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Predlog spremembe 106
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Cilj nadnacionalnega sodelovanja mora 
biti krepitev nadnacionalnega sodelovanja 
z ukrepi za spodbujanje celostnega 
teritorialnega razvoja, povezanega s 
prednostnimi nalogami Unije.

(6) Cilj nadnacionalnega sodelovanja mora 
biti krepitev sodelovanja z ukrepi za 
spodbujanje celostnega teritorialnega 
razvoja, povezanega s prednostnimi 
nalogami Unije. Nadnacionalna območja, 
ki se soočajo s skupnimi izzivi, povezanimi 
z infrastrukturo ali naravnimi razmerami, 
kot je na primer alpsko območje, bi bilo 
treba podpreti pri oblikovanju makroregij.

Or. de

Obrazložitev

Alpsko območje se sooča s posebnimi demografskimi in naravnimi izzivi. Makroregije so 
smiseln in uporaben instrument za soočanje s temi izzivi na nadnacionalni in čezmejni ravni. 
Ustanovitev makroregije alpskega območja bi prinesla velike prednosti lokalnemu 
prebivalstvu.

Predlog spremembe 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Še naprej je treba podpirati ali po 
potrebi vzpostaviti čezmejno, 
nadnacionalno in medregionalno 
sodelovanje s tretjimi državami v sosedstvu 
Unije, ker bo to koristilo regijam držav 
članic, ki mejijo na tretje države. V ta 
namen bo ESRR prispeval k čezmejnim 
programom in programom za morske 
bazene iz evropskega instrumenta 
sosedstva (ENI) v skladu z Uredbo (EU) 

(12) Še naprej je treba podpirati ali po 
potrebi vzpostaviti čezmejno, 
nadnacionalno in medregionalno 
sodelovanje s tretjimi državami v sosedstvu 
Unije, ker bo to koristilo regijam držav 
članic, ki mejijo na tretje države. V ta 
namen bo ESRR prispeval k čezmejnim 
programom in programom za morske 
bazene iz evropskega instrumenta 
sosedstva (ENI) v skladu z Uredbo (EU) 
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št. […]/2012 in ter instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA) v skladu z 
Uredbo (EU) št. […]/2012.

št. […]/2012 in instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA) v skladu z 
Uredbo (EU) št. […]/2012. Če bi imel 
projekt sodelovanja s podporo v okviru 
medregionalnega sodelovanja očitne 
prednosti, se lahko vključijo tudi regije iz 
drugih tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 108
Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) V postopek priprave programov 
sodelovanja je primerno vključiti tretje 
države ali ozemlja, če so sprejeli povabilo, 
da sodelujejo v takšnih programih, za ta 
namen pa bi morali biti v uredbi določeni 
posebni postopki. Kadar programi 
sodelovanja vključujejo najbolj oddaljene 
regije in tretje države, bi se morale 
sodelujoče države članice z odstopanjem 
od standardnega postopka posvetovati z 
zadevnimi tretjimi državami, preden bi 
Komisiji predložile programe. Zaradi 
večje učinkovitosti in pragmatičnosti 
vključitve tretjih držav v programe 
sodelovanja bi moralo biti mogoče, da se v 
uradno potrjene zapisnike posvetovalnih 
srečanj s tretjimi državami ali posvetovanj 
v organizacijah za regionalno sodelovanje 
vključijo dogovori o vsebini programov 
sodelovanja in o morebitnih prispevkih 
tretjih držav.
V zvezi s postopkom odobritve operativnih 
programov in ob upoštevanju načel 
deljenega upravljanja in poenostavitve bi 
morala Komisija odobriti samo osrednje 
elemente programov sodelovanja, druge 
elemente pa bi morale odobriti sodelujoče 
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države članice. Zaradi pravne varnosti in 
preglednosti bi bilo treba določiti, da bi 
moral v primeru, ko sodelujoča država 
članica ali države članice spremenijo 
element programa sodelovanja, o katerem 
ne odloča Komisija, organ upravljanja 
zadevne države članice v enem mesecu od 
dneva te odločitve o tej spremembi uradno 
obvestiti Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 109
Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Organi upravljanja morajo biti 
pristojni za vse naloge organa upravljanja
iz člena 114 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD], vključno s pregledi 
upravljanja za zagotovitev enotnih 
standardov na celotnem programskem 
območju. Če se za organ upravljanja 
imenuje EZTS, ga je treba pooblastiti za 
izvajanje takih preverjanj, saj so vse 
sodelujoče države članice zastopane v 
njegovih organih. Tudi če se ne imenuje 
EZTS, morajo sodelujoče države članice 
organ upravljanja pooblastiti za izvajanje 
preverjanj na celotnem programskem 
območju.

(30) Organi upravljanja morajo biti 
pristojni za vse naloge iz člena 114 Uredbe
(EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], 
vključno s pregledi upravljanja za 
zagotovitev enotnih standardov na 
celotnem programskem območju. Če se za 
organ upravljanja imenuje EZTS, bi moral 
taka preverjanja izvajati organ 
upravljanja oz. biti zanje odgovoren, in 
sicer vsaj za tiste države članice in tretje 
države, iz katerih so člani, ki sodelujejo v 
EZTS, medtem ko naj bi se nadzorniki 
uporabljali samo v ostalih državah 
članicah in tretjih državah. Tudi če se ne 
imenuje EZTS, morajo sodelujoče države 
članice organ upravljanja pooblastiti za 
izvajanje preverjanj na celotnem 
programskem območju.

Or. en

Predlog spremembe 110
Riikka Pakarinen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Glede na težave in zamude pri 
vzpostavljanju struktur resničnih skupnih 
programov mora biti časovni okvir za 
utemeljitev plačil v zvezi s proračunskimi 
obveznostmi pri cilju evropsko teritorialno 
sodelovanje tri leta po letu proračunske 
obveznosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 111
Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Treba je razjasniti pravila, ki se 
uporabljajo za finančno poslovodenje, 
programiranje, spremljanje, oceno in 
nadzor v zvezi s sodelovanjem tretjih držav 
pri nadnacionalnih in medregionalnih 
programih sodelovanja. Navedena pravila 
je treba določiti v zadevnem programu 
sodelovanja in/ali zadevnem sporazumu o 
financiranju med Komisijo, vsako od 
tretjih držav in državo članico, ki gostuje 
organ upravljanja zadevnega programa 
sodelovanja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 112
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko ob predložitvi 
osnutkov programov čezmejnega 
sodelovanja vložijo vlogo, da se
določenemu čezmejnemu območju dodajo 
dodatne regije na ravni NUTS 3, ki mejijo
na regije s seznama iz drugega 
pododstavka, ter navedejo razloge za to.

Države članice lahko ob predložitvi 
osnutkov programov čezmejnega 
sodelovanja v ustrezno utemeljenih 
primerih in za zagotovitev skladnosti 
čezmejnih območij ali z namenom, da bi 
se upošteval poseben položaj njihovih 
otokov, vložijo vlogo, da se regijam na 
ravni NUTS 3 s seznama iz drugega 
pododstavka dodajo dodatne regije na 
ravni NUTS 3. Na zahtevo teh zadevnih 
držav članic lahko Komisija, da bi olajšala 
čezmejno sodelovanje na morskih mejah 
za najbolj oddaljene regije in brez 
poseganja v določbe prvega pododstavka, 
v sklep iz drugega pododstavka kot 
čezmejna območja, ki lahko prejmejo 
podporo iz ustrezne dodelitve podpore tem 
državam članicam, vključi regije na ravni 
NUTS 3 v najbolj oddaljenih regijah ob 
morskih mejah, ki so medsebojno 
oddaljene več kot 150 kilometrov.

Or. en

Predlog spremembe 113
François Alfonsi, Nikos Hrisogelos (Nikos Chrysogelos), Catherine Grèze

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko ob predložitvi 
osnutkov programov čezmejnega 
sodelovanja vložijo vlogo, da se
določenemu čezmejnemu območju dodajo 
dodatne regije na ravni NUTS 3, ki mejijo 
na regije s seznama iz drugega 
pododstavka, ter navedejo razloge za to.

Države članice lahko ob predložitvi 
osnutkov programov čezmejnega 
sodelovanja v ustrezno utemeljenih 
primerih in za zagotovitev skladnosti 
čezmejnih območij vložijo vlogo, da se
regijam na ravni NUTS 3 s seznama iz 
drugega pododstavka dodajo dodatne 
regije na ravni NUTS 3.
V skladu s členom 174 PDEU so otoki, ki
ležijo v istem morskem bazenu, upravičeni 
do teh programov brez vsakršnih omejitev 
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v zvezi z ravnjo NUTS ali oddaljenostjo.
Na zahtevo teh zadevnih držav članic 
lahko Komisija, da bi olajšala čezmejno 
sodelovanje na morskih mejah za najbolj 
oddaljene regije in brez poseganja v 
določbe prvega pododstavka, v sklep iz 
drugega pododstavka kot čezmejna 
območja, ki lahko prejmejo podporo iz 
ustrezne dodelitve podpore tem državam 
članicam, vključi regije na ravni NUTS 3 
v najbolj oddaljenih regijah ob morskih 
mejah, ki so medsebojno oddaljene več kot 
150 kilometrov.

Or. en

Predlog spremembe 114
Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 Člen 4

Viri za evropsko teritorialno sodelovanje Viri za evropsko teritorialno sodelovanje1

1. Za cilj evropsko teritorialno sodelovanje 
se nameni 3,48 % skupnih finančnih virov, 
ki so na voljo za proračunsko obveznost iz 
skladov za obdobje 2014–2020 in so 
določeni v členu 83(1) Uredbe (EU) 
št. […/2012 [Uredba o SD] (tj. skupno
11 700 000 004 EUR); dodelijo se, kot 
sledi:

1. Za cilj evropsko teritorialno sodelovanje 
se nameni 7 % skupnih finančnih virov, ki 
so na voljo za proračunsko obveznost iz 
skladov za obdobje 2014–2020 in so 
določeni v členu 83(1) Uredbe (EU) 
št. […/2012 [Uredba o SD] (tj. skupno XX 
XXX XXX XXX2 EUR); dodelijo se, kot 
sledi:

(a) 73,24 % (tj. skupaj
8 569 000 003 EUR) za čezmejno 
sodelovanje;

(a) 74,05 % (tj. skupaj X XXX XXX XXX3) 
za čezmejno sodelovanje;

(b) 20,78 % (tj. skupaj
2 431 000 001 EUR) za nadnacionalno 
sodelovanje;

(b) 20,36 % (tj. skupaj X XXX XXX XXX4) 
za nadnacionalno sodelovanje;

(c) 5,98 % (tj. skupaj 700 000 000 EUR) za (c) 5,59 % (tj. skupaj XXX XXX XXX5) za 
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medregionalno sodelovanje. medregionalno sodelovanje.
2. Programi sodelovanja, ki vključujejo
najbolj oddaljene regije, prejmejo najmanj
150 % podpore ESRR, ki so jo prejeli v 
obdobju 2007–2013. Poleg tega se 
50 000 000 EUR iz dodeljenih sredstev za 
medregionalno sodelovanje rezervira za 
sodelovanje najbolj oddaljenih regij. Glede 
tematske osredotočenosti se za to dodatno 
dodelitev uporablja člen 5(b).

2. Najbolj oddaljenim regijam se za 
programe v okviru cilja evropsko 
teritorialno sodelovanje dodeli najmanj
150 % podpore ESRR, ki so jo prejele v 
obdobju 2007–2013 za programe 
sodelovanja. Poleg tega se 50 000 000 
EUR iz dodeljenih sredstev za 
medregionalno sodelovanje rezervira za 
sodelovanje najbolj oddaljenih regij. Glede 
tematske osredotočenosti se za to dodatno 
dodelitev uporablja člen 5(1).

3. Komisija z izvedbenimi akti sprejme en 
sam sklep, v katerem navede seznam vseh 
programov sodelovanja ter zneske celotne 
podpore ESRR po programih in dodelitev
zneskov za leto 2014 po programih. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po 
svetovalnem postopku iz člena 30(2).

3. Komisija posamezni državi članici 
sporoči, kolikšen delež od skupnih
zneskov za čezmejno in nadnacionalno 
sodelovanje iz odstavka 1(a) in (b) ji 
pripada, in sicer za vsako leto posebej. Na 
območjih iz drugega pododstavka 
člena 3(1) in prvega pododstavka člena 
3(3) se kot merilo za razčlenitev po
državah članicah uporabi prebivalstvo.

Na območjih iz 3. pododstavka člena 3(1) 
in prvega pododstavka člena 3(3) se kot 
merilo za letno razčlenitev po državah 
članicah uporabi prebivalstvo.

Posamezna država članica na podlagi 
sporočenih zneskov Komisijo obvesti o 
tem, ali in kako je uporabila možnost 
prenosa iz člena 4a ter kako je sredstva 
razporedila med čezmejne in 
nadnacionalne programe, v katerih 
sodeluje. Komisija na podlagi informacij, 
ki jih zagotovijo države članice, z 
izvedbenimi akti sprejme sklep, v katerem 
določi seznam vseh programov 
sodelovanja ter navede skupni znesek 
celotne podpore ESRR za vsak program 
posebej. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo po svetovalnem postopku iz 
člena 30(2).

4. Podporo iz ESRR za čezmejne programe 
in programe za morske bazene v okviru 
ENI ter za čezmejne programe v okviru 
IPA določijo Komisija in zadevne države 
članice.

4. Prispevek iz ESRR za čezmejne 
programe in programe za morske bazene v 
okviru ENI ter za čezmejne programe v 
okviru IPA določijo Komisija in zadevne 
države članice. Prispevek ESRR za vsako 
državo članico se naknadno ne 
prerazporeja med zadevnimi državami 
članicami.

5. Podpora iz ESRR za posamezne 
čezmejne programe in programe za morske 

5. Podpora iz ESRR za posamezne 
čezmejne programe in programe za morske 
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bazene v okviru ENI in IPA se odobri, če 
se z ENI in IPA zagotovi najmanj 
enakovreden znesek. Ta enakovredni 
znesek je omejen z največjim zneskom iz 
uredbe ENI ali uredbe IPA.

bazene v okviru ENI in IPA se odobri, če 
se z ENI in IPA zagotovi najmanj 
enakovreden znesek. Ta enakovredni 
znesek je omejen z največjim zneskom iz 
uredbe ENI ali uredbe IPA.

6. Letna odobrena proračunska sredstva za 
podporo programom na podlagi 
instrumentov ENI in IPA iz ESRR se 
vključijo v ustrezne proračunske vrstice 
navedenih instrumentov za proračunsko 
leto 2014.

6. Letna odobrena proračunska sredstva za 
podporo programom na podlagi 
instrumentov ENI in IPA iz ESRR se 
vključijo v ustrezne proračunske vrstice 
navedenih instrumentov za proračunsko 
leto 2014.

7. Leta 2015 in leta 2016 se letni prispevek 
iz ESRR za programe na podlagi 
instrumentov ENI in IPA, za katere ni bil 
Komisiji do 30. junija predložen noben 
program iz čezmejnih programov in 
programov za morske bazene na podlagi 
instrumentov ENI in IPA, v skladu z 
odstavkom 1(a) dodeli programom 
čezmejnega sodelovanja na notranjih 
mejah, v katerih sodeluje zadevna država 
članica.

7. Leta 2015 in leta 2016 se letni prispevek 
iz ESRR za programe na podlagi 
instrumentov ENI in IPA, za katerega ni 
bil Komisiji do 30. junija predložen noben 
program iz čezmejnih programov in 
programov za morske bazene na podlagi 
instrumentov ENI in IPA ter ki ni bil 
prerazporejen v drug program, predložen
v isti kategoriji programov zunanjega 
sodelovanja, v skladu z odstavkom 1(a) 
dodeli programom čezmejnega sodelovanja 
na notranjih mejah, v katerih sodeluje 
zadevna država članica oz. zadevne države 
članice.

Če po 30. juniju 2017 še vedno delujejo 
programi iz čezmejnih programov in 
programov za morske bazene, ki se 
financirajo z instrumentoma ENI in IPA ter 
niso bili predloženi Komisiji, se celotna 
podpora iz ESRR iz odstavka 4 za 
preostala leta do leta 2020 v skladu z 
odstavkom 1(a) dodeli programom 
čezmejnega sodelovanja na notranjih 
mejah, v katerih sodelujejo zadevne države 
članice.

Če po 30. juniju 2017 še vedno delujejo 
programi iz čezmejnih programov in 
programov za morske bazene, ki se 
financirajo z instrumentoma ENI in IPA ter 
niso bili predloženi Komisiji, se celotna 
podpora iz ESRR iz odstavka 4, ki ni bila 
prerazporejena v drug sprejeti program iz 
iste kategorije programov zunanjega 
sodelovanja, za preostala leta do leta 2020 
v skladu z odstavkom 1(a) dodeli 
programom čezmejnega sodelovanja na 
notranjih mejah, v katerih sodelujejo 
zadevne države članice.

8. Čezmejni programi in programi za 
morske bazene iz odstavka 4, ki jih 
sprejme Komisija, se opustijo, če:

8. Čezmejni programi in programi za 
morske bazene iz odstavka 4, ki jih 
sprejme Komisija, se v skladu z veljavnimi 
pravili in postopki opustijo ali pa se 
zmanjšajo sredstva za zadevni program,
zlasti, če:

(a) nobena partnerska država iz programa 
ni podpisala zadevnega sporazuma o 

(a) nobena partnerska država iz programa 
ni podpisala zadevnega sporazuma o 
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financiranju do roka iz Uredbe (EU) 
št. /2012 [Uredba ENI] ali Uredba (EU) 
št. /2012 [IPA] ali

financiranju do roka iz Uredbe (EU) 
št. /2012 [Uredba ENI] ali Uredbe (EU) 
št. /2012 [IPA] ali

(b) programa ni mogoče izvesti zaradi 
težav v odnosih med sodelujočimi 
državami.

(b) programa ni mogoče izvesti v skladu z 
načrti zaradi težav v odnosih med 
sodelujočimi državami.

V tem primeru se podpora iz ESRR iz
odstavka 4 v višini neodobrenih letnih 
obrokov na zahtevo zadevne države 
članice, ki sodeluje v programu v skladu z
odstavkom 1(a) dodeli programom 
čezmejnega sodelovanja na notranjih 
mejah.

V tem primeru se podpora iz ESRR iz
odstavka 4 v višini neodobrenih letnih 
obrokov ali letnih obrokov, odobrenih ter 
v celoti ali deloma zapadlih v istem 
proračunskem letu, ki niso bili 
prerazporejeni v drug program iste 
kategorije programov zunanjega 
sodelovanja, na zahtevo zadevne države 
članice, ki sodeluje v programu v skladu z
odstavkom 1(a), dodeli programom 
čezmejnega sodelovanja na notranjih 
mejah.

8a. Komisija odboru, ustanovljenem v
skladu s členom 143 Uredbe (EU) št. 
…/2013 [Uredba o SD], predloži letni 
povzetek finančnega izvajanja čezmejnih 
programov in programov za morske 
bazene, ki se financirajo z instrumentom 
ENI, ter čezmejnih programov, ki se 
financirajo z instrumentom IPA, h 
katerim prispeva ESRR v skladu s tem 
členom.
__________
1 Proračunski podatki se vstavijo, ko bo 
doseženo soglasje o večletnem finančnem 
okviru 2014–2020 in o členu 84 Uredbe o 
skupnih določbah.
2 3 4 5 zneski so odvisni od skupnih 
finančnih virov, ki so na voljo za 
kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020.

Or. en

Predlog spremembe 115
Riikka Pakarinen
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Predlog uredbe
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 Člen 13
Poročila o izvajanju Poročila o izvajanju

1. Organ upravljanja do 30. aprila 2016 in 
do 30. aprila vsakega naslednjega leta do 
vključno leta 2022 predloži Komisiji letno 
poročilo v skladu s členom 44(1)
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].
Poročilo, predloženo leta 2016, zajame 
finančni leti 2014 in 2015 ter obdobje med 
začetkom upravičenosti izdatkov in
31. decembrom 2013.

1. Organ upravljanja do 31. maja 2016 in 
do 31. maja vsakega naslednjega leta do 
vključno leta 2022 predloži Komisiji letno 
poročilo v skladu s členom 44(1) Uredbe
(EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].
Poročilo, predloženo leta 2016, zajame 
finančni leti 2014 in 2015 ter obdobje med 
začetkom upravičenosti izdatkov in
31. decembrom 20131.

1a. Za poročili, ki se predložita v letih 
2017 in 2019, je rok iz odstavka 1 30. 
junij.

2. Letna poročila o izvajanju vsebujejo 
informacije o:

2. Letna poročila o izvajanju vsebujejo 
informacije o:

(a) izvajanju programa sodelovanja v 
skladu s členom 44(2) Uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD];

(a) izvajanju programa sodelovanja v 
skladu s členom 44(2) Uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD];

(b) napredku pri pripravi in izvajanju 
večjih projektov ter skupnih akcijskih 
načrtov.

(b) kadar je ustrezno, napredku pri 
pripravi in izvajanju večjih projektov ter 
skupnih akcijskih načrtov.

3. V letnih poročilih o izvajanju, 
predloženih leta 2017 in 2019, se navedejo 
in ocenijo predpisane informacije iz
člena 44(3) in (4) Uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD] ter informacije 
iz odstavka 2 skupaj z:

3. V letnih poročilih o izvajanju, 
predloženih leta 2017 in 2019, se navedejo 
in ocenijo predpisane informacije iz člena 
44(3) in (4) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] ter informacije iz odstavka 
2, skupaj z informacijami o zadevah, 
navedenih pod točkami (c), (f) in (h), 
glede na vsebino in cilje programov 
sodelovanja pa se lahko dodajo tudi 
informacije o drugih spodaj navedenih 
zadevah:

(a) napredkom pri izvajanju celostnega 
pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno 
s trajnostnim razvojem mest in lokalnim 
razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru
operativnega programa;

(a) napredku pri izvajanju celostnega 
pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno 
s trajnostnim razvojem mest in lokalnim 
razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru 
programa sodelovanja;

(b) napredkom pri izvajanju ukrepov za (b) napredku pri izvajanju ukrepov za 
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krepitev zmogljivosti organov in 
upravičencev za upravljanje in uporabo 
ESRR;

krepitev zmogljivosti organov in 
upravičencev za upravljanje in uporabo 
ESRR;

(ba) kadar je ustrezno, prispevku za 
makroregionalne strategije in strategije za 
morske bazene;

(c) napredkom pri izvajanju ocenjevalnega 
načrta in nadaljnjem spremljanju 
ugotovitev pri ocenah;

(c) napredku pri izvajanju ocenjevalnega 
načrta in nadaljnjem spremljanju 
ugotovitev pri ocenah;

(d) posebnimi ukrepi, sprejetimi za 
spodbujanje enakosti moških in žensk ter
preprečevanje diskriminacije, vključno z 
dostopnostjo za invalidne osebe, ter
ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika 
enakosti spolov v operativni program in 
dejavnosti;

(d) posebnih ukrepih, sprejetih za 
spodbujanje enakosti moških in žensk ter
spodbujanje nediskriminacije, zlasti 
dostopnosti za invalidne osebe, ter
ureditvi, ki se izvaja za vključitev vidika 
enakosti spolov v program in dejavnosti
sodelovanja;

(e) ukrepi za spodbujanje trajnostnega 
razvoja;

(e) ukrepih za spodbujanje trajnostnega 
razvoja;

(f) rezultati informiranja in obveščanja 
javnosti pri strategiji komuniciranja;

(f) rezultatih informiranja in obveščanja 
javnosti pri strategiji komuniciranja;

(g) napredkom pri izvajanju ukrepov na
področij socialnih inovacij, kadar je 
ustrezno;

(g) napredku pri izvajanju ukrepov na
področju socialnih inovacij;

(h) vključitvijo partnerjev v izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje programa 
sodelovanja.

(h) vključitvi partnerjev v izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje programa 
sodelovanja.

4. Letna in končna poročila o izvajanju se 
pripravijo po vzorcih, ki jih sprejme 
Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo po svetovalnem postopku 
iz člena 30(2).

4. Letna in končna poročila o izvajanju se 
pripravijo po vzorcih, ki jih sprejme 
Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo po svetovalnem postopku 
iz člena 143 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].
______________
1 Odvisno od uskladitve z izidom razprav o 
členu 101 Uredbe o skupnih določbah.

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupni kazalniki iz Priloge k tej uredbi se 
uporabljajo, kadar je ustrezno in v skladu 
s členom 24(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD]. Izhodišče zanje se določi 
pri nič in zbirni cilji se določijo za 
leto 2022.

1. V skladu s členom 24(3) ter členom 
7(2)(b)(ii) in (iv) te uredbe se uporabljajo 
skupni kazalniki realizacije iz Priloge k tej 
uredbi, kazalniki rezultatov za posamezne 
programe in po potrebi kazalniki 
realizacije za posamezne programe.

Za kazalnike realizacije za posamezne 
programe se izhodišče določi pri nič in 
zbirni cilji se določijo za leto 2022.

2. Za skupne kazalnike realizacije in 
kazalnike realizacije za posamezne 
programe se izhodišče določi pri nič. 
Zbirne količinsko opredeljene ciljne 
vrednosti za te kazalnike se določijo za 
leto 2022.

Za kazalnike rezultatov za posamezne 
programe se kot izhodišče uporabijo 
najnovejši razpoložljivi podatki in cilji se 
določijo za leto 2022, izrazijo pa se lahko 
količinsko ali kakovostno.

3. Za kazalnike rezultatov za posamezne 
programe, ki zadevajo naložbene 
prednostne naloge, se kot izhodišče 
uporabijo najnovejši razpoložljivi podatki 
in cilji se določijo za leto 2022. Cilji se 
lahko izrazijo količinsko ali kakovostno.

4. Komisija se pooblasti, da sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 29 za 
spreminjanje seznama skupnih kazalnikov 
učinka iz Priloge k tej uredbi, da bi 
seznam, kadar je upravičeno, prilagodila z 
namenom zagotavljanja učinkovitega 
ocenjevanja napredka pri izvajanju 
programa.

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izdatki za dejavnosti pri spodbujanju in
krepitvi zmogljivosti lahko nastanejo zunaj 
dela programskega območja, ki pripada 
Uniji, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 
2(a) in 2(c).

3. Izdatki za dejavnosti v zvezi s tehnično 
pomočjo ali spodbujanjem in krepitvijo
zmogljivosti lahko nastanejo zunaj dela 
programskega območja, ki pripada Uniji, 
če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2(a) in 
2(c).
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Predlog spremembe 118
Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ upravljanja programa sodelovanja 
opravlja naloge organa upravljanja in 
organa za potrjevanje iz členov 114 in 115
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

1. Organ upravljanja programa sodelovanja 
opravlja naloge iz člena 114 Uredbe (EU) 
št.[…]/2012 [Uredba o SD], brez 
poseganja v odstavek 4 tega člena.

2. Organ upravljanja po posvetovanju z 
državami članicami in katerimi koli tretjimi 
državami, ki sodelujejo v programu 
sodelovanja, ustanovi skupni sekretariat.

2. Organ upravljanja po posvetovanju z 
državami članicami in katerimi koli tretjimi 
državami, ki sodelujejo v programu 
sodelovanja, ustanovi skupni sekretariat.

Skupni sekretariat pomaga organu 
upravljanja in odboru za spremljanje pri 
izvajanju njunih zadevnih nalog. Skupni 
sekretariat tudi obvešča potencialne 
upravičence o možnostih financiranja v 
okviru programov sodelovanja in 
upravičencem pomaga pri izvajanju 
dejavnosti.

Skupni sekretariat pomaga organu 
upravljanja in odboru za spremljanje pri 
izvajanju njunih zadevnih nalog. Skupni 
sekretariat tudi obvešča potencialne 
upravičence o možnostih financiranja v 
okviru programov sodelovanja in 
upravičencem pomaga pri izvajanju 
dejavnosti.

3. Preverjanja v skladu s členom 114(4)(a) 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] 
izvaja organ upravljanja za celotno 
programsko območje, kadar je organ 
upravljanja EZTS.

3. Če je organ upravljanja EZTS,
preverjanja vsaj za tiste države članice in 
tretje države, iz katerih so člani, ki 
sodelujejo v EZTS, v skladu s členom 
114(4)(a) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] izvaja organ upravljanja oz. 
je zanje odgovoren.

4. Če organ upravljanja ne more izvajati
preverjanj iz člena 114(4)(a) Uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD] na celotnem 
programskem območju, vsaka država 
članica ali tretja država imenuje organ ali 
osebo, odgovorno za izvajanje teh 
preverjanj za upravičence na svojem 
ozemlju (v nadaljnjem besedilu: nadzornik 
ali nadzorniki).

4. Če organ upravljanja ne izvaja
preverjanj iz člena 114(4)(a) Uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD] na celotnem 
programskem območju ali če organ 
upravljanja ne izvaja preverjanj za tiste 
države članice in tretje države, iz katerih 
so člani, ki sodelujejo v EZTS v skladu z 
odstavkom 3, oziroma zanje ni odgovoren,
vsaka država članica ali tretja država, če je 
sprejela povabilo k sodelovanju v 
programu sodelovanja, imenuje organ ali 
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osebo, odgovorno za izvajanje teh 
preverjanj za upravičence na svojem 
ozemlju (v nadaljnjem besedilu: nadzornik 
ali nadzorniki). V zvezi s tem se organ 
upravljanja prepriča, da je izdatke 
vsakega upravičenca, ki sodeluje v 
dejavnosti, preveril imenovani nadzornik. 
Vsaka država članica zagotovi, da je 
izdatke mogoče preveriti v treh mesecih od 
dneva, ko upravičenec predloži 
dokumente.

Navedeni nadzorniki so po možnosti isti 
organi, ki so odgovorni za izvajanje takih 
preverjanj za operativne programe pri cilju 
naložbe za rast in nova delovna mesta, pri 
tretjih državah pa za izvajanje primerljivih 
preverjanj na podlagi instrumentov 
zunanjih politik Unije.

Navedeni nadzorniki so lahko isti organi, 
ki so odgovorni za izvajanje takih 
preverjanj za operativne programe pri cilju 
naložbe za rast in nova delovna mesta, pri 
tretjih državah pa za izvajanje primerljivih 
preverjanj na podlagi instrumentov 
zunanjih politik Unije.

Vsaka država članica ali tretja država je 
odgovorna za preverjanja, ki se opravijo na 
njenem ozemlju.

Vsaka država članica ali, če je sprejela 
povabilo k sodelovanju v programu 
sodelovanja, tretja država je odgovorna za 
preverjanja, ki se opravijo na njenem 
ozemlju.

Če je mogoče izvedbo sofinanciranih 
izdelkov ali storitev preveriti samo v zvezi 
s celotno dejavnostjo, preverjanje opravi 
organ upravljanja ali nadzornik države 
članice, v kateri ima glavni upravičenec 
sedež.

Če je mogoče izvedbo sofinanciranih 
izdelkov ali storitev preveriti samo v zvezi 
s celotno dejavnostjo, preverjanje opravi 
organ upravljanja ali nadzornik države 
članice, v kateri ima glavni upravičenec 
sedež.

Or. en
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Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Člen 27 črtano
Sprostitev prevzetih obveznosti
Z odstopanjem od prvega pododstavka 
člena 127(1), toda brez poseganja v člen 
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127(4), Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD] Komisija sprosti kakršen koli del 
zneska v programu sodelovanja, ki je bil 
izračunan v skladu z drugim 
pododstavkom navedenega člena in ni bil 
uporabljen za plačilo začetnega ali 
letnega vnaprejšnjega financiranja, 
vmesna plačila in letno razliko do 
31. decembra tretjega finančnega leta po 
letu proračunske obveznosti v okviru 
programu sodelovanja ali za katerega ni 
bil predložen zahtevek za plačilo v skladu 
s členom 126(1) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].

Or. en

Predlog spremembe 120
Riikka Pakarinen

Predlog uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena.

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 17(1) se Komisiji podeli za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 15(4) in člena 17(1) se 
Komisiji podeli za nedoločen čas od 
datuma začetka veljavnosti te uredbe.

3. Pooblastilo iz člena 17(1) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekličeta.

3. Pooblastilo iz člena 15(4) in člena 17(1) 
lahko Evropski parlament ali Svet kadar 
koli prekličeta.

S sklepom o preklicu pooblastila 
pooblastilo iz navedenega sklepa preneha.
Sklep začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki 
je v njej naveden. Na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

S sklepom o preklicu pooblastila 
pooblastilo iz navedenega sklepa preneha.
Sklep začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki 
je v njej naveden. Na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.



PE514.649v01-00 18/18 AM\940886SL.doc

SL

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s
členom 17(1), začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet mu v dveh 
mesecih od dneva uradnega obvestila o
njem ne nasprotujeta ali če Evropski 
parlament in Svet pred iztekom tega roka
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za
dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
17(1), začne veljati le, če mu niti Evropski 
parlament niti Svet v 2 mesecih od dneva 
uradnega obvestila o njem ne nasprotujeta 
ali če tako Evropski parlament kot Svet 
pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za 2 meseca.

Or. en


