerem se lahko 
revidirajo dejavnosti ter uvedejo finančni 
popravki.

(84) Letno potrditev obračuna bi moralo
spremljati letno zaprtje končanih 
dejavnosti (za ESRR in KS) ali izdatkov 
(za ESS). Za znižanje stroškov, povezanih 
s končnim zaključkom operativnih 
programov, znižanje upravnega bremena 
upravičencev in za zagotovitev pravne 
varnosti se lahko države članice odločijo 
za letno zaprtje, s čimer se omeji obdobje, 
v katerem je treba voditi dokumente in v 
katerem se lahko revidirajo dejavnosti ter 
uvedejo finančni popravki.

Or. fr
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Predlog spremembe 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 86 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(86a) Pri državah članicah, ki jim grozi 
težek finančni položaj ali so se znašle v 
njem in za katere je Unija sprejela 
podporne ukrepe v obliki finančnih 
pomoči, bi morala Komisija biti zmožna 
dati na voljo popravljene in/ali izterjane 
zneske in/ali obresti ali druga vrnjena 
sredstva v centralnem upravljanju v 
skladu s členom 53a finančne uredbe v 
posebnem programu, ki poudarja naložbe 
v rast, zlasti v infrastrukturne projekte, 
pomembne za gospodarstvo.

Or. de

Predlog spremembe 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 86 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(86b) Da se finančni položaj držav članic, 
ki jim grozi težek finančni položaj ali so se 
znašle v njem, ne bi še poslabšal, bi 
Komisija morala imeti možnost, da na 
predlog teh držav članic in pod svojim 
upravljanjem da tem državam članicam 
kakor hitro mogoče na voljo izterjane 
zneske ali ustavljena plačila prek 
posebnega programa, ki je namenjen 
konkretni podpori rasti (kot na primer 
podpora infrastrukturi, pomembni za 
gospodarstvo).

Or. de
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Predlog spremembe 340
Tomasz Piotr Poręba

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Pogostost revizij dejavnosti mora biti 
sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Število revizijskih pregledov je 
treba zmanjšati zlasti, kadar skupni 
upravičeni izdatki za zadevno dejavnost ne 
presegajo 100 000 EUR. Kljub temu je 
treba zagotoviti možnost, da se revizija 
opravi vedno, ko obstajajo dokazi za 
nepravilnosti ali goljufijo, ali v okviru 
revizijskega vzorca po zaprtju končane 
dejavnosti. Da je raven revizijskega 
nadzora Komisije sorazmerna s 
tveganjem, mora biti Komisija zmožna
zmanjšati število svojih revizij operativnih 
programov, kadar ni bistvenih 
pomanjkljivosti ali kadar se je mogoče 
zanesti na revizijski organ.

(87) Pogostost revizij dejavnosti bi morala
biti sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Samo en revizijski pregled je 
treba izvesti zlasti, kadar skupni upravičeni 
izdatki za zadevno dejavnost ne presegajo
250 000 EUR. Kljub temu je treba 
zagotoviti možnost, da se revizija opravi 
vedno, ko obstajajo dokazi za nepravilnosti 
ali goljufijo, ali v okviru revizijskega 
vzorca po zaprtju končane dejavnosti. 
Komisija bi morala zmanjšati število 
svojih revizij operativnih programov, kadar 
ni bistvenih pomanjkljivosti ali kadar se je 
mogoče zanesti na revizijski organ.

Or. en

Predlog spremembe 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Pogostost revizij dejavnosti mora biti 
sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Število revizijskih pregledov je 
treba zmanjšati zlasti, kadar skupni 
upravičeni izdatki za zadevno dejavnost ne 
presegajo 100 000 EUR. Kljub temu je 
treba zagotoviti možnost, da se revizija 
opravi vedno, ko obstajajo dokazi za 

(87) Pogostost revizij dejavnosti bi morala
biti sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Število revizijskih pregledov je 
treba zmanjšati zlasti, kadar skupni 
upravičeni izdatki za zadevno dejavnost ne 
presegajo 100 000 EUR. Pri projektih, 
vrednih nad 25 milijonov EUR je dolžnost 
Komisije, da opravi revizijo. Kljub temu je 
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nepravilnosti ali goljufijo, ali v okviru 
revizijskega vzorca po zaprtju končane 
dejavnosti. Da je raven revizijskega 
nadzora Komisije sorazmerna s tveganjem, 
mora biti Komisija zmožna zmanjšati 
število svojih revizij operativnih 
programov, kadar ni bistvenih 
pomanjkljivosti ali kadar se je mogoče 
zanesti na revizijski organ.

treba zagotoviti možnost, da se revizija 
opravi vedno, ko obstajajo dokazi za 
nepravilnosti, selitve ali goljufijo, ali v 
okviru revizijskega vzorca po zaprtju 
končane dejavnosti. Da je raven 
revizijskega nadzora Komisije sorazmerna 
s tveganjem, mora biti Komisija zmožna 
zmanjšati število svojih revizij operativnih 
programov, kadar ni bistvenih 
pomanjkljivosti ali kadar se je revizijski 
organ v preteklih obdobjih financiranja 
izkazal za zanesljivega.

Or. de

Predlog spremembe 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Pogostost revizij dejavnosti mora biti 
sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Število revizijskih pregledov je 
treba zmanjšati zlasti, kadar skupni 
upravičeni izdatki za zadevno dejavnost ne 
presegajo 100 000 EUR. Kljub temu je 
treba zagotoviti možnost, da se revizija 
opravi vedno, ko obstajajo dokazi za 
nepravilnosti ali goljufijo, ali v okviru 
revizijskega vzorca po zaprtju končane 
dejavnosti. Da je raven revizijskega 
nadzora Komisije sorazmerna s tveganjem, 
mora biti Komisija zmožna zmanjšati 
število svojih revizij operativnih 
programov, kadar ni bistvenih 
pomanjkljivosti ali kadar se je mogoče 
zanesti na revizijski organ.

(87) Pogostost revizij dejavnosti bi morala
biti sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Samo en revizijski pregled se 
izvede zlasti, kadar skupni upravičeni 
izdatki za zadevno dejavnost ne presegajo 
200.000 EUR. Kljub temu je treba 
zagotoviti možnost, da se revizija opravi 
vedno, ko obstajajo dokazi za nepravilnosti 
ali goljufijo, ali v okviru revizijskega 
vzorca po zaprtju končane dejavnosti. Da 
je raven revizijskega nadzora Komisije 
sorazmerna s tveganjem, mora biti 
Komisija zmožna zmanjšati število svojih 
revizij operativnih programov, kadar ni 
bistvenih pomanjkljivosti ali kadar se je 
mogoče zanesti na revizijski organ.

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev resnične sorazmernosti pri spremljanju operativnih programov se predlaga, 
da upravičeni izdatki, ki ne presegajo zneska 200 000 EUR, ne bi smeli biti podvrženi več kot 
enemu revizijskemu pregledu.

Predlog spremembe 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Pogostost revizij dejavnosti mora biti 
sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Število revizijskih pregledov je 
treba zmanjšati zlasti, kadar skupni 
upravičeni izdatki za zadevno dejavnost ne 
presegajo 100 000 EUR. Kljub temu je 
treba zagotoviti možnost, da se revizija 
opravi vedno, ko obstajajo dokazi za 
nepravilnosti ali goljufijo, ali v okviru 
revizijskega vzorca po zaprtju končane 
dejavnosti. Da je raven revizijskega 
nadzora Komisije sorazmerna s tveganjem, 
mora biti Komisija zmožna zmanjšati 
število svojih revizij operativnih 
programov, kadar ni bistvenih 
pomanjkljivosti ali kadar se je mogoče 
zanesti na revizijski organ.

(87) Pogostost revizij dejavnosti bi morala
biti sorazmerna z višino podpore Unije iz 
skladov. Število revizijskih pregledov je 
treba zmanjšati zlasti, kadar skupni 
upravičeni izdatki za zadevno dejavnost ne 
presegajo 200 000 EUR. Kljub temu je 
treba zagotoviti možnost, da se revizija 
opravi vedno, ko obstajajo dokazi za 
nepravilnosti ali goljufijo, ali v okviru 
revizijskega vzorca po zaprtju končane 
dejavnosti. Da je raven revizijskega 
nadzora Komisije sorazmerna s tveganjem, 
mora biti Komisija zmožna zmanjšati 
število svojih revizij operativnih 
programov, kadar ni bistvenih 
pomanjkljivosti ali kadar se je mogoče 
zanesti na revizijski organ.

Or. en

Predlog spremembe 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Pogostost revizij dejavnosti mora biti 
sorazmerna z višino podpore Unije iz 

(87) Pogostost revizij dejavnosti bi morala
biti sorazmerna z višino podpore Unije iz 
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skladov. Zlasti je treba število revizijskih 
pregledov zmanjšati, kadar skupni 
upravičeni izdatki za dejavnost ne dosegajo 
ali so enaki 100 000 EUR. Kljub temu je 
treba zagotoviti možnost, da se revizija 
opravi vedno, ko obstajajo dokazi za 
nepravilnosti ali goljufijo, ali v okviru 
revizijskega vzorca po zaprtju končane 
dejavnosti. Da je raven revizijskega 
nadzora Komisije sorazmerna s tveganjem, 
mora biti Komisija zmožna zmanjšati 
število svojih revizij operativnih 
programov, kadar ni bistvenih 
pomanjkljivosti ali kadar se je mogoče 
zanesti na revizijski organ.

skladov. Zlasti je treba število revizijskih 
pregledov zmanjšati po možnosti na enega 
samega, kadar skupni upravičeni izdatki za 
dejavnost ne dosegajo ali so enaki 
100 000 EUR. Kljub temu je treba 
zagotoviti možnost, da se revizija opravi 
vedno, ko obstajajo dokazi za nepravilnosti 
ali goljufijo, ali v okviru revizijskega 
vzorca po zaprtju končane dejavnosti. Da 
je raven revizijskega nadzora Komisije 
sorazmerna s tveganjem, mora biti 
Komisija zmožna zmanjšati število svojih 
revizij operativnih programov, kadar ni 
bistvenih pomanjkljivosti ali kadar se je 
mogoče zanesti na revizijski organ.

Or. fr

Predlog spremembe 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse,
sprejetjem skupnega strateškega okvira in 
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena,
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 

Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
podrobnimi pravili o finančnih 
instrumentih (kombinacija podpore, 
upravičenost, vrste dejavnosti, ki se ne 
podpirajo), pravili o nekaterih vrstah 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na 
nacionalni, regionalni, transnacionalni ali 
čezmejni ravni, pravili za sporazume o 
financiranju, transferji in upravljanjem 
sredstev, ureditvami upravljanja in 
nadzora, pravili o zahtevkih za plačilo, 
vzpostavitvijo sistema kapitalizacije letnih 
obrokov, opredelitvijo pavšalnega zneska 
za dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek, 
opredelitvijo pavšalnega zneska, ki se 
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za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi.  Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

uporablja za posredne stroške za 
nepovratna sredstva na podlagi obstoječih 
metod in ustreznih stopenj, ki se 
uporabljajo v politikah Unije, obveznostmi 
držav članic v zvezi s postopkom 
poročanja o nepravilnostih in izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov, načini 
izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi.  Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

Or. en

Predlog spremembe 346
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za  sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
sprejetjem skupnega strateškega okvira in 
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
sprejetjem skupnega strateškega okvira, 
opredelitvijo območja in prebivalstva, ki so 
zajeti v lokalnih razvojnih strategijah, 
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prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

podrobnimi pravili o finančnih 
instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvijo 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

Or. de

Obrazložitev

Prilagoditve zaradi predlogov sprememb k členu 20 in k členu 64

Predlog spremembe 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, 
sprejetjem skupnega strateškega okvira in 
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
podrobnimi pravili o finančnih 
instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo 
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije, 
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov, 
načini izmenjave informacij o dejavnostih, 
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji 
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.
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pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

Or. es

Predlog spremembe 348
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse,
sprejetjem skupnega strateškega okvira in 
dodatnih pravil glede dodelitve rezerve za 
uspešnost, opredelitvijo območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobnimi pravili o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravili o
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravili 
za sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitvijo
pavšalnega zneska, ki se uporablja za 
posredne stroške za nepovratna sredstva na 
podlagi obstoječih metod in ustreznih 
stopenj, ki se uporabljajo v politikah Unije,
obveznostmi držav članic v zvezi s 
postopkom poročanja o nepravilnostih in 
izterjavo neupravičeno plačanih zneskov,

Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe je treba 
Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe 
pooblastiti za sprejemanje aktov v zvezi s 
cilji in merili za podporo izvajanju 
partnerstva v kodeksu dobre prakse, ki 
vsebuje priporočila in dobre prakse, 
metodologijo, ki se uporablja za 
zagotavljanje informacij o podpori ciljem
glede podnebnih sprememb, minimalnih 
meril za opredelitev območja in 
prebivalstva, ki so zajeti v lokalnih 
razvojnih strategijah, podrobna pravila o 
finančnih instrumentih (predhodna ocena, 
kombinacija podpore, upravičenost, vrste 
dejavnosti, ki se ne podpirajo), pravila o 
nekaterih vrstah finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, pravila 
v zvezi z minimalnimi določbami, ki se 
morajo vključiti v sporazume o 
financiranju in strateške dokumente,
transferje in upravljanje sredstev, ureditev
upravljanja in nadzora, pravila o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitev sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitev
pavšalnega zneska za dejavnosti, ki 
ustvarjajo prihodek, opredelitev pavšalnega 
zneska, ki se uporablja za posredne stroške 
za nepovratna sredstva na podlagi 
obstoječih metod in ustreznih stopenj, ki se 
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načini izmenjave informacij o dejavnostih,
ureditvijo ustrezne revizijske sledi, pogoji
za nacionalne revizije, merili za 
akreditacijo organov upravljanja in 
organov za potrjevanje, identifikacijo 
splošno sprejetih nosilcev podatkov in
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

uporabljajo v politikah Unije, obveznosti
držav članic v zvezi s postopkom 
poročanja o nepravilnostih in izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov, načine
izmenjave informacij o dejavnostih,
ureditev ustrezne revizijske sledi, pogoje
za nacionalne revizije, pravila v zvezi z 
uporabo podatkov, zbranih med 
revizijami, merila za akreditacijo organov 
upravljanja in organov za potrjevanje, 
identifikacijo splošno sprejetih nosilcev 
podatkov in merila za določitev stopnje 
finančnega popravka, ki se uporabi. Zaradi 
upoštevanja prihodnjih potreb po 
prilagoditvi je treba Komisijo pooblastiti 
tudi za spremembe Priloge V. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim na ravni 
strokovnjakov.

Or. en

Predlog spremembe 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu, 
sklepe o dodelitvi rezerve za uspešnost, 
sklepe o začasni ustavitvi plačil zaradi 
ekonomskih politik držav članic in sklepe o 
spremembi sklepov o sprejetju programov 
v primeru prenehanja obveznosti; za sklade 
pa sklepe o opredelitvi regij in držav 
članic, ki izpolnjujejo merila za naložbe za 
rast in delovna mesta, sklepe o letni 
razdelitvi odobritev za prevzem obveznosti 
za države članice, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
Kohezijskega sklada vsake države članice 

(90) Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da 
za vse sklade SSO z izvedbenimi akti 
sprejme sklepe o odobritvi pogodb o 
partnerstvu, sklepe o dodelitvi rezerve za 
uspešnost, sklepe o začasni ustavitvi plačil 
zaradi ekonomskih politik držav članic in 
sklepe o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
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v instrument za povezovanje Evrope, 
sklepe o določitvi zneska, ki se prenese iz 
dodelitve strukturnih skladov vsake države 
članice za hrano za ogrožene skupine 
prebivalstva, sklepe o sprejetju in 
spremembi operativnih programov, sklepe 
o velikih projektih, sklepe o skupnih 
akcijskih načrtih, sklepe o zaustavitvi 
plačil in sklepe o finančnih popravkih.

vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih ter sklepe o 
posebnih programih za države članice v 
finančnih težavah.

Or. de

Predlog spremembe 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu, 
sklepe o dodelitvi rezerve za uspešnost, 
sklepe o začasni ustavitvi plačil zaradi 
ekonomskih politik držav članic in sklepe 
o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 

(90) V zvezi z vsemi skladi, ki jih zajema 
Uredba o SD, bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti, da z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu in 
sklepe o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
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načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih.

o finančnih popravkih.

Or. en

Predlog spremembe 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu, 
sklepe o dodelitvi rezerve za uspešnost, 
sklepe o začasni ustavitvi plačil zaradi 
ekonomskih politik držav članic in sklepe o 
spremembi sklepov o sprejetju programov 
v primeru prenehanja obveznosti; za sklade 
pa sklepe o opredelitvi regij in držav 
članic, ki izpolnjujejo merila za naložbe za 
rast in delovna mesta, sklepe o letni 
razdelitvi odobritev za prevzem obveznosti 
za države članice, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
Kohezijskega sklada vsake države članice 
v instrument za povezovanje Evrope, 
sklepe o določitvi zneska, ki se prenese iz 
dodelitve strukturnih skladov vsake države 
članice za hrano za ogrožene skupine 
prebivalstva, sklepe o sprejetju in 
spremembi operativnih programov, sklepe 
o velikih projektih, sklepe o skupnih 
akcijskih načrtih, sklepe o zaustavitvi 
plačil in sklepe o finančnih popravkih.

(90) Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da 
za vse sklade SSO z izvedbenimi akti 
sprejme sklepe o odobritvi pogodb o 
partnerstvu, sklepe o dodelitvi rezerve za 
uspešnost, sklepe o začasni ustavitvi plačil 
zaradi ekonomskih politik držav članic in 
sklepe o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve strukturnih skladov 
vsake države članice za hrano za ogrožene 
skupine prebivalstva, sklepe o sprejetju in 
spremembi operativnih programov, sklepe 
o velikih projektih, sklepe o skupnih 
akcijskih načrtih, sklepe o zaustavitvi 
plačil in sklepe o finančnih popravkih.

Or. en

Predlog spremembe 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu,
sklepe o dodelitvi rezerve za uspešnost, 
sklepe o začasni ustavitvi plačil zaradi 
ekonomskih politik držav članic in sklepe 
o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih.

(90) Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da 
za vse sklade SSO z izvedbenimi akti 
sprejme sklepe o odobritvi pogodb o 
partnerstvu in sklepe o spremembi sklepov 
o sprejetju programov v primeru 
prenehanja obveznosti; za sklade pa sklepe 
o opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice za 
hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih.

Or. en

Predlog spremembe 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(90) Komisijo je treba pooblastiti, da za 
vse sklade SSO z izvedbenimi akti sprejme 
sklepe o odobritvi pogodb o partnerstvu, 
sklepe o dodelitvi rezerve za uspešnost, 
sklepe o začasni ustavitvi plačil zaradi 

(90) Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da 
za vse sklade SSO z izvedbenimi akti 
sprejme sklepe o odobritvi pogodb o 
partnerstvu, sklepe o spremembi sklepov o 
sprejetju programov; za sklade pa sklepe o 
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ekonomskih politik držav članic in sklepe 
o spremembi sklepov o sprejetju 
programov v primeru prenehanja 
obveznosti; za sklade pa sklepe o 
opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve 
strukturnih skladov vsake države članice 
za hrano za ogrožene skupine prebivalstva, 
sklepe o sprejetju in spremembi 
operativnih programov, sklepe o velikih 
projektih, sklepe o skupnih akcijskih 
načrtih, sklepe o zaustavitvi plačil in sklepe 
o finančnih popravkih.

opredelitvi regij in držav članic, ki 
izpolnjujejo merila za naložbe za rast in 
delovna mesta, sklepe o letni razdelitvi 
odobritev za prevzem obveznosti za države 
članice, sklepe o določitvi zneska, ki se 
prenese iz dodelitve Kohezijskega sklada 
vsake države članice v instrument za 
povezovanje Evrope, sklepe o določitvi 
zneska, ki se prenese iz dodelitve vsake 
države članice za hrano za ogrožene 
skupine prebivalstva, sklepe o sprejetju in 
spremembi operativnih programov, sklepe 
o velikih projektih, sklepe o skupnih 
akcijskih načrtih, sklepe o zaustavitvi 
plačil in sklepe o finančnih popravkih.

Or. es

Predlog spremembe 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(93) Ker države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, tj. 
zmanjševanje razlik v stopnji razvoja 
posameznih regij in zaostalosti regij z 
najbolj omejenimi možnostmi ali otokov, 
posebnih podeželskih območij, območij, ki 
jih je prizadela industrijska tranzicija, ter 
regij, ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih in demografskih 
razmer, in ker je ta cilj lažje doseči na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega okvirov, 

(93) Ker države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, tj. 
zmanjševanje razlik v stopnji razvoja 
posameznih regij in zaostalosti regij z 
najbolj omejenimi možnostmi ali otokov, 
posebnih podeželskih območij, območij, ki 
jih je prizadela industrijska tranzicija, ter 
regij, ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih in demografskih 
razmer, kot so redko poseljene najbolj 
severne regije, pa tudi otoška, obmejna in 
gorska območja ter najbolj oddaljene 
regije, prikrajša urbana območja in 
oddaljena obmejna mesta, in ker je ta cilj 
lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija 
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potrebnih za doseganje navedenega cilja – sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, potrebnih za 
doseganje navedenega cilja –

Or. es

Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba obe regiji, vključeni pod členom 174, pa tudi prikrajšana urbana 
območja, podeželjska območja v upadu in oddaljena obmejna mesta.

Predlog spremembe 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(93) Ker države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, tj. 
zmanjševanje razlik v stopnji razvoja 
posameznih regij in zaostalosti regij z 
najbolj omejenimi možnostmi ali otokov, 
posebnih podeželskih območij, območij, ki 
jih je prizadela industrijska tranzicija, ter 
regij, ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih in demografskih 
razmer, in ker je ta cilj lažje doseči na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega okvirov, 
potrebnih za doseganje navedenega cilja –

(93) Ker države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, tj. 
zmanjševanje razlik v stopnji razvoja 
posameznih regij in zaostalosti regij z 
najbolj omejenimi možnostmi ali otokov, 
posebnih podeželskih območij, območij, ki 
jih je prizadela industrijska tranzicija, 
najbolj oddaljenih regij ter regij, ki so 
hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih in demografskih razmer, in ker je 
ta cilj lažje doseči na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega okvirov, potrebnih za 
doseganje navedenega cilja –

Or. fr
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Predlog spremembe 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Predlog uredbe
Uvodna izjava 93 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(93a) V skladu z izjavo Evropskega Sveta 
z dne 30. januarja 2012 naj bi Unija in 
države članice za zagotovitev trajnostne 
rasti posodobile svoja gospodarstva in 
okrepile konkurenčnost. Unija in države 
članice naj bi uveljavile dosleden in 
celovit pristop, v katerem se povezujeta 
pametna fiskalna konsolidacija, ki 
ohranja naložbe, in strukturni ukrepi za 
prihodnjo rast in delovna mesta. Ob 
upoštevanja načela subsidiarnosti 
prihodnja rast in delovna mesta zahtevajo 
uporabo novih inovativnih instrumentov 
sodelovanja na nadnacionalni 
makroregionalni ravni. Za zagotovitev 
izpolnjevanja teh ciljev imajo pomembno 
vlogo makroregionalni razvojni skladi, ki 
tvorijo inovativni del skupnega 
strateškega okvira. Sodelovanje držav 
članic na ravni makro regij ob realizaciji 
skupnih velikih projektov, ki se 
financirajo iz makroregionalnih razvojnih 
skladov,  je sinergijska upodobitev novih 
ciljev Unije in interesov držav članic.

Or. sk

Obrazložitev

Už dnes v Únii prevláda názor o zlom nastavení súčasných štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu Európskej únie z pohľadu zmenených sociálno ekonomických podmienok a z 
pohľadu vykonávania opatrení na zmiernenie dopadov krízy (problém neúčelného 
vynakladania verejných zdrojov Únie, nesúlad s novými cieľmi Únie, problém korupcie, 
porušovanie pravidiel alebo ich formálne plnenie). Z tohto názoru vyplýva nevyhnutnosť 
pripraviť opatrenia na zamedzenie neefektívneho a zlého čerpania fondov SSR. Fondy SSR sa 
nemôžu stať nástrojom prehĺbenia finančnej a hospodárskej krízy. Je potrebné, aby boli 
nástrojom rastu a zamestnanosti. Tento trend potvrdzuje aj tlačové vyhlásenie eurozóny o 
Grécku z neformálnej večere Európskej rady konanej dňa 23. mája 2012, v ktorom sa hovorí:
"Zabezpečíme mobilizáciu európskych štrukturálnych fondov a nástrojov, aby sme Grécko 
priviedli na cestu k rastu a vytváraniu pracovných miest." O nevyhnutnosti prijať opatrenia 
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na dosiahnutie zmeny svedčí aj aktuálny vývoj a zastavovanie platieb do viacerých 
operačných programov vo viacerých členských krajinách. Následné budúce finančné opravy, 
uplatnené na finančné obdobie 2007-2013, budú mať dramatický a negatívny dopad na 
rozpočty viacerých členských krajín a tým aj na fiškálnu konsolidáciu. Situácia z Grécka sa 
môže takto, vo finančnom období 2014 – 2020, zopakovať vo viacerých členských krajinách. 
Priestorom pre realizáciu vyššie spomínaných opatrení sú makroregionálne stratégie 
(schválená Stratégia Európskej únie pre Baltský región, schválená Stratégia Európskej únie 
pre Dunajský región, alebo budúca Stratégia Európskej únie pre región Stredozemného mora 
a Stratégia pre Altantický región) a nimi definované makroregióny. Nadnárodné 
makroregionálne stratégie sú schopné eliminovať riziko zlyhania jednotlivého členského 
štátu. Navyše tieto opatrenia musia zohľadňovať komplexný prístup, v ktorom sa spája 
inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Potrebu prijať opatrenia verejne prezentujú aj politickí lídri 
členských štátov.

Predlog spremembe 357
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Prvi del – člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila v tej uredbi bi morala odražati 
prednostne naloge in načela Akta za mala 
podjetja za Evropo in omogočati njegovo 
izvajanje na evropski, nacionalni in 
ozemeljski ravni.

Or. en

Predlog spremembe 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) „strategija Unije za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast“ pomeni merljive in 
skupne cilje, ki usmerjajo ukrepanje držav 
članic in Unije, kot je določeno v Sporočilu 
Komisije: Evropa 2020: strategija za 

1) „strategija Unije za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast“ pomeni cilje, ki 
usmerjajo ukrepanje držav članic in Unije, 
kot je določeno v Sporočilu Komisije: 
Evropa 2020: strategija za pametno, 
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pametno, trajnostno in vključujočo rast, ter 
v Sklepih, ki jih Evropski svet sprejel 17. 
junija 2010 kot Priloga I (Nova evropska 
strategija za delovna mesta in rast, Glavni 
cilji EU), Priporočilu Sveta z dne 13. julija 
2010 o širših smernicah ekonomskih 
politik držav članic in Unije in Sklepu 
Sveta z dne 21. oktobra 2010 o smernicah 
za politike zaposlovanja držav članic, ter 
kakršno koli spremembo takšnih merljivih 
in skupnih ciljev.

trajnostno in vključujočo rast, ter v 
Sklepih, ki jih Evropski svet sprejel 17. 
junija 2010 kot Priloga I (Nova evropska 
strategija za delovna mesta in rast, Glavni 
cilji EU), Priporočilu Sveta z dne 13. julija 
2010 o širših smernicah ekonomskih 
politik držav članic in Unije in Sklepu 
Sveta z dne 21. oktobra 2010 o smernicah 
za politike zaposlovanja držav članic, ter 
kakršno koli spremembo takšnih ciljev.

Or. fr

Predlog spremembe 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2) „skupni strateški okvir“ pomeni 
dokument, ki splošne in posebne cilje iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast oblikuje v ključne ukrepe 
za sklade SSO in za vsak tematski cilj 
določa ključne ukrepe, ki jih podpira 
posamezni sklad SSO, ter določa
mehanizme, ki zagotavljajo skladnost in 
doslednost načrtovanja programov skladov 
SSO z gospodarskimi in zaposlitvenimi 
politikami držav članic in Unije;

2) „skupni strateški okvir“ pomeni okvirni
dokument, ki usklajuje in razdeljuje
prednostne naložbe za dosego splošnih in 
posebnih ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast ter
za vsak tematski cilj določa mehanizme, ki 
zagotavljajo skladnost in doslednost 
načrtovanja programov skladov SSO s
socialnimi, gospodarskimi in 
zaposlitvenimi politikami ter politikami 
trajnostnega razvoja držav članic in Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „skupni strateški okvir“ pomeni 
dokument, ki splošne in posebne cilje iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast oblikuje v ključne ukrepe 
za sklade SSO in za vsak tematski cilj 
določa ključne ukrepe, ki jih podpira 
posamezni sklad SSO, ter določa 
mehanizme, ki zagotavljajo skladnost in 
doslednost načrtovanja programov skladov 
SSO z gospodarskimi in zaposlitvenimi 
politikami držav članic in Unije;

(2) „skupni strateški okvir“ (SSO) pomeni 
prilogo k tej Uredbi, ki vsebuje neizčrpen 
seznam priporočenih ukrepov, ki jih 
podpira vsak sklad SSO v obdobju 
financiranja 2014–2020, ki pomaga 
državam članicam doseči splošne in 
posebne cilje iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast ter 
zlasti tematske cilje, določene v členu 9 te 
Uredbe. Dokument vsebuje tudi 
mehanizme, ki zagotavljajo skladnost in 
doslednost načrtovanja programov skladov 
SSO z gospodarskimi in zaposlitvenimi 
politikami držav članic in Unije ter z 
drugimi pomembnimi politikami in 
instrumenti Unije, ter usklajevanje med 
skladi SSO. Ob priznavanju različnih 
potreb regij in za zagotavljanje potrebne 
prilagodljivosti za regionalni trajnostni 
razvoj bi morale biti za izbiro ukrepov iz 
neizčrpnega seznama priporočenih 
ukrepov odgovorne države članice in 
regije.

Or. en

Predlog spremembe 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „programiranje“ pomeni večstopenjski 
postopek organiziranja, odločanja in 
dodeljevanja finančnih sredstev za večletno 
izvajanje skupnega ukrepa Unije in držav 
članic za doseganje ciljev iz strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

(4) „programiranje“ pomeni večstopenjski 
postopek organiziranja, odločanja in 
dodeljevanja finančnih sredstev za večletno 
izvajanje skupnega ukrepa Unije in držav 
članic, z vključevanjem partnerjev in v 
skladu s pristopom upravljanja na več 
ravneh v skladu s členom 5, za doseganje 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
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trajnostno in vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 362
László Surján

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „programiranje“ pomeni večstopenjski 
postopek organiziranja, odločanja in 
dodeljevanja finančnih sredstev za večletno 
izvajanje skupnega ukrepa Unije in držav 
članic za doseganje ciljev iz strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

(4) „programiranje“ pomeni večstopenjski 
postopek organiziranja, odločanja in 
dodeljevanja finančnih sredstev za večletno 
izvajanje skupnega ukrepa Unije in držav 
članic za doseganje ciljev iz strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast z vključevanjem 
upravičencev na podlagi pristopa 
upravljanja na več ravneh v čim bolj 
zgodnji fazi;

Or. en

Predlog spremembe 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „programiranje“ pomeni večstopenjski 
postopek organiziranja, odločanja in 
dodeljevanja finančnih sredstev za večletno 
izvajanje skupnega ukrepa Unije in držav 
članic za doseganje ciljev iz strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

(4) „programiranje“ pomeni večstopenjski 
postopek organiziranja, odločanja in 
dodeljevanja finančnih sredstev za večletno 
izvajanje skupnega ukrepa Unije in držav 
članic za doseganje glavnih ciljev preko
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. es



PE489.656v01-00 130/167 AM\903190SL.doc

SL

Predlog spremembe 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „upravičenec“ pomeni javni ali zasebni 
organ, odgovoren za začetek ali začetek in 
izvajanje dejavnosti; v okviru državne 
pomoči izraz „upravičenec“ pomeni organ, 
ki prejme pomoč; v okviru finančnih 
instrumentov izraz „upravičenec“ pomeni 
organ, ki izvaja finančni instrument;

(8) „upravičenec“ pomeni javni ali zasebni 
organ, odgovoren za začetek ali začetek in 
izvajanje dejavnosti; v okviru državne 
pomoči izraz „upravičenec“ pomeni organ, 
ki prejme pomoč; v okviru finančnih 
instrumentov izraz „upravičenec“ pomeni 
organ, ki izvaja finančni instrument;

Or. de

Predlog spremembe 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki se izvajajo 
v partnerskem sodelovanju na ustrezni 
ravni;

16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar vsaj deloma prispeva k 
doseganju ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki 
se izvajajo v partnerskem sodelovanju na 
ustrezni ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 366
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki se izvajajo
v partnerskem sodelovanju na ustrezni 
ravni;

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki jo izvaja 
lokalni organ v partnerskem sodelovanju 
na ustrezni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 367
Fiorello Provera

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki se izvajajo 
v partnerskem sodelovanju na ustrezni 
ravni;

16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki jih
izvajajo lokalni organi v partnerskem 
sodelovanju na ustrezni ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb ter poskuša doseči celostni 
trajnostni razvoj na lokalni ravni, kar 
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trajnostno in vključujočo rast, ki se izvajajo 
v partnerskem sodelovanju na ustrezni 
ravni;

prispeva k doseganju ciljev iz strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, ki se izvajajo v 
partnerskem sodelovanju na posebnih 
podregionalnih ozemeljskih ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 369
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki se izvajajo 
v partnerskem sodelovanju na ustrezni 
ravni;

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki jo izvaja 
lokalni organ v partnerskem sodelovanju 
na ustrezni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki se izvajajo 
v partnerskem sodelovanju na ustrezni 
ravni;

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki jo izvaja 
lokalni organ v partnerskem sodelovanju 
na ustrezni ravni;

Or. en
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Obrazložitev

Lokalni organi so glavni akterji pri izvajanju regionalne razvojne strategije Unije.

Predlog spremembe 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki se izvajajo 
v partnerskem sodelovanju na ustrezni 
ravni;

(16) „lokalna razvojna strategija“ pomeni 
usklajene dejavnosti za doseganje lokalnih 
ciljev in potreb, kar prispeva k doseganju 
ciljev iz strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki se, če je 
ustrezno, izvajajo v partnerskem 
sodelovanju na ustrezni ravni;

Or. es

Predlog spremembe 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „postopno zaključevanje“ pomeni 
zaključevanje dejavnosti zaradi letne 
potrditve obračuna in pred splošnim 
zaključkom programa;

17) „postopno zaključevanje“ pomeni 
zaključevanje dejavnosti pred splošnim 
zaključkom programa;

Or. es

Predlog spremembe 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „pogodba o partnerstvu“ pomeni 
dokument, ki ga pripravi država članica 
skupaj s partnerji v skladu z načelom 
upravljanja na več ravneh, v katerem so 
opredeljene strategija države članice, 
prednostne naloge in ureditve za uspešno 
in učinkovito uporabo skladov SSO pri 
izvajanju strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki ga potrdi 
Komisija na podlagi ocene in pogovora z 
državo članico;

(18) „pogodba o partnerstvu“ pomeni 
dokument, ki ga pripravi država članica 
skupaj s partnerji v skladu z načelom 
upravljanja na več ravneh, kakor je 
določeno v členu 5 te uredbe, v katerem so 
opredeljene strategija države članice, 
prednostne naloge in ureditve za uspešno 
in učinkovito uporabo skladov SSO pri 
izvajanju strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ob 
priznavanju različnih potreb regij, ki 
zagotavlja potrebno prožnost za trajnostni 
regionalni razvoj in ki ga potrdi Komisija 
na podlagi ocene in pogovora z državo 
članico; 

Or. en

Predlog spremembe 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „kategorija regij“ pomeni razvrstitev 
regij med „manj razvite regije“, „regije v 
prehodu“ ali „bolj razvite regije “ v skladu 
s členom 82(2);

(19) „kategorija regij“ pomeni razvrstitev 
regij med „manj razvite regije“ ali „bolj 
razvite regije “ v skladu s členom 82(2);

Or. de

Predlog spremembe 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 24 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) „makro regija" pomeni prostorsko 
strukturo regij skupine držav članic, ki je 
opredeljena s sprejeto makroregionalno 
strategijo; gre za področje programa 
makroregionalnega razvojnega sklada;

Or. sk

Obrazložitev

Opredelitev novega pojma je nujna.

Predlog spremembe 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Predlog uredbe
Prvi del – člen 2 – odstavek 2 – točka 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24b) „makroregionalni razvojni sklad" 
pomeni nadnacionalni finančni sklad, ki 
ga je s pogodbo ustanovila skupina držav 
članic makro regije in ki se financira iz 
skladov SSO in drugih virov; gre za 
inovativni del skupnega strateškega 
okvira.

Or. sk

Obrazložitev

Opredelitev novega pojma je nujna.

Predlog spremembe 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skladi SSO v okviru večletnih 
programov zagotavljajo podporo, ki 

1. Skladi SSO v okviru večletnih 
programov zagotavljajo podporo, ki 



PE489.656v01-00 136/167 AM\903190SL.doc

SL

dopolnjuje nacionalne, regionalne in 
lokalne ukrepe za doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, ob upoštevanju 
integriranih smernic in priporočil za vsako 
državo v skladu s členom 121(2) Pogodbe
in ustreznih priporočil Sveta, sprejetih v 
skladu s členom 148(4) Pogodbe.

dopolnjuje nacionalne, regionalne in 
lokalne ukrepe za doseganje ekonomske, 
socialne in ozemeljske kohezije ter ciljev 
iz strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, ob upoštevanju 
integriranih smernic in nacionalnih 
programov reform.

Or. en

Predlog spremembe 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 1. Skladi SSO zagotavljajo podporo v 
okviru večletnih programov, ki 
dopolnjujejo nacionalne, regionalne in 
lokalne ukrepe za doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, ob upoštevanju 
integriranih smernic in priporočil za vsako 
državo v skladu s členom 121(2) Pogodbe 
in ustreznih priporočil Sveta, sprejetih na 
podlagi člena 148(4) Pogodbe.

1. 1. Skladi SSO zagotavljajo podporo v 
okviru večletnih programov in programov  
makroregionalnih razvojnih skladov, ki 
dopolnjujejo nacionalne, regionalne in 
lokalne ukrepe za doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, ob upoštevanju  
integriranih smernic in priporočil za vsako 
državo v skladu s členom 121(2) Pogodbe 
in ustreznih priporočil Sveta, sprejetih na 
podlagi člena 148(4) Pogodbe.

Or. sk

Obrazložitev

Upoštevanje dopolnitve inovativnega dela skupnega strateškega okvira.

Predlog spremembe 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skladi SSO v okviru večletnih 
programov zagotavljajo podporo, ki 
dopolnjuje nacionalne, regionalne in 
lokalne ukrepe za doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, ob upoštevanju 
integriranih smernic in priporočil za vsako 
državo v skladu s členom 121(2) Pogodbe 
in ustreznih priporočil Sveta, sprejetih v 
skladu s členom 148(4) Pogodbe.

1. Skladi SSO v okviru večletnih 
programov zagotavljajo podporo, ki 
dopolnjuje nacionalne, regionalne in 
lokalne ukrepe za doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter za izpolnjevanje 
posebnih poslanstev skladov v skladu z 
njihovimi cilji, ki temeljijo na Pogodbi, ob 
upoštevanju ustreznih integriranih smernic 
in ustreznih priporočil za vsako državo v 
skladu s členom 121(2) Pogodbe in 
ustreznih priporočil Sveta, sprejetih v 
skladu s členom 148(4) Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skladi SSO v okviru večletnih 
programov zagotavljajo podporo, ki 
dopolnjuje nacionalne, regionalne in 
lokalne ukrepe za doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, ob upoštevanju 
integriranih smernic in priporočil za vsako 
državo v skladu s členom 121(2) Pogodbe 
in ustreznih priporočil Sveta, sprejetih v 
skladu s členom 148(4) Pogodbe.

1. Skladi SSO v okviru večletnih 
programov zagotavljajo podporo, ki 
dopolnjuje nacionalne, regionalne in 
lokalne ukrepe za nadgraditev ciljev, 
opredeljenih v strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ob 
upoštevanju integriranih smernic in 
priporočil za vsako državo v skladu s 
členom 121(2) Pogodbe in ustreznih 
priporočil Sveta, sprejetih v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe.

Or. es

Predlog spremembe 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija in države članice zagotovijo, 
da je podpora iz skladov SSO v skladu s
politikami in prednostnimi nalogami Unije 
ter dopolnjuje druge instrumente Unije.

2. Komisija in države članice zagotovijo, 
da je podpora iz skladov SSO v skladu z 
ustreznimi politikami, vključno s 
horizontalnimi cilji in prednostnimi 
nalogami Unije ter dopolnjuje druge 
instrumente Unije.

Or. en

Predlog spremembe 382
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in organi, ki jih 
imenujejo v ta namen, so odgovorni za 
izvajanje programov in opravljanje svojih 
nalog iz te uredbe in pravil za posamezne 
sklade na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu z institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom države članice ter ob 
upoštevanju te uredbe in pravil za 
posamezne sklade.

4. Države članice in ustrezne teritorialne 
ravni v skladu z ustavnim okviru so 
odgovorne za izvajanje programov in 
opravljanje svojih nalog iz te uredbe in 
pravil za posamezne sklade na ustrezni 
teritorialni ravni v skladu z 
institucionalnim, pravnim in finančnim 
okvirom države članice ter ob upoštevanju 
te uredbe in pravil za posamezne sklade.

Or. de

Predlog spremembe 383
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 Države članice in organi, ki jih imenujejo 4. Države članice in organi, ki jih 
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v ta namen, so odgovorni za izvajanje 
programov in opravljanje svojih nalog iz te 
uredbe in pravil za posamezne sklade na 
ustrezni teritorialni ravni v skladu z 
institucionalnim, pravnim in finančnim 
okvirom države članice ter ob upoštevanju 
te uredbe in pravil za posamezne sklade.

imenujejo v ta namen, so odgovorni za 
izvajanje programov v partnerstvu z 
gospodarskimi in socialnimi partnerji in 
opravljanje svojih nalog iz te uredbe in 
pravil za posamezne sklade na ustrezni 
teritorialni ravni v skladu z 
institucionalnim, pravnim in finančnim 
okvirom države članice ter ob upoštevanju 
te uredbe in pravil za posamezne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in organi, ki jih 
imenujejo v ta namen, so odgovorni za 
izvajanje programov in opravljanje svojih 
nalog iz te uredbe in pravil za posamezne 
sklade na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu z institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom države članice ter ob 
upoštevanju te uredbe in pravil za 
posamezne sklade.

4. Države članice na ustrezni teritorialni 
ravni v skladu z institucionalnim, pravnim 
in finančnim okvirom države članice in 
organi, ki jih imenujejo v ta namen, so 
odgovorni za pripravo in izvajanje 
programov in opravljanje svojih nalog iz te 
uredbe in pravil za posamezne sklade na 
ustrezni teritorialni ravni v skladu z 
institucionalnim, pravnim in finančnim 
okvirom države članice ter ob upoštevanju 
te uredbe in pravil za posamezne sklade.

Or. fr

Predlog spremembe 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 Države članice in organi, ki jih imenujejo 4. 4. Države članice in organi, ki jih 
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v ta namen, so odgovorni za izvajanje 
programov in opravljanje svojih nalog iz te 
uredbe in pravil za posamezne sklade na 
ustrezni teritorialni ravni v skladu z 
institucionalnim, pravnim in finančnim 
okvirom države članice ter ob upoštevanju 
te uredbe in pravil za posamezne sklade.

imenujejo v ta namen, so odgovorni za
pripravo in izvajanje programov in 
opravljanje svojih nalog iz te uredbe in 
pravil za posamezne sklade na ustrezni 
teritorialni ravni v skladu z 
institucionalnim, pravnim in finančnim 
okvirom države članice ter ob upoštevanju 
te uredbe in pravil za posamezne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 386
María Irigoyen Pérez

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in organi, ki jih 
imenujejo v ta namen, so odgovorni za 
izvajanje programov in opravljanje svojih 
nalog iz te uredbe in pravil za posamezne 
sklade na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu z institucionalnim, pravnim in 
finančnim okvirom države članice ter ob 
upoštevanju te uredbe in pravil za 
posamezne sklade.

4. Države članice in organi, ki jih 
imenujejo v ta namen, so odgovorni za 
pripravo in izvajanje programov in 
opravljanje svojih nalog iz te uredbe in 
pravil za posamezne sklade na ustrezni 
teritorialni ravni v skladu z 
institucionalnim, pravnim in finančnim 
okvirom države članice ter ob upoštevanju 
te uredbe in pravil za posamezne sklade.

Or. es

Obrazložitev

Na vseh stopnjah je treba v pripravo in izvajanje skladov upoštevati sodelovanje držav članic 
in organov, ki so jih te imenovale na ustrezni teritorialni stopnji.

Predlog spremembe 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 5
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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 in velikostjo 
upravičenca ob upoštevanju načela 
sorazmernosti.

Or. en

Predlog spremembe 388
Richard Seeber

Predlog uredbe
Drugi del – 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, 
programiranjem, upravljanjem in 
nadzorom, so sorazmerne z dodeljeno 
podporo ob upoštevanju načela 
sorazmernosti.

Or. en

Predlog spremembe 389
Richard Seeber

Predlog uredbe
Drugi del – 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 

5. Ureditve za izvajanje in uporabo skladov 
SSO, zlasti finančnih in upravnih sredstev, 
potrebnih za izvajanje skladov SSO, v 
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zvezi s poročanjem, ocenjevanjem, 
upravljanjem in nadzorom, so sorazmerne 
z dodeljeno podporo ob upoštevanju načela 
sorazmernosti.

zvezi s poročanjem, ocenjevanjem, 
upravljanjem in nadzorom, so sorazmerne 
z dodeljeno podporo ob upoštevanju načela 
sorazmernosti in se uporabljajo za vse 
programe, pri katerih je prispevek EU 
nižji od 150 milijonov EUR.

Or. en

Predlog spremembe 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi ustreznimi odgovornostmi 
zagotavljajo uskladitev skladov SSO ter 
njihovo uskladitev z drugimi politikami in 
instrumenti Unije, vključno z instrumenti v 
okviru zunanjega delovanja Unije.

6. Komisija in države članice v skladu s 
svojimi ustreznimi odgovornostmi
zagotavljajo uskladitev skladov SSO ter 
njihovo uskladitev z drugimi politikami in 
instrumenti Unije, vključno z instrumenti v 
okviru zunanjega delovanja Unije.
Področjem, na katerih drugi skladi Unije 
izrecno predvidevajo celostni pristop, kot 
je skupno financiranje za integrirane 
programe na področju okolja in podnebja, 
bo namenjena posebna pozornost in, 
kadar je to ustrezno, bodo zanje dodeljena 
sredstva .

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje okolja in podnebja v vse sheme financiranja EU je ena od pomembnejših zahtev 
resolucije Parlamenta o večletnem finančnem okviru. „Integrirani projekti“ v okviru 
programa LIFE so konkretna orodja za pristop glavne usmeritve. Imajo možnosti, da znatno 
prispevajo k učinkoviti porabi sredstev. Njihov cilj je skupaj z drugimi skladi EU podpreti 
izvajanje pomembne okoljevarstvene zakonodaje, kot so načrti za ravnanje z odpadki ali 
podnebne strategije, ki vsi odpirajo velike možnosti za ustvarjanje delovnih mest in rasti.
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Predlog spremembe 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Del proračuna Unije, dodeljen skladom 
SSO, se izvaja v okviru deljenega 
upravljanja med državami članicami in 
Komisijo v skladu s členom 53(b) finančne 
uredbe, z izjemo zneska iz KS, 
prenesenega v instrument za povezovanje 
Evrope iz člena 84(4), inovativnih ukrepov 
na pobudo Komisije v skladu s členom 9 
Uredbe o ESRR in tehnične pomoči na 
pobudo Komisije.

7. Del proračuna Unije, dodeljen skladom 
SSO, se izvaja v okviru deljenega 
upravljanja med državami članicami in 
Komisijo v skladu s členom 53(b) finančne 
uredbe, z izjemo inovativnih ukrepov na 
pobudo Komisije v skladu s členom 9 
Uredbe o ESRR in tehnične pomoči na 
pobudo Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Del proračuna Unije, dodeljen skladom 
SSO, se izvaja v okviru deljenega 
upravljanja med državami članicami in 
Komisijo v skladu s členom 53(b) finančne 
uredbe, z izjemo zneska iz KS, 
prenesenega v instrument za povezovanje 
Evrope iz člena 84(4), inovativnih ukrepov 
na pobudo Komisije v skladu s členom 9 
Uredbe o ESRR in tehnične pomoči na 
pobudo Komisije.

7. Del proračuna Unije, dodeljen skladom 
SSO, se izvaja v okviru deljenega 
upravljanja med državami članicami in 
Komisijo v skladu s členom 53(b) finančne 
uredbe, z izjemo inovativnih ukrepov na 
pobudo Komisije v skladu s členom 9 
Uredbe o ESRR in tehnične pomoči na 
pobudo Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 393
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Del proračuna Unije, dodeljen skladom 
SSO, se izvaja v okviru deljenega 
upravljanja med državami članicami in 
Komisijo v skladu s členom 53(b) Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: finančna 
uredba), z izjemo zneska iz KS, 
prenesenega v instrument za povezovanje 
Evrope iz člena 84(4), inovativnih ukrepov 
na pobudo Komisije v skladu s členom 9 
Uredbe o ESRR in tehnične pomoči na 
pobudo Komisije.

7. Del proračuna Unije, dodeljen skladom 
SSO, se izvaja v okviru deljenega 
upravljanja med državami članicami in 
Komisijo v skladu s členom 53(b) Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: finančna 
uredba), z izjemo zneska iz KS, 
prenesenega v instrument za povezovanje 
Evrope iz člena 84(4), inovativnih ukrepov 
na pobudo Komisije v skladu s členom 9 
Uredbe o ESRR in tehnične pomoči na 
pobudo Komisije ter programov za 
podporo držav članic v finančnih težavah, 
navedenih v členu 22(2a).

Or. de

Predlog spremembe 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija in države članice zagotovijo 
uspešnost skladov SSO, zlasti s 
spremljanjem, poročanjem in 
ocenjevanjem.

9. Komisija in države članice zagotovijo 
uspešnost skladov SSO, zlasti s 
spremljanjem, poročanjem in 
ocenjevanjem ter morebitne upravičence 
obvestijo o priložnostih za financiranje in 
javno objavijo vlogo in dosežke kohezijske 
politike.

Or. en
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Predlog spremembe 395
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Drugi del – člen 4 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pravila, določena v tej uredbi bi 
morala odražati prednostne naloge in 
načela SBA za Evropo in jih je mogoče 
uporabiti na evropski, nacionalni in 
regionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 396
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica za pogodbo o partnerstvu 
oziroma vsak program organizira 
partnerstvo s:

1. Država članica v skladu s členom 4(4)
za pogodbo o partnerstvu oziroma vsak 
program organizira partnerstvo s 
pomembnimi regionalnimi organi ter s:

Or. de

Predlog spremembe 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica za pogodbo o 
partnerstvu oziroma vsak program
organizira partnerstvo s:

1. Države članice in regionalne ter 
lokalne oblasti za pogodbo o partnerstvu 
oziroma vsak program organizirajo 
partnerstvo s:
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Or. it

Obrazložitev

Regionalni in lokalni organi morajo sodelovati v partnerstvu kot enakopravni partnerji z 
državami članicami.

Predlog spremembe 398
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica za pogodbo o partnerstvu 
oziroma vsak program organizira
partnerstvo s:

1. Država članica ter izvoljeni regionalni 
in lokalni organi v skladu s členom 4(4) 
za pogodbo o partnerstvu oziroma vsak 
program organizirajo partnerstvo s:

Or. fr

Predlog spremembe 399
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica za pogodbo o partnerstvu 
oziroma vsak program organizira 
partnerstvo s:

1. Država članica za pogodbo o partnerstvu 
oziroma vsak program s sklenitvijo 
pogodbe o partnerstvu organizira 
partnerstvo s pristojnimi regionalnimi in 
lokalnimi organi v skladu s členom 4(4) 
ter s:

Or. de

Predlog spremembe 400
Cornelia Ernst
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Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. (9) Država članica za pogodbo o 
partnerstvu oziroma vsak program 
organizira partnerstvo s:

1. (9) Države članice, pristojni regionalni, 
lokalni, mestni in drugi javni organi ter 
gospodarski in socialni partnerji za 
pogodbo o partnerstvu oziroma vsak 
program organizirajo partnerstvo s:

Or. en

Predlog spremembe 401
Jens Nilsson

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. (9) Država članica za pogodbo o 
partnerstvu oziroma vsak program 
organizira partnerstvo s:

1. (9) Država članica za pogodbo o 
partnerstvu in vsak program organizira 
partnerstvo s sklenitvijo sporazuma o 
partnerstvu s pristojnimi regionalnimi in 
lokalnimi organi v skladu s členom 4(4). 
Države članice in pristojni regionalni in 
lokalni organi bodo tudi sodelovali tudi s:

Or. en

Predlog spremembe 402
Peter Simon

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica za pogodbo o partnerstvu 
oziroma vsak program organizira 
partnerstvo s:

1. Država članica za pogodbo partnerstvu 
oziroma vsak program s sklenitvijo 
pogodbe o partnerstvu organizira 
partnerstvo s pristojnimi regionalnimi, 
lokalnimi in mestnimi organi v skladu s 
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členom 4(4) ter s:

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pomena mest za uspešno kohezijsko politiko bi bilo treba zaradi jasnosti v zvezi s 
pogodbo o partnerstvu izrecno omeniti poleg regionalnih in lokalnih tudi mestne javne 
organe.

Predlog spremembe 403
Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica za pogodbo o 
partnerstvu oziroma vsak program
organizira partnerstvo s:

1. Države članice in lokalne ter 
regionalne oblasti za pogodbo o 
partnerstvu oziroma vsak program
organizirajo partnerstvo s:

Or. it

Predlog spremembe 404
Richard Seeber

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. (9) Država članica za pogodbo o 
partnerstvu oziroma vsak program
organizira partnerstvo s:

1. (9) Država članica za pogodbo o 
partnerstvu organizira partnerstvo s:

Or. en

Predlog spremembe 405
Cornelia Ernst
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Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, 
mestnimi in drugimi javnimi organi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 406
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, 
mestnimi in drugimi javnimi organi;

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, 
mestnimi in drugimi javnimi organi, ki 
bodo tudi organizirali partnerstva s 
partnerji iz točk (b) in (c);

Or. en

Predlog spremembe 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) s predstavniki pristojnih regionalnih, 
lokalnih, mestnih in drugih javnih organov

a) s predstavniki drugih javnih organov

Or. it

Obrazložitev

Regionalni in lokalni organi morajo sodelovati v partnerstvu kot enakopravni partnerji z 
državami članicami.
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Predlog spremembe 408
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, 
mestnimi in drugimi javnimi organi;

(a) drugimi pristojnimi javnimi organi;

Or. fr

Predlog spremembe 409
Kerstin Westphal

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, 
mestnimi in drugimi javnimi organi;

(a) pristojnimi javnimi organi, ki niso 
omenjeni v uvodnem stavku tega 
odstavka;

Or. de

Predlog spremembe 410
Fiorello Provera

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

/a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi,
mestnimi in drugimi javnimi organi;

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi in
mestnimi organi, organi gorskih skupnosti 
ter drugimi javnimi organi;

Or. fr
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Predlog spremembe 411
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, 
mestnimi in drugimi javnimi organi;

(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, 
mestnimi in drugimi javnimi organi ter 
organi gorskih skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 412
Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) s predstavniki pristojnih regionalnih, 
lokalnih, mestnih in drugih javnih 
organov;

a) s predstavnikih drugih pristojnih javnih 
organov;

Or. it

Predlog spremembe 413
Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ekonomskimi in socialnimi partnerji; 
ter

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 414
Markus Pieper

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

(c) zadevni organi, ki predstavljajo civilno 
družbo, vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

Or. de

Predlog spremembe 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in
boja proti diskriminaciji.

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji, nevladnimi 
organizacijami, organi, odgovornimi za 
spodbujanje enakosti, boja proti 
diskriminaciji in socialnega vključevanja, 
ter mladinskimi organizacijami.

Or. fr

Predlog spremembe 416
Hermann Winkler

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo,
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji, cerkvenimi 
ustanovami in nevladnimi organizacijami, 
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odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

ter organi, odgovornimi za spodbujanje 
enakosti in boja proti diskriminaciji.

Or. de

Predlog spremembe 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti 
spolov in boja proti diskriminaciji, ter 
nevladnimi organizacijami, ki spodbujajo 
socialno vključenost, in organizacijami, 
dejavnimi na področju kulture, 
izobraževanja in mladinske politike.

Or. en

Predlog spremembe 418
María Irigoyen Pérez

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 
odgovornimi za zagotavljanje pristne in 
učinkovite enakosti med moškimi in 
ženskami in za boj proti proti 
diskriminaciji.

Or. es
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Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba udeležbo organizacij, ki so odgovorne za zagotavljanje enakih 
možnosti za moške in ženske in za boj proti diskriminaciji.

Predlog spremembe 419
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo,
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno s poslovnimi, znanstvenimi in 
tehnološkimi organizacijami, okoljskimi 
partnerji in nevladnimi organizacijami, ter 
organi, odgovornimi za spodbujanje 
enakosti in boja proti diskriminaciji.

Or. pt

Obrazložitev

Podjetja (trgovska in industrijska) igrajo ključno vlogo pri posodabljanju regionalnih in 
lokalnih gospodarstev in bi morala biti vključena v pogodbe o partnerstvu. Enako velja za 
univerze in tehnološke centre, ki so odločilni pri spodbujanju znanj, ki bodo ljudem pomagala 
k lažjemu vključevanju na trg dela.

Predlog spremembe 420
Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z nevladnimi organizacijami, in 
organi, odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo.

c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z nevladnimi organizacijami, med 
drugimi neprofitne organizacije, ki 
spodbujajo socialno vključevanje, in 
organi, odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo.
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Or. it

Predlog spremembe 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) cerkvami in verskimi skupnostmi, ki 
so dejavne na področju čezmejnega 
sodelovanja, izobraževanja, kulture in 
socialne vključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Država članica v partnerstvo vključi 
ustanove, organizacije in skupine, ki bi 
lahko vplivale na izvajanje programov, ali 
pa bi lahko izvajanje programov vplivalo 
na njih. Posebna pozornost se nameni 
skupinam, na katere bi lahko programi 
vplivali ali lahko imajo težave pri 
vplivanju na njih, zlasti najbolj ranljivim 
in marginaliziranim skupinam.

Or. en

Predlog spremembe 423
Ramona Nicole Mănescu
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Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh in v skladu s 
sporazumom o partnerstvu, kakor je 
določeno v odstavku 1, vključijo partnerje 
v pripravo pogodb o partnerstvu in poročil 
o napredku ter pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje programov. 
Partnerji sodelujejo v odborih za 
spremljanje programov.

Or. en

Predlog spremembe 424
Younous Omarjee

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

2. Države članice ter izvoljeni regionalni 
in lokalni organi v skladu s členom 4(4) v 
skladu s pristopom upravljanja na več 
ravneh vključijo partnerje v pripravo 
pogodb o partnerstvu in poročil o napredku 
ter pripravo, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje programov. Partnerji 
sodelujejo v odborih za spremljanje 
programov.

Or. fr

Predlog spremembe 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje, ki predstavljajo različne 
ozemeljske ravni v skladu z 
institucionalno strukturo držav članic, v 
vse faze priprave pogodb o partnerstvu in 
poročil o napredku ter vse faze priprave, 
izvajanja, spremljanja in ocenjevanja
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

Or. en

Predlog spremembe 426
Jens Nilsson

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

2. Države članice ter pristojni regionalni 
in lokalni organi v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh, v skladu s 
sporazumom o partnerstvu, kakor je 
določeno v odstavku 1 in v skladu s 
členom 4(4) vključijo partnerje v pripravo 
pogodb o partnerstvu in poročil o napredku 
ter pripravo, izvajanje, spremljanje in 
ocenjevanje programov. Partnerji 
sodelujejo v odborih za spremljanje 
programov.

Or. en

Predlog spremembe 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov. Partnerjem bo 
zagotovljen enakovreden dostop do 
financiranja, ki se zagotavlja za te 
namene.

Or. en

Predlog spremembe 428
László Surján

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

2. Države članice v skladu s pristopom 
upravljanja na več ravneh vključijo 
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov v čim bolj zgodnji fazi. 
Partnerji sodelujejo v odborih za 
spremljanje programov.

Or. en

Predlog spremembe 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu s pristopom 2. Države članice v skladu s pristopom 
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upravljanja na več ravneh vključijo
partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

upravljanja na več ravneh sodelujejo s
partnerji pri pripravi pogodb o partnerstvu 
in poročil o napredku ter pripravi, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
programov. Partnerji sodelujejo v odborih 
za spremljanje programov.

Or. es

Predlog spremembe 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
glede Evropskega kodeksa dobre prakse, 
ki določa cilje in merila za podporo 
izvajanju partnerstva in lažjo izmenjavo 
informacij, izkušenj, rezultatov in dobrih 
praks med državami članicami. 

črtano

Or. es

Predlog spremembe 431
Richard Seeber

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 140 
glede Evropskega kodeksa dobre prakse, 
ki določa cilje in merila za podporo 
izvajanju partnerstva in lažjo izmenjavo 
informacij, izkušenj, rezultatov in dobrih 
praks med državami članicami.

črtano

Or. de
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Predlog spremembe 432
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
glede Evropskega kodeksa dobre prakse, ki 
določa cilje in merila za podporo izvajanju 
partnerstva in lažjo izmenjavo informacij, 
izkušenj, rezultatov in dobrih praks med 
državami članicami.

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
glede Evropskega kodeksa dobre prakse, ki 
določa posebne cilje in merila ter se 
izrecno sklicuje na zmogljivosti za 
upravljanje projektov in programov za 
podporo izvajanju partnerstva in lažjo 
izmenjavo informacij, izkušenj, rezultatov 
in dobrih praks med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
glede Evropskega kodeksa dobre prakse, ki
določa cilje in merila za podporo izvajanju
partnerstva in lažjo izmenjavo informacij, 
izkušenj, rezultatov in dobrih praks med 
državami članicami.

3. Komisija se po celovitem posvetovanju 
partnerjev iz odstavka 1 na ravni Unije
pooblasti za sprejetje delegiranih aktov v 
skladu s členom 142 glede Evropskega 
kodeksa dobre prakse, ki temelji na 
najboljših praksah in določa cilje in 
merila za zagotavljanje izvajanja
partnerstva med pripravo, izvajanjem, 
spremljanje in ocenjevanjem pogodb o 
partnerstvu in programov in lažjo 
izmenjavo informacij, izkušenj, rezultatov 
in najboljših praks med državami 
članicami.

Or. en
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Predlog spremembe 434
Tamás Deutsch

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
glede Evropskega kodeksa dobre prakse, 
ki določa cilje in merila za podporo 
izvajanju partnerstva in lažjo izmenjavo 
informacij, izkušenj, rezultatov in dobrih 
praks med državami članicami.

3. Sestavil se bo Evropski kodeks dobre 
prakse, ki bo vseboval priporočila in 
najboljše prakse v zvezi s cilji in merili za 
podporo izvajanju partnerstva in lažjo 
izmenjavo informacij, izkušenj, rezultatov 
in dobrih praks med državami članicami.
Komisija je pooblaščena, da sprejme 
delegirane akte skladno s členom 142, da 
zagotovi ta Evropski kodeks dobre prakse.

Or. en

Predlog spremembe 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Evropski kodeks bo moral med drugim 
opisovati naslednje specifikacije:
(a) minimalne zahteve za zagotavljanje 
pregledne izbire partnerjev ter jasen 
pregled njihove vloge v procesu politike in 
njihove odgovornosti;
(b) minimalne zahteve in navedbe o tem, 
kako prepoznati ustrezne partnerje, od 
organov različnih ozemeljskih ravni, 
socialnih in gospodarskih partnerjev ter 
civilne družbe do organov, ki so odgovorni 
za spodbujanje enakosti in boja proti 
diskriminaciji;
(a) postopek sodelovanja med pristojnimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
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organi;
(d) smernice o prilagajanju partnerstev 
programom, vključno s posebnostmi 
programov, ki se financirajo iz več 
skladov, skupnih akcijskih načrtov in 
celovitih teritorialnih naložb;
(e) minimalne zahteve za zagotavljanje 
smotrnega vključevanja partnerjev v 
pripravo pogodbe o partnerstvu ter 
programov;
(f) minimalne zahteve v zvezi s postopki, 
določenimi za zagotavljanje učinkovite 
organizacije partnerstev;
(g) smernice o vključevanju partnerjev v 
odbore za spremljanje programov, izbiro 
projektov, spremljanje in ocenjevanje;
(h) minimalne zahteve za zagotavljanje 
navodil partnerjem in za omogočanje 
krepitev zmogljivosti med partnerji;
(i) oris okvirja za izmenjavo dobrih praks 
med državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo bolje, da se področje uporabe delegiranega akta, s 
katerim se bo sprejel Evropski kodeks dobre prakse, opredeli v tej uredbi.

Predlog spremembe 436
Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kodeks dobre prakse bo opredelil več 
meril za partnerstva, ki bodo del pogodbe 
o partnerstvu. Ta merila za partnerstva 
bodo zajemala naslednje minimalne 
specifikacije:
(a) opis ustanov partneric, ki sestavljajo 
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formalno partnerstvo;
(a) postopek sodelovanja s pristojnimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
ustanovami, ki zagotavlja zavezujoče 
glasovalne pravice v partnerskih 
odločitvah, vključno s spremembami 
operativnega programa;
(c) opis formalnega postopka 
posvetovanja partnerskih ustanov pri
oblikovanju nacionalnih navodil in 
dopolnilnih pravil za izvajanje;
(e) opis zainteresiranih strani, ki so 
vključene v pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje programov;
(f) preglednost postopkov in ustreznih 
dokumentov v zvezi s pogodbo o 
partnerstvu za razvoj in naložbe ter 
operativnimi programi.

Or. en

Predlog spremembe 437
Michael Theurer

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kodeks dobre prakse bo opredelil več 
meril za partnerstva, ki bodo del pogodbe 
o partnerstvu in operativnih programov. 
Ta merila za partnerstva bodo zajemala 
naslednje minimalne specifikacije:
(a) opis ustanov partneric, ki sestavljajo 
formalno partnerstvo;
(a) postopek sodelovanja s pristojnimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
ustanovami, ki zagotavlja zavezujoče 
glasovalne pravice v partnerskih 
odločitvah, vključno s spremembami 
operativnega programa;
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(c) opis formalnega postopka 
posvetovanja partnerskih ustanov pri 
oblikovanju nacionalnih navodil in 
dopolnilnih pravil za izvajanje;
(e) opis zainteresiranih strani, ki so 
vključene v pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje operativnih 
programov;
(f) preglednost postopkov in ustreznih 
dokumentov v zvezi s pogodbo o 
partnerstvu za razvoj in naložbe ter 
operativnimi programi.
Ta merila se preverjajo vnaprej in so 
predmet letnih poročil držav članic za 
Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba poskuša pojasniti predlagani Kodeks dobre prakse že na ravni uredbe, da bi 
se omogočilo resnično izvajanje upravljanja na več ravneh in načel partnerstva na vseh 
stopnjah v duhu Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe 438
Manfred Weber

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kodeks dobre prakse bo opredelil več 
meril za partnerstva, ki bodo del pogodbe 
o partnerstvu in operativnih programov. 
Ta merila za partnerstva bodo zajemala 
naslednje minimalne specifikacije:
(a) opis ustanov partneric, ki sestavljajo 
formalno partnerstvo;
(a) postopek sodelovanja s pristojnimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
ustanovami, ki zagotavlja zavezujoče 
glasovalne pravice v partnerskih 
odločitvah, vključno s spremembami 
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operativnega programa;
(c) opis formalnega postopka 
posvetovanja partnerskih ustanov pri 
oblikovanju nacionalnih navodil in 
dopolnilnih pravil za izvajanje;
(d) opis zainteresiranih strani, ki so 
vključene v pripravo, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje operativnih 
programov;
(e) preglednost postopkov in ustreznih 
dokumentov v zvezi s pogodbo o 
partnerstvu za razvoj in naložbe ter 
operativnimi programi.
Ta merila se preverjajo vnaprej in so 
predmet letnih poročil držav članic za 
Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 439
Giommaria Uggias

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Ta merila se preverjajo vnaprej in so 
predmet letnih poročil držav članic za 
Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija se z organizacijami, ki 4. Komisija se z organizacijami, ki 
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zastopajo partnerje na ravni Unije, najmanj 
enkrat letno in za vsak sklad SSO
posvetuje o izvajanju podpore iz skladov 
SSO.

zastopajo partnerje na ravni Unije, najmanj 
enkrat letno in za vsak sklad, ki ga zajema 
Uredba o SD, posvetuje o izvajanju 
podpore iz skladov, ki jih zajema Uredba o 
SD.

Or. en

Predlog spremembe 441
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija se z organizacijami, ki 
zastopajo partnerje na ravni Unije, najmanj 
enkrat letno in za vsak sklad SSO 
posvetuje o izvajanju podpore iz skladov 
SSO.

4. Komisija se z organizacijami, ki 
zastopajo partnerje na ravni Unije, najmanj 
enkrat letno in za vsak sklad SSO 
posvetuje o izvajanju podpore iz skladov 
SSO. V ta namen Komisija predhodno 
izvede analizo te izvedbe in sodelovanja 
zainteresiranih strani, zlasti gospodarskih 
in socialnih partnerjev;

Or. en

Predlog spremembe 442
Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice zagotovijo, da partnerji 
lahko razvijejo zmogljivosti za učinkovito 
sodelovanje v partnerstvu in postopkih 
javnega posvetovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 443
Manfred Weber

Predlog uredbe
Drugi del – člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija se posvetuje z 
organizacijami, ki predstavljajo partnerje 
na ravni Unije, najmanj enkrat za vsak 
sklad SSO o izvajanju podpore iz skladov 
SSO.
(To bo odstavek 5.)

Or. en


