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Predlog spremembe 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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, pri čemer se 
posebna pozornost namenja podeželju,
območjem, ki jih je prizadela industrijska 
tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, med drugim najbolj 
oddaljenim regijam, najsevernejšim 
regijam z zelo nizko gostoto prebivalstva 
ter otoškim, čezmejnim in gorskim 
regijam. 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 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Uredba (EU) št. [...]/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 
letni proračun Unije1, določa osnovna 
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načela izvajanja letnega proračuna Unije. 
Zagotoviti je treba skladnost med to 
uredbo in določbami, ki veljajo zanjo.
___________
1 OJ L ....

Or. en

Predlog spremembe 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 
odločilno vlogo pri doseganju ciljev EU 
2020, trdna in avtonomna kohezijska 
politika pa je predpogoj za uspešno 
izvajanje te strategije.

Or. en

Predlog spremembe 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Najbolj oddaljene regije bi morale biti 
upravičene do posebnih ukrepov in 
dodatnega financiranja, da se izravnajo 

(5) Najbolj oddaljene regije bi morale biti 
upravičene do posebnih učinkovitih
ukrepov in zadostnega dodatnega 
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omejitve, ki so posledica dejavnikov iz 
člena 349 Pogodbe.

financiranja, da se upoštevajo oddaljenost, 
otoška lega in družbene in gospodarske 
strukturne okoliščine ter da se izravnajo 
omejitve, ki so posledica dejavnikov iz 
člena 349 Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica bi morala za pogodbo o 
partnerstvu oziroma vsak posamezni 
program organizirati partnerstvo s 
predstavniki pristojnih regionalnih, 
lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, 
gospodarskimi in socialnimi partnerji,
organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
med drugim z okoljskimi partnerji, 
nevladnimi organizacijami in organi, 
pristojnimi 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 bi bilo 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 bi morala za sporazum
o partnerstvu oziroma vsak posamezni 
program organizirati partnerstvo s 
predstavniki pristojnih regionalnih, 
lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, 
gospodarskimi in socialnimi partnerji ter
drugimi organi, ki predstavljajo civilno 
družbo, med drugim z okoljskimi partnerji, 
nevladnimi organizacijami in organi, 
pristojnimi za enakost in nediskriminacijo, 
vključno s „krovnimi organizacijami“ 
takšnih organov in organizacij, kadar je 
to primerno. Namen takšnega partnerstva 
je spoštovati načela upravljanja na več 
ravneh, pa tudi načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti ter posebnosti različnih 
pravnih in institucionalnih okvirov držav 
članic, zagotoviti lastništvo načrtovanih 
ukrepov s strani zainteresiranih strani ter
graditi na izkušnjah in strokovnem znanju
zadevnih akterjev. Države članice bi 
morale določiti najbolj reprezentativne 
upoštevne partnerje, med katerimi bi 
morale biti institucije, organizacije in 
skupine, ki lahko vplivajo na pripravo 
programov oziroma na katere lahko 
vplivata priprava in izvajanje programov. 
V tej zvezi lahko države članice kot 
upoštevne partnerje, kadar je to primerno, 
določijo tudi „krovne organizacije“, kot so 
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združenja, federacije ali konfederacije 
upoštevnih lokalnih, regionalnih in 
mestnih oblasti ali drugih organov, in 
sicer v skladu z veljavno nacionalno 
zakonodajo in prakso. Komisija je 
pooblaščena za sprejetje delegiranega 
akta, ki vzpostavlja kodeks dobre prakse, 
da se državam članicam olajša izvajanje 
partnerstva, kar zadeva zagotavljanje 
dosledne vključenosti upoštevnih
partnerjev pri pripravi, izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju sporazumov o 
partnerstvu in programov. Sprejeti 
delegirani akt ne bi smel imeti pod 
nobenim pogojem in na podlagi nobenega 
načina tolmačenja retroaktivnega učinka 
ali biti podlaga za ugotavljanje 
nepravilnosti, ki vodijo k finančnim 
popravkom. Sprejeti delegirani akt ne bi 
smel začeti veljati pred dnem svojega 
sprejetja po začetku veljavnosti te uredbe. 
Sprejeti delegirani akt bi moral državam 
članicam dopuščati, da določijo 
najprimernejše rešitve za izvajanje 
partnerstva v skladu s svojim 
institucionalnim in pravnim okvirom, pa 
tudi svojimi nacionalnimi in regionalnimi 
pristojnostmi, če bodo cilji partnerstva, 
kakor so navedeni v tej uredbi, doseženi.

Or. en

Predlog spremembe 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Unija bi morala 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 

(11) Unija bi morala imeti v okviru 
prizadevanj za krepitev ekonomske, 
teritorialne in socialne kohezije na vseh 
stopnjah izvajanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov za cilj odpravo 
neenakosti in zagotavljanje enakosti žensk 
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diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti.

in moških tako s pomočjo sistematičnega 
vključevanja vidika spola v postopek 
priprave in izvajanja programov kot s 
posebnimi ukrepi v skladu s strategijo EU 
za enakost med ženskami in moškimi.  
Med tem izvajanjem bi si Unija morala 
prizadevati tudi za boj proti diskriminaciji 
na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere 
ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti, kot je določeno v 
členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, členu 
10 Pogodbe o delovanju Evropske unije in 
členu 21 Listine o temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Cilji evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov bi se morali 
uresničevati v okviru trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Unije o
ohranjanju, varovanju in izboljšanju
kakovosti okolja iz členov 11 in 191(1)
Pogodbe, ob upoštevanju načela
„onesnaževalec plača“. V ta namen bi 
morale države članice z metodologijo na 
podlagi kategorij ukrepov, ki jo z 
izvedbenim aktom sprejme Komisija, 
zagotoviti informacije o podpori ciljem na 
področju podnebnih sprememb, ki so v 
skladu z načrtom, da se vsaj 20 % 
proračuna Unije nameni temu cilju.

Or. en

Predlog spremembe 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Skladi SSO bi morali 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 bi bilo treba določiti v pravilih za 
posamezne sklade in je lahko omejeno na 
le nekatere tematske cilje, opredeljene v tej 
uredbi.

(13) Evropski strukturni in investicijski
skladi bi morali 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 se 
upoštevajo posebne potrebe regij in 
zagotovijo ustrezni odzivi nanje. Natančno 
področje uporabe evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov bi bilo treba določiti 
v pravilih za posamezne sklade in je lahko 
omejeno na le nekatere tematske cilje, 
opredeljene v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da se zagotovi največji možni 
prispevek skladov SSO in zagotovi jasna
strateška usmeritev postopka načrtovanja 
na ravni držav članic in regij, bi moral biti 
vzpostavljen skupni strateški okvir. Skupni 
strateški okvir bi moral olajšati sektorsko 
in teritorialno usklajevanje ukrepanja Unije 
v okviru skladov SSO ter z drugimi 
zadevnimi politikami in instrumenti Unije.

(14) Da se zagotovi največji možni 
prispevek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov in zagotovijo
strateška vodilna načela za lajšanje
postopka načrtovanja na ravni držav članic 
in regij, bi moral biti vzpostavljen skupni 
strateški okvir. Skupni strateški okvir bi 
moral olajšati tudi sektorsko in teritorialno 
usklajevanje ukrepanja Unije v okviru
evropskih strukturnih in investicijskih
skladov ter z drugimi zadevnimi politikami 
in instrumenti Unije, skladno s splošnimi 
cilji, opredeljenimi v Pogodbi, in 
posameznimi cilji strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
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ob upoštevanju ključnih teritorialnih 
izzivov. Skupni strateški okvir bi bilo treba 
opredeliti v prilogi k tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Skupni strateški okvir bi moral zato 
določiti sredstva za dosego skladnosti in 
doslednosti gospodarskih politik držav 
članic in Unije, mehanizme za 
usklajevanje med skladi SSO ter z drugimi 
zadevnimi politikami Unije in instrumenti,
horizontalna načela in medsektorske 
politične cilje, ureditve za obravnavo 
ozemeljskih izzivov okvirne ukrepe visoke 
evropske dodane vrednosti ter ustrezna 
načela izvajanja in prednostne naloge za 
sodelovanje.

(15) Skupni strateški okvir bi moral zato 
določiti mehanizme glede tega, kako bodo 
evropski strukturni in investicijski skladi 
prispevali k splošnim in posameznim 
ciljem strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, rešitve za 
obravnavanje ključnih teritorialnih 
izzivov, rešitve za spodbujanje celovite 
uporabe evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, horizontalna načela 
in medsektorske politične cilje ter načine 
usklajevanja z drugimi zadevnimi 
politikami in dejavnostmi sodelovanja v 
okviru Unije.

Or. en

Predlog spremembe 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 a) Države članice in regije se vse bolj 
srečujejo z izzivi, povezanimi z vplivom 
globalizacije, okoljskimi in energetskimi 
vprašanji, staranjem prebivalstva in 
demografskimi spremembami, 
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povpraševanjem po tehnološkem 
preoblikovanju in inovacijah ter s 
socialno neenakostjo. Zaradi zapletene in 
medsebojno povezane narave teh izzivov 
bi morale biti rešitve, ki jih podpirajo 
evropski strukturni in investicijski skladi, 
celostne, večsektorske in večrazsežne. V 
tem okviru in zaradi povečanja 
učinkovitosti in uspešnosti politik bi bilo 
treba omogočiti, da se evropski strukturni 
in investicijski skladi združijo v celostne 
svežnje, izdelane po meri, da bi ustrezali 
posebnim teritorialnim potrebam.

Or. en

Predlog spremembe 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 b) Kombinacija upadanja delavno 
aktivnega prebivalstva in vse večjega 
deleža upokojencev med celotnim 
prebivalstvom, pa tudi težave v zvezi z 
razpršenostjo prebivalstva bodo še naprej 
ustvarjale pritisk med drugim na ustroj 
izobraževanja in socialne podpore držav 
članic in s tem na gospodarsko 
konkurenčnost Unije. Prilagajanje tem 
demografskim spremembam je eden od 
osrednjih izzivov, s katerimi se bodo 
države članice in regije soočale v 
prihodnjih letih, in kot takemu bi bilo 
treba nameniti poseben razmislek, zlasti 
ko gre za regije, ki jih demografske 
spremembe najbolj zadevajo. 

Or. en
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Predlog spremembe 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Vsaka država članica bi morala na 
podlagi skupnega strateškega okvira v 
sodelovanju s partnerji, kot je navedeno v 
členu 5 te uredbe, in po posvetovanju s 
Komisijo pripraviti sporazum o 
partnerstvu. Sporazum o partnerstvu bi
moral prenesti elemente iz skupnega 
strateškega okvira v nacionalni kontekst in 
določiti trdne zaveze doseganju ciljev 
Unije s programiranjem evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov.
Sporazum o partnerstvu bi moral določati 
ureditve, ki bodo zagotavljale skladnost s 
strategijo Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter s smotri za posamezne 
sklade na podlagi njihovih ciljev, 
izhajajočih iz Pogodb, ureditve za 
zagotavljanje učinkovitega izvajanja ter 
ureditve za načelo partnerstva in celovit 
pristop k teritorialnemu razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale svojo 
podporo osredotočiti na zagotavljanje 
znatnega prispevka k doseganju ciljev 
Unije v skladu s posebnimi nacionalnimi in 
regionalnimi razvojnimi potrebami.
Opredeljeni bi morali biti predhodni 
pogoji, da se zagotovijo potrebni okvirni 

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

okvirni pogoji za učinkovito uporabo 
podpore Unije. Predhodna pogojenost bi
se morala uporabljati le, če je neposredno 
povezana z učinkovitim izvajanjem 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov in vpliva na to izvajanje. Komisija 
bi morala v okviru svoje ocene sporazuma
o partnerstvu in programov oceniti 
informacije o izpolnjevanju predhodnih 
pogojenosti, ki jih predložijo države 
članice. Kadar predhodna pogojenost ni 
izpolnjena, bi bilo treba Komisijo 
pooblastiti za začasno ustavitev plačil 
programom v skladu s pravili 
posameznega sklada.

Or. en

Predlog spremembe 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za vsak program bi moral biti 
opredeljen okvir uspešnosti z namenom 
spremljanja napredka pri doseganju 
splošnih in posameznih ciljev vsakega 
programa v programskem obdobju.
Komisija bi morala v letih 2017 in 2019 v 
sodelovanju z državami članicami izvesti 
pregled uspešnosti. Za leto 2019 bi bilo 
treba določiti 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, bi Komisija morala imeti 
možnost začasno ustaviti plačila programu 
oziroma ob koncu programskega obdobja 
uporabiti finančne popravke za 
preprečitev potratne ali neučinkovite 

(18) Za vsak program bi moral biti 
opredeljen okvir uspešnosti z namenom 
spremljanja napredka pri doseganju 
splošnih in posameznih ciljev vsakega 
programa v programskem obdobju.
Komisija bi morala v letih 2017 in 2019 v 
sodelovanju z državami članicami izvesti 
pregled uspešnosti. V primerih, kjer se na 
podlagi pregleda uspešnosti pokaže, da pri 
prednostni nalogi niso bili doseženi 
mejniki, določeni v okviru uspešnosti, bi 
Komisija morala pozvati države članice, 
naj predlagajo spremembe zadevnega 
programa, in, če se država članica v treh 
mesecih ne odzove ustrezno, ustaviti vsa
plačila programu oziroma del vmesnega 
plačila prednostne naloge programa za 
preprečitev potratne ali neučinkovite 
porabe proračuna Unije. Ustavitev plačila 
bi bilo treba preklicati, takoj ko država 
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porabe proračuna Unije. članica sprejme potrebne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) V skladu s sklepi Evropskega sveta z 
dne 28. in 29. junija 2012 se javni izdatki 
držav članic, ki so bili dodeljeni kot 
sredstva za sofinanciranje programov, ki 
se financirajo iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, ne bi smeli 
upoštevati pri izračunu primanjkljaja 
zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 

(19) Z vzpostavitvijo tesnejše povezave 
med kohezijsko politiko in gospodarskim 
upravljanjem Unije se bo zagotovilo, da bo 
uspešnost izdatkov v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov 
podprta z dobrimi gospodarskimi 
politikami in bodo lahko evropski 
strukturni in investicijski skladi po potrebi 
preusmerjeni v reševanje gospodarskih 
težav države. Določbe o pogojenosti, ki 
izhajajo iz Pakta za stabilnost in rast, bi 
bilo treba uporabljati za Kohezijski sklad 
v zvezi z izpolnjevanjem pogojev 
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država članica kljub okrepljeni uporabi 
skladov SSO ne odzove z učinkovitimi 
ukrepi v okviru postopka gospodarskega 
upravljanja, bi morala biti Komisija 
pooblaščena za začasno ustavitev dela ali 
vseh plačil in obveznosti. Odločitve o 
začasni ustavitvi bi morale biti 
sorazmerne in učinkovite ter bi morale 
upoštevati učinek posameznih programov 
na obravnavo ekonomskih in socialnih 
razmer v ustrezni državi članici in 
prejšnje spremembe pogodbe o 
partnerstvu. Komisija bi morala pri 
odločanju o začasni ustavitvi spoštovati 
enako obravnavo držav članic, pri čemer 
bi morala upoštevati zlasti učinek začasne 
ustavitve na gospodarstvo zadevne države 
članice. Ko zadevna država članica 
ustrezno ukrepa, bi bilo treba začasno 
ustavitev prekiniti in državi članici znova 
omogočiti uporabo sredstev.

gospodarskega upravljanja. Ta postopek 
mora biti postopen, začeti pa se mora s 
spremembami sporazuma o partnerstvu in 
programov v podporo priporočilom Sveta 
za odpravo makroekonomskih neravnotežij 
ter socialnih in ekonomskih težav.

Or. en

Predlog spremembe 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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, bi 
bilo treba opredeliti skupne elemente za 
vse programe. Za zagotavljanje doslednosti 
ureditev programiranja za sklade SSO bi 
bilo treba uskladiti postopke za sprejem in 
spreminjanje programov. Programiranje bi 
moralo zagotoviti usklajenost s skupnim 
strateškim okvirom in pogodbo o 
partnerstvu, usklajevanje skladov SSO med 
seboj in z drugimi obstoječimi finančnimi 
instrumenti ter Evropsko investicijsko 

(20) Evropske strukturne in investicijske 
sklade bi bilo treba izvajati s programi, ki 
pokrivajo programsko obdobje v skladu s 
sporazumom o partnerstvu. Programe bi
morale oblikovati države članice po 
preglednih postopkih v skladu z 
institucionalnim in pravnim okvirom 
posamezne države članice. Države članice 
in Komisija bi morale s sodelovanjem 
zagotavljati usklajenost in doslednost 
programskih rešitev za evropske 
strukturne in investicijske sklade. Ker sta 
vsebina programov in vsebina sporazuma 
o partnerstvu med seboj tesno povezani, bi
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banko. bilo treba programe predložiti najpozneje 
tri mesece po predložitvi ustreznega 
sporazuma o partnerstvu. Za predložitev 
programov v okviru evropskega 
teritorialnega sodelovanja bi bilo treba
predvideti daljši rok, tako da se ustrezno 
upošteva njihov večdržavni značaj. Zlasti 
bi bilo treba razlikovati med ključnimi 
elementi sporazuma o partnerstvu in 
programov, o katerih bi morala odločati 
Komisija, ter drugimi elementi, ki ne 
spadajo v domeno odločanja Komisije in 
za spremembe katerih so lahko odgovorne 
države članice. Programiranje bi moralo 
zagotoviti usklajenost s skupnim strateškim 
okvirom in sporazumom o partnerstvu, 
usklajevanje evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med seboj in z 
drugimi obstoječimi finančnimi instrumenti 
ter z vložkom Evropske investicijske 
banke, če je to ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) Za optimizacijo dodane vrednosti 
naložb na področju raziskav in inovacij, ki 
se v celoti ali deloma financirajo prek 
splošnega proračuna Unije, se poskušajo 
doseči sinergije zlasti med delovanjem 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter Obzorjem 2020, pri čemer se 
upoštevajo njihovi različni cilji. Glavna 
mehanizma za doseganje teh sinergij 
bosta priznavanje pavšalov za upravičene 
stroške iz Obzorja 2020 za podobno 
dejavnost in upravičenca ter možnost 
združevanja sredstev iz različnih 
instrumentov Unije, vključno z evropskimi 
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strukturnimi in investicijskimi skladi in 
Obzorjem 2020, za isto dejavnost ob 
hkratnem preprečevanju dvojnega 
financiranja. Da bi okrepili zmogljivosti 
za raziskave in inovacije na nacionalni in 
regionalni ravni ter uresničili cilj gradnje 
„poti k odličnosti“ v manj razvitih regijah, 
bi bilo treba doseči tesne sinergije pri vseh 
ustreznih prednostnih nalogah evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov ter 
programa Obzorje 2020.

Or. en

Predlog spremembe 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi morale prevzeti 
lokalne akcijske skupine, 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.
Zato je za boljše sproščanje potenciala na 
lokalni ravni z določitvijo skupnih pravil in 
tesno usklajenostjo vseh evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov treba 
okrepiti in olajšati izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost. Pri lokalnem 
razvoju, ki ga vodi skupnost, je treba 
upoštevati lokalne potrebe in potencial, pa 
tudi zadevne socialno-kulturne 
značilnosti. Odgovornost za izvajanje 
lokalnih razvojnih strategij bi kot bistveno 
načelo morale prevzeti lokalne akcijske 
skupine, ki zastopajo interese skupnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Podrobne ureditve glede določitve 
območja in prebivalstva, ki ju zajemajo 
strategije, bi morale biti določene v 
ustreznih programih v skladu pravili za 
posamezne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 ciljem javne politike prek 
obnovljivih oblik financiranja, kar 
dolgoročno zagotavlja trajnostnejšo 
podporo.

(22) Finančni instrumenti so vse 
pomembnejši zaradi svojega učinka 
finančnega vzvoda na evropske strukturne 
in investicijske sklade, ker lahko 
združujejo različne javne in zasebne vire za 
podporo ciljem javne politike ter ker 
zagotavljajo obnovljiv tok finančnih 
sredstev za strateške naložbe, kar podpira 
dolgoročne, trajnostne naložbe in zvišuje 
potencial Unije za rast. Zagotavljanje 
nepovratnih sredstev je treba ohraniti kot 
eno od možnosti, odgovornost tistih, ki so 
vključeni na kraju samem, pa mora biti 
uporaba kombinacije financiranja, ki 
najbolje ustreza regionalnim potrebam.

Or. en

Predlog spremembe 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(23) Finančni instrumenti, ki jih podpirajo
evropski strukturni in investicijski skladi, 
bi se morali uporabljati za stroškovno
učinkovito zadovoljevanje posebnih tržnih 
potreb in zlasti za odzivanje na tržne 
nepopolnosti ali neoptimalne naložbene 
razmere v skladu s cilji programov ter ne 
bi smeli izriniti zasebnega financiranja.
Odločitev o financiranju podpornih 
ukrepov s finančnimi instrumenti bi bilo 
zato treba sprejeti na podlagi predhodne
ocene.

Or. en

Predlog spremembe 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Finančni instrumenti bi morali 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 bi se morali organi 
upravljanja odločiti o najustreznejših 
oblikah izvajanja finančnih instrumentov 
za zadovoljevanje posebnih potreb ciljnih 
regij v skladu s cilji ustreznega programa.

(24) Finančni instrumenti bi morali 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, 
spodbujevalni, obnovljivi ter biti 
oblikovani in se izvajati prožno. Zato bi se 
morali organi upravljanja odločiti o 
najustreznejših oblikah izvajanja finančnih 
instrumentov za zadovoljevanje posebnih 
potreb ciljnih regij v skladu s cilji 
ustreznega programa.

Or. en
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Predlog spremembe 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Da se upošteva vračljivi značaj 
podpore, zagotovljene s finančnimi 
instrumenti, in zaradi prilagoditve tržnim 
praksam, lahko podpora iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, ki se 
zagotovi končnim prejemnikom v obliki 
naložbe lastniškega kapitala ali 
navideznega lastniškega kapitala, posojil 
ali jamstev oziroma drugih instrumentov 
za delitev tveganj, krije celoto naložb 
končnih prejemnikov, brez razlikovanja 
stroškov, povezanih z DDV. Skladno s tem 
bo samo v primerih, ko se finančni 
instrumenti združujejo z nepovratnimi 
sredstvi, način, kako se DDV upošteva na 
ravni končnega prejemnika, upošteven za 
namen določanja upravičenosti izdatkov, 
povezanih z nepovratnimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice bi morale spremljati 
programe, da preverijo izvajanje in 
napredek pri doseganju ciljev programov.
Zato bi bilo treba ustanoviti odbore za 
spremljanje skladov SSO ter določiti 
njihovo sestavo in naloge. Za lažje 
usklajevanje med skladi SSO bi se lahko 

(28) Države članice bi morale spremljati 
programe, da preverijo izvajanje in 
napredek pri doseganju ciljev programov.
Zato bi bilo treba ustanoviti odbore za 
spremljanje evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter določiti njihovo 
sestavo in naloge. Za lažje usklajevanje 
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ustanovili skupni odbori za spremljanje. Za 
zagotovitev uspešnosti bi morali odbori za 
spremljanje imeti možnost, da organom 
upravljanja izdajo priporočila v zvezi z 
izvajanjem programa, in bi morali 
spremljati ukrepe, sprejete na podlagi 
njihovih priporočil.

med evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi bi se lahko ustanovili 
skupni odbori za spremljanje. Za 
zagotovitev uspešnosti bi morali odbori za 
spremljanje imeti možnost, da organom 
upravljanja izdajo priporočila v zvezi z 
izvajanjem programa ter opredelijo načine 
za zmanjševanje upravnega bremena 
upravičencev, in bi morali spremljati 
ukrepe, sprejete na podlagi svojih
priporočil.

Or. en

Predlog spremembe 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Da lahko Komisija spremlja napredek 
pri doseganju ciljev Unije, bi morale 
države članice predložiti poročila o 
napredku pri izvajanju svojih pogodb o 
partnerstvu. Na podlagi teh poročil bi 
morala Komisija v letih 2017 in 2019 
pripraviti strateško poročilo o napredku.

(31) Da lahko Komisija spremlja napredek 
pri doseganju ciljev Unije za pametno,
trajnostno in vključujočo rast, pa tudi pri 
zmanjševanju razlik, bi morale države 
članice predložiti poročila o napredku pri 
izvajanju svojih sporazumov o partnerstvu.
Na podlagi teh poročil bi morala Komisija 
v letih 2017 in 2019 pripraviti strateško 
poročilo o napredku.

Or. en

Predlog spremembe 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za izboljšanje kakovosti pri izvajanju 
in načrtovanju programov ter za ugotovitev 

(32) Za izboljšanje kakovosti pri izvajanju 
in načrtovanju programov ter za ugotovitev 
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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 bi bilo treba podrobno 
opredeliti pristojnosti držav članic in 
Komisije.

učinka programov na doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast ter po potrebi na BDP, 
regionalne in lokalne potrebe, podnebne 
cilje, brezposelnost ter vključevanje načela 
enakosti med spoloma je treba oceniti 
uspešnost, učinkovitost in učinek pomoči 
iz evropskih strukturnih in investicijskih
skladov. V zvezi s tem bi bilo treba 
podrobno opredeliti pristojnosti držav 
članic in Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Organ, pristojen za pripravo 
programa, bi moral oblikovati ocenjevalni 
načrt. V programskem obdobju bi morali 
organi upravljanja zagotoviti ocene 
uspešnosti in učinka programa. Odbor za 
spremljanje in Komisijo bi bilo treba 
obvestiti o rezultatih ocen za lažje 
upravljavske odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za oceno uspešnosti in učinkovitosti 
skladov SSO in njihovega učinka na 
splošne cilje skladov SSO in strategije

(35) Za oceno uspešnosti in učinkovitosti
evropskih strukturnih in investicijskih
skladov in njihovega učinka na splošne 
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Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast bi bilo treba opraviti 
naknadne ocene.

cilje in strategijo Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast bi bilo treba 
opraviti naknadne ocene, v skladu z 
ustreznimi vodilnimi cilji, prispevkom k 
obravnavanju regionalnih in lokalnih 
potreb ter posebnimi zahtevami, 
določenimi v pravilih za posamezne 
sklade. Komisija bi morala za vsakega od 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov pripraviti zbirno poročilo z 
navedenimi glavnimi sklepi naknadnih 
ocen.

Or. en

Predlog spremembe 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi bilo 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 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.

(41) Za zagotovitev uspešnosti, pravičnosti 
in trajnostnega učinka ukrepov v okviru
evropskih strukturnih in investicijskih
skladov bi bilo treba vključiti določbe, ki 
zagotavljajo dolgotrajnost naložb v 
podjetja in infrastrukturo ter preprečujejo 
uporabo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za zagotavljanje 
neupravičene prednosti. Šteje se, da je 5 let 
primerno obdobje, razen ko pravila o 
državni pomoči določajo drugačno 
obdobje. Prav tako se šteje, da bi 
dejavnost, ki vključuje naložbe v 
infrastrukturo ali donosne naložbe, 
morala povrniti prispevek iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, če se 
v desetih letih od datuma končnega 
plačila upravičencu proizvodna dejavnost 
preseli na lokacijo zunaj Unije.  Ustrezno 
je izključiti ukrepe, ki jih podpirajo ESS in 
ne vključujejo donosnih naložb ali naložb v 
infrastrukturo, iz splošne zahteve za 
trajnost, razen če te zahteve izhajajo iz 
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veljavnih pravil o državni pomoči, in 
prispevke finančnim instrumentom ali iz 
njih.

Or. en

Predlog spremembe 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Komisija bi morala imeti pri 
ocenjevanju velikih projektov v zvezi z 
donosnimi naložbami na voljo vse 
informacije, ki so potrebne, da preuči, ali 
finančni prispevek skladov ne povzroča 
izgube znatnega števila delovnih mest na 
že obstoječih lokacijah znotraj Evropske 
unije, in sicer zaradi zagotovitve, da 
finančna sredstva Skupnosti ne podpirajo 
premestitev znotraj Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) V skladu z načelom deljenega 
upravljanja bi morale 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 bi bilo 
treba podrobno opredeliti naloge organa 

(43) V skladu z načelom deljenega 
upravljanja bi morale biti predvsem države 
članice – na ustrezni teritorialni ravni v 
skladu s svojim institucionalnim, pravnim 
in finančnim okvirom ter ob upoštevanju 
te uredbe in pravil posameznega sklada –
prek svojih sistemov upravljanja in nadzora 
odgovorne za izvajanje in nadzor 
dejavnosti iz programov. Za povečanje 
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upravljanja. uspešnosti nadzora nad izbiro in 
izvajanjem dejavnosti ter delovanjem 
sistemov upravljanja in nadzora bi bilo 
treba podrobno opredeliti naloge organa 
upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi morale 
države članice imenovati akreditacijski 
organ, ki je pristojen za podelitev in 
preklic akreditacije organom upravljanja 
in nadzora.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi bilo treba 
vključiti določbe o zneskih začetnega 
vnaprejšnjega financiranja iz skladov SSO.
Začetno vnaprejšnje financiranje bi moralo 
biti v celoti obračunano ob zaključku 

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

Or. en

Predlog spremembe 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Za varovanje finančnih interesov 
Unije bi bilo treba vključiti časovno 
omejene ukrepe, ki bi pristojnemu 
odredbodajalcu na podlagi prenosa 
omogočili prekinitev plačil, kadar obstajajo 
dokazi za znatne pomanjkljivosti v 
delovanju sistemov upravljanja in nadzora 
ali za nepravilnosti v zvezi z zahtevkom za 
plačilo, ali kadar dokumenti za potrditev 
obračuna niso bili predloženi.

(48) Za varovanje finančnih interesov 
Unije bi bilo treba vključiti časovno 
omejene ukrepe, ki bi pristojnemu 
odredbodajalcu na podlagi prenosa 
omogočili prekinitev plačil, kadar obstajajo 
dokazi za znatne pomanjkljivosti v 
delovanju sistemov upravljanja in nadzora 
ali za nepravilnosti v zvezi z zahtevkom za 
plačilo ali kadar dokumenti za preverjanje 
in potrditev obračuna niso bili predloženi.

Or. en

Predlog spremembe 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Komisija, države članice in 
regionalni organi morajo zagotoviti 
pošteno konkurenco za projekte, ki se 
financirajo iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov.

Or. en



PE514.636v02-00 26/73 AM\941563SL.doc

SL

Predlog spremembe 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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, bi bilo treba oblikovati 
ustrezni okvir za letno potrditev obračuna.
V skladu s tem okvirom bi morali
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 preverjanje in potrditev 
obračuna. V skladu s tem okvirom bi 
morali imenovani organi Komisiji za vsak 
program predložiti izjavo o zanesljivosti 
upravljanja, skupaj s potrjenimi 
računovodskimi izkazi, povzetkom 
poročila o nadzoru, neodvisnim revizijskim 
mnenjem in poročilom o nadzoru.

Or. en

Predlog spremembe 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 teritorialni 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.

Or. en
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Predlog spremembe 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za spodbujanje ciljev Pogodbe glede 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije bi moral cilj 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 bi morale 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 moral cilj 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, za utrditev doseženega razvoja 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, in 
regije, ki jim je bil obdobju 2007–2013 
določen status postopnega opuščanja,
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. Otoške države z 
eno samo regijo, ki so v letu 2013 
upravičene do sredstev iz Kohezijskega 
sklada, ter najbolj oddaljene regije, ki 
spadajo v kategorijo regij v prehodu in 
bolj razvitih regij, bi morale prejeti vsaj 
štiri petine sredstev, dodeljenih iz skladov 
v obdobju 2007–2013, kot je določeno v 
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členu 1.

Or. en

Predlog spremembe 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Za opredelitev regij in območij, 
upravičenih do podpore iz skladov, bi bilo 
treba določiti nepristranska merila. V ta 
namen bi moralo 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)5.

(55) Za opredelitev regij in območij, 
upravičenih do podpore iz skladov, bi bilo 
treba določiti nepristranska merila. V ta 
namen bi moralo 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 razčlenitvi, 
ki jo sedaj predlaga klasifikacija NUTS.

Or. en

Predlog spremembe 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Določiti je treba zgornje meje 
navedenih virov za cilj naložbe v rast in 

(57) Določiti je treba zgornje meje 
navedenih virov za cilj naložbe v rast in 
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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 bi bilo 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, bi 
bilo 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.

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 oblikovan instrument 
za povezovanje Evrope. Iz Kohezijskega 
sklada bi bilo treba zagotoviti podporo za 
projekte prometne infrastrukture z 
evropsko dodano vrednostjo med vnaprej 
opredeljenimi projekti, naštetimi v Prilogi 
1 Uredbe (EU) [...]/2012 o vzpostavitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope, ki se
bo izvajal v vsaki državi članici v skladu s 
členom 84(4) te uredbe. Nacionalne 
dodelitve v okviru Kohezijskega sklada bi 
se morale do 31. decembra 2016 
popolnoma spoštovati. 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.

Or. en

Predlog spremembe 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi smeli 
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 bi smeli 
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 4 %
skupno odobrenih sredstev za navedeno 
kategorijo regije.

Or. en

Predlog spremembe 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi bilo treba 
določiti prednostne osi, ki ustrezajo 
tematskim ciljem, pripraviti dosledno 
logiko ukrepanja za obravnavanje 
opredeljenih razvojnih potreb in določiti 
okvir za oceno delovanja. Vsebovati bi 

(61) Določiti je treba dodatne določbe 
glede programiranja, upravljanja, 
spremljanja in nadzora operativnih 
programov, ki jih podpirajo skladi, da se 
okrepi poudarek na rezultatih. Še zlasti je
treba določiti podrobno opredeljene 
zahteve glede vsebine operativnih 
programov. To bi moralo olajšati pripravo 
dosledne logike ukrepanja za obravnavanje 
opredeljenih razvojnih potreb, določitev 
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morali tudi druge elemente, potrebne za 
uspešno in učinkovito uporabo teh
skladov.

okvira za oceno delovanja ter podporo 
uspešnemu in učinkovitemu izvajanju
skladov. V skladu s splošnim načelom bi 
morala prednostna os zajeti en tematski 
cilj, en sklad in eno kategorijo regij. Če je 
to primerno in z namenom povečanja 
učinkovitosti v okviru tematsko skladnega 
celostnega pristopa lahko prednostna os 
zajame več kot eno kategorijo regij ter 
poveže eno ali več dopolnjujočih se 
naložbenih prednostnih nalog v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Evropskega socialnega sklada in 
Kohezijskega sklada pod enim ali več 
tematskih ciljev. 

Or. en

Predlog spremembe 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61a) V okoliščinah, ko država članica 
pripravi zgolj en program na sklad, kar 
ima za posledico, da se tako programi kot 
zadevni sporazum o partnerstvu pripravijo 
na nacionalni ravni, bi bilo treba z 
določitvijo posebnih rešitev poskrbeti za 
dopolnjevanje med temi dokumenti.

Or. en

Predlog spremembe 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61b) Da bi uskladili potrebo po zgoščenih 
operativnih programih z jasnimi zavezami 
držav članic in potrebo po prožnost zaradi 
prilagajanja spreminjajočim se razmeram, 
bi bilo treba določiti postopke, ki bodo 
dopuščali spreminjanje določenih 
nebistvenih delov operativnih programov 
na nacionalni ravni tudi brez odločitve 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Za izboljšanje dopolnjevanja in 
poenostavitev izvajanja bi moralo biti 
mogoče združiti podporo 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 izvajanja bi moralo biti 
mogoče združiti podporo iz KS in ESRR s 
podporo iz ESS v skupnih operativnih 
programih v okviru cilja naložbe za rast in 
delovna mesta.

Or. en

Predlog spremembe 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Veliki projekti predstavljajo bistven 
delež izdatkov Unije in so pogosto 
strateškega pomena za doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 

(63) Veliki projekti predstavljajo bistven 
delež izdatkov Unije in so pogosto 
strateškega pomena za doseganje ciljev iz 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
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vključujočo rast. Zato je upravičeno, da 
dejavnosti večjega obsega še naprej odobri 
Komisija v skladu s to uredbo. Za 
zagotovitev jasnosti je ustrezno opredeliti 
vsebino velikega projekta za ta namen.
Komisija bi morala imeti tudi možnost, da 
zavrne podporo velikemu projektu, kadar 
odobritev takšne podpore ni upravičena.

vključujočo rast. Zato je upravičeno, da 
dejavnosti večjega obsega še naprej odobri 
Komisija v skladu s to uredbo. Za 
zagotovitev jasnosti je ustrezno opredeliti 
vsebino velikega projekta za ta namen.
Komisija bi morala imeti tudi možnost, da 
zavrne podporo velikemu projektu, kadar 
odobritev takšne podpore ni upravičena.
Določiti bi bilo treba tudi posebne pogoje 
za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru 
struktur javno-zasebnega partnerstva.

Or. en

Predlog spremembe 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi moralo 
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 revizijo skupnega 
akcijskega načrta bi bilo treba tudi omejiti 
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 del 
operativnega programa izvajajo z uporabo 
pristopa, ki temelji na rezultatih, je 
koristno zagotoviti skupni akcijski načrt, ki
zajema projekt ali skupino projektov, ki ga 
oziroma jih izvede upravičenec za 
prispevanje k ciljem operativnega 
programa. Za poenostavitev in okrepitev 
usmerjenosti skladov v rezultate bi moralo 
upravljanje skupnih akcijskih načrtov 
temeljiti izključno na skupno dogovorjenih 
mejnikih, učinkih in rezultatih, kot je 
opredeljeno v sklepu Komisije o sprejetju 
skupnega akcijskega načrta. Nadzor in
revizijo skupnega akcijskega načrta bi bilo 
treba tudi omejiti 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
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Predlog spremembe 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(65) Kadar strategija razvoja mesta ali 
teritorialnega razvoja zahteva celosten 
pristop, ker vključuje naložbe v okviru več 
prednostnih osi enega ali več operativnih 
programov, bi lahko ukrepe, ki jih 
podpirajo skladi, ki jih je mogoče dopolniti 
s finančno podporo iz EKSRP in ESPR, 
izvajali kot celostno teritorialno naložbo v 
okviru operativnega programa.

Or. en

Predlog spremembe 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi bilo to treba omejiti na 
podatke, ki se redno zbirajo, prenos 
podatkov pa bi bilo treba opraviti z 
elektronsko izmenjavo podatkov.

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

Or. en
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Predlog spremembe 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(70) Pomembno je opozarjati splošno 
javnost na dosežke skladov Unije.
Državljani imajo pravico vedeti, kam se 
vlagajo finančni viri Unije. Za zagotovitev 
ustreznega obveščanja javnosti bi morali 
biti odgovorni organi upravljanja in 
upravičenci ter institucije in svetovalni 
organi Unije. Za zagotovitev večje 
učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti 
in večje sinergije pri dejavnostih 
obveščanja na pobudo Komisije viri, 
dodeljeni komunikacijskim dejavnostim iz 
te uredbe, prispevajo tudi k ozaveščanju o 
ciljih kohezijske politike in njeni vlogi kot 
vprašanju, ki je resnično pomembno za 
državljane EU.

Or. en

Predlog spremembe 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 bi 
bilo 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 bi 
bilo treba v vsaki državi članici dati na 
voljo enotno spletno stran ali spletni portal 
z razumljivimi in lahko dostopnimi
informacijami o vseh operativnih 
programih, vključno s seznamom 
dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru 
posameznih operativnih programov.
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Predlog spremembe 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 tako 
javne kot zasebne nacionalne podpore je 
treba določiti tudi stopnje sofinanciranja po 
kategorijah regij.

Or. en

Predlog spremembe 444
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 74 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74a) Preglednost skladov je treba 
povečati, da bodo državljani lahko 
spremljali, kako se sredstva Unije 
porabljajo in kako so se porabljala.

Or. fi

Predlog spremembe 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 76
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(76) Organ za potrjevanje bi moral 
pripraviti zahtevke za plačila in jih 
predložiti Komisiji. Pripraviti bi moral
letne računovodske izkaze, ki potrjujejo 
popolnost, točnost in resničnost letnih
računovodskih izkazov in dejstvo, da so 
odhodki, vneseni v izkaze, v skladu z 
veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi 
pravili. Določiti bi bilo treba njegove 
pristojnosti in naloge.

(76) Organ za potrjevanje bi moral
pripraviti zahtevke za plačila in jih 
predložiti Komisiji. Pripraviti bi moral 
računovodske izkaze, ki potrjujejo 
popolnost, točnost in resničnost 
računovodskih izkazov in dejstvo, da so 
odhodki, vneseni v izkaze, v skladu z 
veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi 
pravili. Določiti bi bilo treba njegove 
pristojnosti in naloge.

Or. en

Predlog spremembe 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(77) Revizijski organ bi moral zagotoviti, 
da se izvedejo revizije sistemov upravljanja 
in nadzora, ustreznega vzorca dejavnosti in
letnih računovodskih izkazov. Določiti bi 
bilo treba njegove pristojnosti in naloge.

(77) Revizijski organ bi moral zagotoviti, 
da se izvedejo revizije sistemov upravljanja 
in nadzora, ustreznega vzorca dejavnosti in 
računovodskih izkazov. Določiti bi bilo 
treba njegove pristojnosti in naloge.

Or. en

Predlog spremembe 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Za upoštevanje posebne organizacije 
sistemov upravljanja in nadzora ESRR, 
ESS, KS in ESPR ter potrebe po 
zagotovitvi sorazmernega pristopa je treba 

(78) V skladu s členom 59(3) finančne 
uredbe in za upoštevanje posebne 
organizacije sistemov upravljanja in 
nadzora ESRR, ESS, KS in ESPR je treba 
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vključiti posebne določbe za podelitev in 
preklic akreditacije organom upravljanja 
in organom za potrjevanje.

vključiti posebne določbe za imenovanje in 
preklic imenovanja organov upravljanja in
organov za potrjevanje.

Or. en

Predlog spremembe 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(80) Poleg splošnih pravil o finančnem 
poslovodenju so potrebne dodatne določbe 
za ESRR, ESS, KS in ESPR. 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
nalogo v skladu s sklepom o operativnem 
programu za upravičeni izdatek v okviru 
prednostne naloge. Neporavnani zneski bi 
morali 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 so potrebne dodatne določbe 
za ESRR, ESS, KS in ESPR. Zlasti je treba
za zagotovitev razumnega zagotovila 
Komisiji 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 bi morali biti državam 
članicam izplačani, če so bila prejeta 
razumna zagotovila glede upravičenosti 
izdatkov.

Or. en

Predlog spremembe 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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, 

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

da zahtevki za plačilo vključujejo le 
izdatke, v zvezi s katerimi je bila 
upravičencem podpora že izplačana.
Določiti bi bilo treba vnaprejšnje 
financiranje za vsako leto, da se zagotovi, 
da ima država članica zadostna sredstva za 
delovanje v okviru takih ureditev. Tako 
vnaprejšnje financiranje bi moralo biti v 
skladu s postopki iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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.

(83) Opredeliti je treba natančen postopek 
za preverjanje in potrditev obračuna s 
strani Komisije, ki se uporablja za sklade, 
da se zagotovita jasna podlaga in pravna 
varnost teh ureditev. Pomembno je 
predvideti omejeno možnost, da lahko 
država članica v računovodskih izkazih 
določi rezervacijo za znesek, v zvezi s 
katerim trenutno poteka postopek 
revizijskega organa.

Or. en

Predlog spremembe 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(84) Letno potrditev obračuna bi moralo 
spremljati letno zaprtje končanih 
dejavnosti (za ESRR, KS in ESPR) ali 

črtano
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izdatkov (za ESS). Za znižanje stroškov, 
povezanih s končnim zaključkom 
operativnih programov, znižanje
upravnega bremena upravičencev in za 
zagotovitev pravne varnosti bi moralo biti 
letno zaprtje obvezno, s čimer bi se 
omejilo obdobje, v katerem je treba voditi 
dokumente in v katerem se lahko 
revidirajo dejavnosti ter uvedejo finančni 
popravki.

Or. en

Predlog spremembe 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe bi bilo 
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,
sprejetju elementov skupnega strateškega 
okvira, povezanih z okvirnimi ukrepi 
visoke evropske dodane vrednosti in 
ustreznih načel izvajanja ter prednostnih 
nalog za sodelovanje, 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 

(88) Za dopolnitev in spremembo nekaterih 
nebistvenih elementov te uredbe bi bilo 
treba Komisijo v skladu s členom 290 
Pogodbe pooblastiti za sprejemanje aktov v 
zvezi s kodeksom dobre prakse o ciljih in
merilih za podporo izvajanju partnerstva,
metodologijo za zagotavljanje informacij 
o pomoči, namenjeni doseganju ciljev v 
zvezi s podnebnimi spremembami, merili 
za opredelitev območja in prebivalstva, ki 
so zajeti v lokalnih razvojnih strategijah, 
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 glede minimalnih 
določb, ki jih je treba vključiti v
sporazume o financiranju, transferji in 
upravljanjem sredstev, ureditvami 
upravljanja in nadzora, pravili o zahtevkih 
za plačilo, vzpostavitvijo sistema 
kapitalizacije letnih obrokov, opredelitvijo 
pavšalnega zneska in metode izračuna 
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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. Prav tako bi bilo 
treba Komisijo pooblastiti, da z 
delegiranimi akti spremeni prilogi I in VI,
ki vsebujeta nebistvene elemente te 
uredbe, da se obravnavajo prihodnje 
potrebe po prilagoditvah. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.

sedanje vrednosti neto prihodkov 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,
metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju 
analize stroškov in koristi pri velikih 
projektih, odločitvijo o podaljšanju 
obdobja, ki se uporablja v primeru 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru struktur 
javno-zasebnega partnerstva, obveznostmi 
držav članic v zvezi s postopkom 
poročanja o nepravilnostih in izterjavo 
neupravičeno plačanih zneskov,
podrobnimi pravili za vzpostavitev sistema 
za beleženje in shranjevanje podatkov v 
računalniško podprti obliki za vsako 
dejavnost in načini izmenjave informacij o 
dejavnostih, merili za ocenjevanje 
skladnosti organov glede okolja 
notranjega nadzora, upravljanja tveganj, 
dejavnosti nadzora, informacijskih in 
komunikacijskih sistemov ter sistemov 
spremljanja, ureditvijo ustrezne revizijske 
sledi, pogoji za nacionalne revizije,
opredelitvijo sprejetih nosilcev podatkov, 
pravili glede uporabe podatkov, zbranih 
med revizijami, podrobnimi pravili glede 
primerov, ki se bodo obravnavali kot resne 
pomanjkljivosti v smislu člena 136, in 
merili za določitev stopnje finančnega 
popravka, ki se uporabi. Prav tako bi bilo 
treba Komisijo pooblastiti, da spremeni
Prilogo V, da se obravnavajo prihodnje 
potrebe po prilagoditvah. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 90

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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
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 evropske strukturne in investicijske
sklade z izvedbenimi akti sprejme sklepe o 
odobritvi sporazumov 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 podpore, ki se
bo iz Kohezijskega sklada namenila za
projekte prometne infrastrukture z 
evropsko dodano vrednostjo in za vnaprej 
opredeljene projekte, naštete v Prilogi 1 
Uredbe (EU) [...]/2012 o vzpostavitvi 
instrumenta za povezovanje Evrope, ki se 
bo izvajal v vsaki državi članici, 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 znesku 
v breme skladov za obračunsko leto in 
letni razliki, dolgovani državi članici ali ki 
se bo izterjala.

Or. en

Predlog spremembe 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 91
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(91) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba izvedbena 
pooblastila v zvezi z metodologijo glede 
ciljev na področju podnebnih sprememb,
standardnimi pogoji za spremljanje 
finančnih instrumentov, enotnimi pogoji 
spremljanja in zagotavljanja informacij o 
spremljanju za finančne instrumente,
metodologijo za izračun neto prihodkov za 
projekte, ki ustvarjajo prihodek, sistemom 
elektronske izmenjave podatkov med 
državo članico in Komisijo, vzorcem 
operativnega programa za sklade, 
nomenklaturo za kategorije ukrepov, 
obliko, v kateri se predložijo informacije o 
velikih projektih, in metodologijo za 
izvedbo analize stroškov in koristi pri 
velikih projektih, vzorcem skupnega 
akcijskega načrta, vzorcem letnih in 
končnih poročil o izvajanju, nekaterimi 
tehničnimi značilnostmi ukrepov 
informiranja in obveščanja ter s tem 
povezanimi navodili, pravili o izmenjavi 
informacij med upravičenci in organi 
upravljanja, organi za potrjevanje, 
revizijskimi organi in posredniškimi 
organi, vzorcem izjave o upravljanju, 
vzorci revizijske strategije, mnenjem in
letnim poročilom o nadzoru ter 
metodologijo za metodo vzorčenja, pravili 
o uporabi podatkov, zbranih med revizijo
in vzorcem zahtevka za plačilo izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

(91) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba izvedbena 
pooblastila v zvezi s standardnimi pogoji 
za spremljanje finančnih instrumentov,
vzorci poročanja o finančnih 
instrumentih, sistemom elektronske 
izmenjave podatkov med državo članico in 
Komisijo, vzorcem operativnega programa 
za sklade, nomenklaturo za kategorije 
ukrepov, obliko, v kateri se predložijo 
informacije o velikih projektih, vzorcem 
skupnega akcijskega načrta, vzorcem letnih 
in končnih poročil o izvajanju, nekaterimi 
tehničnimi značilnostmi ukrepov 
informiranja in obveščanja ter s tem 
povezanimi navodili, pravili o izmenjavi 
informacij med upravičenci in organi 
upravljanja, organi za potrjevanje, 
revizijskimi organi in posredniškimi 
organi, vzorcem poročila in mnenja 
neodvisnega revizijskega organa ter 
vzorcem opisa sistema upravljanja in 
nadzora, vzorcem računovodskih izkazov, 
vzorcem izjave o upravljanju, vzorci 
revizijske strategije, mnenja in letnega 
poročila o nadzoru ter metodologijo za 
metodo vzorčenja in vzorcem zahtevka za 
plačilo izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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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 prekoračuje okvirov, ki 
so potrebni za doseganje navedenih ciljev –

(93) Ker države članice same ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja te uredbe, tj. 
zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti
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, med drugim najsevernejših regij z 
nizko gostoto prebivalstva ter otoških, 
mejnih in gorskih regij, najbolj oddaljenih 
regij, prikrajšanih mestnih četrti in 
odročnih obmejnih mest, 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 prekoračuje okvirov, ki so 
potrebni za doseganje navedenih ciljev –

Or. en

Predlog spremembe 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „strateški okvir politike“ sestoji iz 
dokumenta ali več dokumentov na 
nacionalni ali regionalni ravni, ki 
določajo omejeno število skladnih 
prednostnih nalog na podlagi dokazov in 
časovni okvir za njihovo izvajanje, 
vključujejo pa lahko tudi mehanizem za 
spremljanje;
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Or. en

Predlog spremembe 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) „strategija pametne specializacije“ 
pomeni nacionalne in regionalne 
strategije za inovacije, ki določajo 
prednostne naloge za izgradnjo 
konkurenčne prednosti z razvojem lastnih 
prednosti na področju raziskav in inovacij 
in njihovim usklajevanjem s poslovnimi 
potrebami, da se novo nastajajoče 
priložnosti in tržna gibanja obravnavajo 
skladno, ob hkratnem izogibanju 
podvajanju in drobljenju prizadevanj na 
ravni EU, pri čemer so te strategije lahko 
v obliki nacionalnega ali regionalnega 
strateškega okvira politike za raziskave in 
inovacije ali vključene vanj;

Or. en

Predlog spremembe 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) „obračunsko leto“ pomeni za namene 
tretjega ali četrtega dela obdobje od 
1. julija do 30. junija, razen za prvo 
obračunsko leto, ki se začne z dnem 
začetka upravičenosti do izdatkov in konča 
s 30. junijem 2015. Finančno obračunsko 
leto je obdobje od 1. julija 2022 do 
30. junija 2023;

(25) „obračunsko leto“ pomeni za namene 
tretjega dela obdobje od 1. julija do 
30. junija, razen za prvo obračunsko leto, 
ki se začne z dnem začetka upravičenosti 
do izdatkov in konča s 30. junijem 2015.
Končno obračunsko leto je obdobje od 
1. julija 2023 do 30. junija 2024;



PE514.636v02-00 46/73 AM\941563SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) „veljavna predhodna pogojenost“ 
pomeni konkreten in natančno vnaprej 
opredeljen ključni dejavnik, ki je 
predpogoj za uspešno in učinkovito 
doseganje posebnega cilja naložbene 
prednostne naloge ali prednostne naloge 
Unije in je neposredno in resnično 
povezan z doseganjem tega cilja ter ima 
neposreden učinek nanj;

Or. en

Predlog spremembe 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26b) „posebni cilj“ je rezultat, h 
kateremu prispeva naložbena prednostna 
naloga ali prednostna naloga Unije v 
posebnih nacionalnih ali regionalnih 
okoliščinah, in sicer z ukrepi, sprejetimi v 
okviru določene prednostne naloge.

Or. en

Predlog spremembe 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson
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Predlog uredbe
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 doseganje ciljev iz člena 
174 Pogodbe.

Or. fr

Predlog spremembe 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) spodbujanje trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah;

(7) spodbujanje trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah ter zapolnjevanje 
manjkajočih čezmejnih povezav;

Or. en

Predlog spremembe 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) spodbujanje trajnostnega prometa in 
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 

(7) spodbujanje trajnostnega prometa,
razvoj čiste ali nizkoogljične javne 
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infrastrukturah; prometne infrastrukture in odprava ozkih 
grl v ključnih omrežnih infrastrukturah;

Or. fr

Predlog spremembe 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti 
delovne sile;

(8) spodbujanje zaposlovanja in
usposabljanja ter mobilnosti delovne sile
na območjih s težavami na področju 
zaposlovanja oziroma v sektorjih, v 
katerih je to potrebno;

Or. fr

Predlog spremembe 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) spodbujanje socialnega vključevanja in
boja proti revščini;

(9) spodbujanje socialnega vključevanja, 
vlaganje v socialno gospodarstvo, 
prizadevanje za izkoreninjenje revščine in
omogočanje univerzalnega dostopa do 
zdravstvenega varstva;

Or. fr

Predlog spremembe 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

(11) izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti in učinkovita javna uprava ter 
ureditve za ohranjanje ozemeljske 
povezanosti najbolj odmaknjenih regij.

Or. fr

Predlog spremembe 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sredstva za doseganje skladnosti in 
doslednosti programiranja skladov SSO s 
priporočili za posamezne države v skladu s 
členom 121(2) Pogodbe in ustreznimi 
priporočili Sveta, sprejetimi v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 o 
določitvi posebnih elementov skupnega 
strateškega okvira, povezanih z 
vzpostavitvijo okvirnih ukrepov visoke 
evropske dodane vrednosti in ustreznih 
načel izvajanja za vsak tematski cilj ter 
prednostnih nalog sodelovanja.

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar obstajajo večje spremembe 
strategije Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, Komisija pregleda 
skupni strateški okvir in, kjer je to 
primerno, v skladu s členom 142 z 
delegiranimi akti sprejme spremembe 
Priloge I.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s pravili za 
posamezne sklade in ob upoštevanju 
nacionalnih in regionalnih potreb
namenijo podporo predvsem ukrepom, ki 
zagotavljajo največjo dodano vrednost v 
povezavi s strategijo Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast in tako 
obravnavajo izzive, opredeljene v 
priporočilih za vsako državo v skladu s 
členom 121(2) Pogodbe in ustreznih 
priporočilih Sveta, sprejetih v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe.

Države članice v skladu s pravili za 
posamezne sklade namenijo podporo 
predvsem ukrepom, ki zagotavljajo 
največjo dodano vrednost v povezavi s 
strategijo Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast in tako obravnavajo cilje 
iz člena 174 Pogodbe.

Or. fr
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Predlog spremembe 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predhodne pogojenosti se za vsak sklad
SSO opredelijo v pravilih za posamezni 
sklad.

1. Predhodne pogojenosti se za vsak sklad, 
ki ga zajemajo evropski strukturni in 
investicijski skladi, opredelijo v pravilih za 
posamezni sklad. Predhodna pogojenost je 
predpogoj in se uporablja le, če je 
neposredno povezana z učinkovitim 
izvajanjem evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov in vpliva na to 
izvajanje.

Or. en

Predlog spremembe 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predhodne pogojenosti se za vsak sklad 
SSO opredelijo v pravilih za posamezni 
sklad.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice v skladu s členom 4(4)
ocenijo, ali so izpolnjene veljavne 
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predhodne pogojenosti, določene v pravilih 
za posamezne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice v skladu s svojimi 
institucionalnimi in pravnimi okviri in v 
okviru uveljavitve sporazuma o 
partnerstvu in programov ocenijo, ali
predhodne pogojenosti, določene v 
zadevnih pravilih za posamezne sklade, in 
splošne predhodne pogojenosti, določene 
v oddelku 2 Priloge V, veljajo za posebne 
cilje, ki se uresničujejo v okviru 
prednostnih nalog njihovih programov, in 
ali so izpolnjene veljavne predhodne 
pogojenosti. Predhodne pogojenosti 
veljajo samo, kolikor in če se upošteva 
opredelitev iz člena 2 v zvezi s posebnimi 
cilji, ki se uresničujejo v sklopu 
prednostnih nalog programa. Ocena 
veljavnosti v skladu s členom 4(5) 
upošteva načelo sorazmernosti ob 
upoštevanju stopnje dodeljene podpore. 
Ocena izpolnjevanja je omejena na 
merila, določena v pravilih za posamezne 
sklade.

Or. en

Predlog spremembe 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če ob predložitvi pogodbe o partnerstvu
predhodne pogojenosti niso izpolnjene,
države članice v pogodbi o partnerstvu 
navedejo povzetek ukrepov, ki jih bodo 
sprejele na nacionalni ali regionalni 
ravni, in časovni načrt njihovega izvajanja 
za zagotovitev njihove izpolnitve 
najpozneje dve leti po sprejetju pogodbe o 
partnerstvu ali do 31. decembra 2016, pri 
čemer se upošteva zgodnejši rok.

3. V sporazumu o partnerstvu se navede 
povzetek ocene izpolnjevanja veljavnih 
predhodnih pogojenosti na nacionalni 
ravni ter za tiste, ki v skladu z oceno iz 
odstavka 2 ob predložitvi sporazuma o 
partnerstvu niso izpolnjene, prednostne 
naloge, ki so s tem prizadete, odgovorni 
organi, ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da 
se izpolni predhodna pogojenost, ter
časovni načrt za take ukrepe. V vsakem 
programu se v skladu s pravili za 
posamezne sklade navedejo veljavne 
predhodne pogojenosti, ki skladno z oceno 
iz odstavka 2 niso izpolnjene na datum 
predložitve sporazuma o partnerstvu. 
Države članice te predhodne pogojenosti 
izpolnijo najpozneje 31. decembra 2016 in 
o njihovi izpolnitvi poročajo najpozneje v 
letnem poročilu o izvajanju leta 2017 ali 
poročilu o napredku leta 2017 v skladu s 
členom 44(5).

Or. en

Predlog spremembe 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v ustreznih programih 
določijo podrobne ukrepe za izpolnitev 
predhodnih pogojev, vključno s časovnim 
načrtom njihovega izvajanja.

4. Države članice v ustreznih programih 
določijo podrobne ukrepe, ki jih je treba 
izvesti v določenem časovnem roku, za 
izpolnitev predhodnih pogojev, vključno s 
časovnim načrtom njihovega izvajanja.

Or. en
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Predlog spremembe 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v ustreznih programih 
določijo podrobne ukrepe za izpolnitev 
predhodnih pogojev, vključno s časovnim 
načrtom njihovega izvajanja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija oceni usklajenost in 
ustreznost informacij o veljavnosti 
predhodnih pogojenosti in o izpolnjevanju 
veljavnih predhodnih pogojenosti, ki jih 
predloži država članica, v okviru svoje 
ocene sporazuma o partnerstvu in/ali 
programov. Ocena veljavnosti v skladu s 
členom 4(5) upošteva načelo 
sorazmernosti ob upoštevanju stopnje 
dodeljene podpore. Ta ocena 
izpolnjevanja je omejena na merila, 
določena v pravilih za posamezne sklade, 
in upošteva nacionalne in regionalne 
pristojnosti pri odločanju o posebnih in 
ustreznih političnih ukrepih, vključno z 
vsebino strategij.

Or. en

Predlog spremembe 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. V primeru, da se Komisija in država 
članica ne strinjata glede veljavnosti 
predhodne pogojenosti za posebni cilj 
prednostnih nalog določenega programa 
ali njenega izpolnjevanja, Komisija 
dokaže tako veljavnost v skladu s členom 
2 kot tudi neizpolnjevanje.

Or. en

Predlog spremembe 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija oceni predložene informacije
o izpolnjevanju predhodnih pogojev v 
okviru svoje ocene pogodbe o partnerstvu 
in programov. Ob sprejetju programa se 
lahko odloči, da začasno ustavi vsa vmesna 
plačila ali del vmesnih plačil za program 
do zadovoljive izvedbe ukrepov za 
izpolnitev predhodnih pogojenosti. Če se 
ukrepi za izpolnitev predhodnih 
pogojenosti ne izvedejo do roka iz 
programa, Komisija lahko začasno ustavi 
plačila.

5. Komisija oceni usklajenost predloženih 
informacij o veljavnosti in izpolnjevanju 
predhodnih pogojenosti v okviru svoje 
ocene sporazuma o partnerstvu in 
programov. Komisija lahko v skladu s 
pravili za posamezne sklade ob sprejetju 
programa odloči, da začasno ustavi vsa 
vmesna plačila ali del katerega koli 
vmesnega plačila za zadevni program do
zadovoljive izvedbe ukrepov za izpolnitev 
predhodnih pogojenosti, kar je bistveno za 
izpolnitev ciljev tega programa. Če se 
ukrepi za izpolnitev predhodnih 
pogojenosti ne izvedejo do roka iz 
programa, lahko Komisija v skladu s 
pravili za posamezne sklade začasno ustavi 
plačila. Začasna ustavitev plačil se takoj 
odpravi, ko država članica izpolni 
predhodne pogojenosti, ki veljajo za 
zadevni program.

Or. en
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Predlog spremembe 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija oceni predložene informacije 
o izpolnjevanju predhodnih pogojev v 
okviru svoje ocene pogodbe o partnerstvu 
in programov. Ob sprejetju programa se 
lahko odloči, da začasno ustavi vsa vmesna 
plačila ali del vmesnih plačil za program 
do zadovoljive izvedbe ukrepov za 
izpolnitev predhodnih pogojenosti. Če se 
ukrepi za izpolnitev predhodnih
pogojenosti ne izvedejo do roka iz
programa, Komisija lahko začasno ustavi 
plačila.

5. Ob sprejetju programa se Komisija lahko 
odloči, da začasno ustavi vsa vmesna 
plačila ali del vmesnih plačil za zadevno 
prednostno nalogo tega programa do
izvedbe ukrepov iz odstavka 3, če je to 
potrebno, da se prepreči znatno poseganje 
v uspešnost in učinkovitost doseganja 
posebnih ciljev zadevne prednostne 
naloge. Če se ukrepi za izpolnitev veljavne 
predhodne pogojenosti, ki ob predložitvi 
zadevnega programa ni bila izpolnjena, ne 
izvedejo do roka iz odstavka 3, lahko
Komisija začasno ustavi vmesna plačila za 
zadevne prednostne naloge programa. V 
obeh primerih je obseg začasne ustavitve 
sorazmeren, pri čemer se upoštevajo 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti, in skladi, za 
katere obstaja tveganje.

Or. en

Predlog spremembe 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Določbe odstavka 5 se ne uporabljajo 
v primeru, da se Komisija in država 
članica strinjata glede neveljavnosti 
predhodne pogojenosti ali glede dejstva, 
da je veljavna predhodna pogojenost 
izpolnjena, kakor je razvidno iz odobritve 
programa in sporazuma o partnerstvu, ali 
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v primeru, da Komisija v roku 60 dni od 
predložitve poročila iz odstavka 3 ni 
podala nobenih pripomb.

Or. en

Predlog spremembe 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Komisija nemudoma odpravi začasno 
ustavitev vmesnih plačil za prednostno 
nalogo, če je država članica izvedla 
ukrepe v zvezi z izpolnitvijo predhodnih 
pogojenosti, ki veljajo za navedeni 
program in ki niso bile izpolnjene, ko je 
Komisija sprejela odločitev o začasni 
ustavitvi. Poleg tega nemudoma odpravi 
začasno ustavitev, če po spremembi 
programa, povezanega z zadevno 
prednostno nalogo, zadevna predhodna 
pogojenost ni več veljavna.

Or. en

Predlog spremembe 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odstavki 1 in 5 se ne uporabljajo za 
programe v okviru cilja evropsko 
teritorialno sodelovanje.

6. Odstavki 1 do 5b se ne uporabljajo za 
programe v okviru cilja evropsko 
teritorialno sodelovanje.

Or. en
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Predlog spremembe 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5% virov, dodeljenih vsakemu skladu SSO
in državi članici, z izjemo virov, 
dodeljenih cilju evropsko teritorialno 
sodelovanje, pobudi za zaposlovanje 
mladih in naslovu V Uredbe o ESPR, se 
nameni za rezervo za uspešnost, ki se 
dodeli v skladu s členom 20.

5 % virov, dodeljenih ESRR, ESS in 
Kohezijskemu skladu v okviru cilja 
naložbe za rast in delovna mesta iz člena 
81(2)(a) ter Evropskemu kmetijskemu 
skladu za razvoj podeželja in naslovu V 
Uredbe o ESPR, se nameni za rezervo za 
uspešnost, ki se določi v sporazumu o 
partnerstvu in programih v skladu z 
okvirom iz Priloge II in se dodeli za 
posebne prednostne naloge v skladu s 
členom 20.

Naslednji viri so izključeni za namene 
izračunavanja rezerve za uspešnost:
(a) viri, dodeljeni pobudi za zaposlovanje 
mladih, kot je določeno v operativnem 
programu v skladu s členom 15(iii) 
Uredbe (2013/....) ESF;
(b) viri, dodeljeni tehnični pomoči na 
pobudo Komisije v skladu s pravili za 
posamezne sklade;
(c) viri, preneseni v instrument za 
povezovanje Evrope iz Kohezijskega 
sklada v skladu s členom 84(4);
(d) viri, preneseni v Sklad za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim v skladu s 
členom 84(5);
(e) viri, dodeljeni inovativnim ukrepom na 
področju trajnostnega razvoja mest v 
skladu s členom 84(7).

Or. en

Predlog spremembe 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias
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Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar Komisija na podlagi pregleda 
končnega poročila o izvajanju programa 
ugotovi resno nedoseganje ciljev iz okvira 
uspešnosti, lahko uporabi finančne 
popravke za zadevne prednostne naloge v 
skladu s pravili za posamezne sklade. 
Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
za določitev meril in metodologije za 
uvedbo stopnje finančnega popravka, ki 
se uporabi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 487
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar Komisija na podlagi pregleda 
končnega poročila o izvajanju programa 
ugotovi resno nedoseganje ciljev iz okvira 
uspešnosti, lahko uporabi finančne 
popravke za zadevne prednostne naloge v 
skladu s pravili za posamezne sklade.
Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
za določitev meril in metodologije za 
uvedbo stopnje finančnega popravka, ki 
se uporabi. .

4. Kadar Komisija na podlagi pregleda 
končnega poročila o izvajanju programa 
ugotovi resno nedoseganje ciljev samo v 
povezavi s finančnimi kazalniki, kazalniki 
učinkov in ključnimi fazami izvajanja iz 
okvira uspešnosti zaradi jasno 
opredeljenih pomanjkljivosti pri izvajanju,
o katerih je Komisija predhodno izdala 
priporočilo v skladu s členom 44(7) po 
tesnem sodelovanju z zadevno državo 
članico, ta država članica pa ni uspela 
sprejeti potrebnih popravnih ukrepov, da 
bi te pomanjkljivosti odpravila, lahko 
Komisija ne glede na člen 77 uporabi 
finančne popravke za zadevne prednostne 
naloge v skladu s pravili za posamezne 
sklade.
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Komisija pri uporabi finančnih popravkov 
ob spoštovanju načela sorazmernosti 
upošteva raven absorpcije in zunanje 
dejavnike, ki so prispevali k neuspehu.
Finančni popravki se ne uporabljajo, 
kadar je neuspeh pri doseganju ciljev 
posledica vpliva družbeno-gospodarskih 
ali okoljskih dejavnikov, pomembnih 
sprememb v gospodarskih ali okoljskih 
razmerah v državi članici ali posledica 
višje sile, ki resno prizadene izvedbo 
zadevnih prednostnih nalog v razumnem 
roku za izvedbo.

Or. en

Predlog spremembe 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če je zadevna država članica sprejela 
euro, prejme makrofinančno pomoč Unije 
v skladu z Uredbo Sveta (EU) 
št. 407/2010;

(a) če je zadevna država članica prejela 
posojilo Unije v skladu z Uredbo Sveta
(EU) št. 407/2010;

Or. en

Predlog spremembe 489
Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podpora finančnih instrumentov 
temelji na predhodni oceni, s katero so 
bili dokazane tržne nepopolnosti ali 
neoptimalne naložbene razmere, ter na 
ocenjeni ravni in obsegu potreb po javnih 
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naložbah, vključno z vrstami finančnih 
instrumentov, ki jim je podpora 
namenjena. Takšna predhodna ocena 
vključuje:
(a) analizo šibkih tržnih pogojev, 
neoptimalnih naložbenih razmer in potreb 
po naložbah za področja politike in 
tematske cilje ali naložbene prednostne 
naloge, ki jih je treba obravnavati z 
namenom, da bi prispevali k doseganju 
posebnih ciljev, določenih v okviru 
prednostne naloge ali ukrepa, ter da bi jih 
podprli s finančnimi instrumenti. Ta 
analiza temelji na razpoložljivi 
metodologiji dobre prakse;
(b) oceno dodane vrednosti finančnih 
instrumentov, ki bi jim utegnili nameniti 
podporo iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, skladnosti z 
drugimi oblikami javnih intervencij na 
istem trgu, morebitnih posledic za državno 
pomoč, sorazmernosti predvidene 
intervencije in ukrepov za čim manjše 
izkrivljanje trga;
(c) oceno dodatnih javnih ali zasebnih 
sredstev, ki bi jih lahko zbrali s pomočjo 
finančnega instrumenta do ravni 
končnega prejemnika (pričakovan učinek 
vzvoda), po potrebi vključno z oceno 
potrebe po prednostnem plačilu in stopnje 
tega plačila, da bi privabili drugi del virov 
od zasebnih vlagateljev, in/ali opisom 
mehanizmov, ki se bodo uporabljali za 
ugotovitev potrebe;
(d) oceno izkušenj, pridobljenih s 
podobnimi instrumenti in predhodnimi 
ocenami, ki so jih države članice izvedle v 
preteklosti, ter načina, kako bodo te 
izkušnje uporabljene pri nadaljnjem delu; 
obseg takšnega prednostnega plačila, kot 
je konkurenčen ali ustrezno neodvisen 
postopek;
(e) predlagano naložbeno strategijo, 
vključno s preučitvijo možnosti za ureditve 
za izvajanje v smislu člena 33, finančne 
produkte, ki bodo ponujeni, ciljne končne 
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prejemnike in predvideno kombinacijo s 
podporo v obliki nepovratnih sredstev, če 
je to primerno;
(f) specifikacijo pričakovanih rezultatov 
in načina, kako naj bi zadevni finančni 
instrument prispeval k doseganju 
posebnih ciljev, določenih v okviru 
ustrezne prednostne naloge ali ukrepa, 
vključno s kazalniki za ta prispevek.

Or. en

Predlog spremembe 490
Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Glede finančnih instrumentov iz člena 
33(1)(a) zahtevek za plačilo vključuje in 
ločeno razkriva skupni znesek podpore, 
plačane finančnemu instrumentu.

1. Glede finančnih instrumentov iz člena 
33(1)(a) in finančnih instrumentov iz 
člena 33(1)(b), ki se izvajajo v skladu s 
členom 33(4)(a) in (b), se uvedejo delni 
zahtevki za vmesna plačila za prispevke iz 
programa, vplačane v finančni 
instrument, med obdobjem upravičenosti v 
skladu z naslednjimi pogoji:
(a) znesek prispevka iz programa, 
vplačanega v finančni instrument, iz 
posameznega zahtevka za vmesno plačilo, 
predloženega v obdobju upravičenosti iz 
člena 55(2), ne presega 25 odstotkov 
skupnega zneska prispevkov iz programa, 
odobrenih za finančni instrument v okviru 
ustreznega sporazuma o financiranju, kar 
ustreza izdatkom v smislu člena 36(1)(a), 
(b) in (d), ki naj bi bili plačani v obdobju 
upravičenosti iz člena 55(2). Zahtevki za 
vmesno plačilo, predloženi po obdobju 
upravičenosti iz člena 55(2), zajemajo 
skupni znesek upravičenih izdatkov v 
smislu člena 36;
(b) vsak zahtevek za vmesno plačilo iz 
odstavka (a) lahko zajema do 25 odstotkov 



AM\941563SL.doc 63/73 PE514.636v02-00

SL

skupnega zneska nacionalnega 
sofinanciranja iz člena 33(8), ki naj bi bil 
vplačan v finančni instrument, na ravni 
končnih prejemnikov pa izdatkov v smislu 
člena 36(1)(a), (b) in (d), v obdobju 
upravičenosti iz člena 55(2);
(c) naknadni zahtevki za vmesno plačilo, 
predloženi v obdobju upravičenosti iz 
člena 55(2), se predložijo le:
(i) kar zadeva drugi zahtevek za vmesno 
plačilo, kadar je bilo vsaj 60 odstotkov 
zneska iz prvega zahtevka za vmesna 
plačila porabljenih kot upravičeni izdatki 
v smislu člena 36(1)(a), (b) in (d);
(ii) kar zadeva tretji in nadaljnje zahtevke 
za vmesno plačilo, kadar je bilo vsaj 70 
odstotkov zneskov iz predhodnih 
zahtevkov za vmesna plačila porabljenih 
kot upravičeni izdatki v smislu člena 
36(1)(a), (b) in (d);
(d) vsak zahtevek za vmesno plačilo, ki 
zajema izdatke v zvezi s finančnimi 
instrumenti, ločeno razkriva skupni 
znesek prispevkov iz programa, vplačanih 
v finančni instrument, in zneske, 
izplačane kot upravičeni izdatki v smislu 
člena 36(1)(a), (b) in (d).
Ob zaključku zahtevek za končno plačilo 
zajema skupni znesek upravičenih 
izdatkov iz člena 36.

Or. en

Predlog spremembe 491
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog uredbe
Člen 59 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri zagotavljanju zemljišč ali 
nepremičnin vrednost potrdi neodvisni 
kvalificirani strokovnjak ali ustrezno 

(d) pri zagotavljanju zemljišč ali 
nepremičnin vrednost s pregledno in 
pravilno izvedeno preiskavo potrdi 
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pooblaščeni uradni organ in ne presega 
meje iz odstavka 3(b);

neodvisni kvalificirani strokovnjak ali 
ustrezno pooblaščeni uradni organ in ne 
presega meje iz odstavka 3(b);

Or. bg

Obrazložitev

Pri potrjevanju vrednosti je treba zagotoviti, da se zahteve za izbor neodvisnega 
kvalificiranega strokovnjaka ali uradnega organa strogo upoštevajo, da so postopki izbire 
kolikor je mogoče pregledni in da ne prihaja do zlorab.

Predlog spremembe 492
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) upravičeno prebivalstvo, regionalna 
blaginja, stopnja brezposelnosti, stopnja 
zaposlenosti, raven izobrazbe in gostota 
prebivalstva za bolj razvite regije;

(b) upravičeno prebivalstvo, regionalna 
blaginja, ob upoštevanju, kjer je to 
primerno, posebnih razmer v regijah, ki 
so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, stopnja brezposelnosti, stopnja 
zaposlenosti, raven izobrazbe in gostota 
prebivalstva, neto prilagojen dohodek na 
prebivalca, medregionalne razlike (NUTS 
3) in indeks demografske ranljivosti za 
bolj razvite regije;

Or. es

Predlog spremembe 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „javni ali primerljivi strukturni izdatki“ 
pomenijo bruto investicije v osnovna 

(1) „javni ali primerljivi strukturni izdatki“ 
pomenijo bruto investicije v osnovna 
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sredstva države iz programov za stabilnost 
in konvergenčnih programov, ki jih 
pripravijo države članice v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1466/972929 za 
predstavitev svoje srednjeročne 
proračunske strategije;

sredstva države;

Or. en

Predlog spremembe 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Predlog uredbe
Člen 86 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni ali primerljivi strukturni izdatki, ki 
jih krijejo države članice v obliki 
sofinanciranja programov, sofinanciranih 
iz strukturnih skladov, se ne vključijo v 
javne ali primerljive strukturne izdatke, ki 
se upoštevajo v okviru sporazumov o 
partnerstvu za namen ocenjevanja 
skladnosti s Paktom za stabilnost in rast, 
saj ti izdatki predstavljajo zavezo, ki izhaja 
neposredno iz upoštevanja načela 
dodatnosti, ki je temeljno načelo 
kohezijske politike; zato se javni izdatki, ki 
jih krijejo države članice v obliki 
sofinanciranja programov, sofinanciranih 
iz strukturnih skladov, izključijo iz 
omejitev Pakta za stabilnost in rast, saj so 
ti izdatki namenjeni podpori 
konkurenčnosti, rasti in ustvarjanju 
delovnih mest.

Or. it

Predlog spremembe 495
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Predlog uredbe
Člen 110 – odstavek 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 85 % za manj razvite regije držav 
članic, katerih povprečni BDP na 
prebivalca za obdobje 2007–2009 je bil 
nižji od 85 % povprečja EU-27 v istem 
obdobju, in za najbolj oddaljene regije;

(b) 85 % za manj razvite regije držav 
članic in za najbolj oddaljene regije, 
vključno z dodatnimi sredstvi, ter za 
države članice z eno samo regijo, ki so 
upravičene do prehodne ureditve 
Kohezijskega sklada na dan 1. januarja 
2014;

Or. en

Predlog spremembe 496
Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 113 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Država članica lahko na lastno 
pobudo imenuje en usklajevalni organ, 
katerega dolžnost je, da naveže stik z 
upravičenci in zainteresiranimi državljani 
in jim posreduje informacije ter da 
vzpostavi stik med njimi in ustreznimi 
organi upravljanja.

Or. en

Predlog spremembe 497
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) posodablja skupno nacionalno javno 
spletno mesto za različne sklade Unije, na 
katerem se prikaže uporaba odobrenih 
proračunskih sredstev iz skladov v 
prejšnjih letih in kolikor je mogoče 
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njihova predlagana uporaba v tekočem 
letu, in sicer v obliki, ki je razumljiva širši 
javnosti; 

Or. fi

Predlog spremembe 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 129 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica za vsako leto od leta 2016 
do vključno leta 2022 predloži dokumente 
iz člena 75(1).

Država članica za vsako leto od leta 2016 
do vključno leta 2025 predloži navedene
dokumente iz člena 59(5) finančne 
uredbe, in sicer v roku iz tega člena:

Or. en

Predlog spremembe 499
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog uredbe
Člen 137 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V primeru dogovora lahko država 
članica ponovno uporabi ustrezne sklade 
v skladu s členom 135(3).

Or. en

Predlog spremembe 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 142 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz te uredbe se podeli za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

2. Komisiji se pooblastilo iz členov…1 

podeli za obdobje 3 let od ....2. Komisija 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje 9 mesecev pred 
koncem triletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša do 
pregleda te uredbe, razen če Evropski 
parlament ali Svet izrazi nasprotovanje 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem tega obdobja.

______________
1 (vstaviti številke vseh členov, ki določajo 
delegirane akte)
2 UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 142 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila iz členov 5(3), 12, 20(4),
29(6), 32(1), 33(3), 33(4), 33(7), 34(3), 
35(5), 36(4), 54(1), 58, 112(2), 114(8), 
114(9), 116(1), 117(1), 132(4), 136(6) in 
141 lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet.

Pooblastila iz členov 20(4), 32(10), 33(4),
34(5), 36(4), 58 in 136(6) lahko kadar koli 
prekliče Evropski parlament ali Svet.

S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa.
Odločitev začne učinkovati dan po njeni
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je v njej določen. Na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov 
ne vpliva.

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

Or. en
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Predlog spremembe 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 142 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delegirani akti začnejo veljati le, če jim
niti Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od dneva uradnega obvestila o
njih ne nasprotujeta ali če pred iztekom 
tega roka obvestita Komisijo, da jim ne 
bosta nasprotovala. Navedeni rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 
20(4), 32(10), 33(4), 34(5), 36(4), 58 in 
136(6), začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od dneva uradnega obvestila o
njem ne nasprotujeta ali če pred iztekom 
tega roka obvestita Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Navedeni rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skladnost in doslednost gospodarskega 
upravljanja Unije

2. Skladnost z gospodarsko strategijo 
Unije, Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah in socialnimi politikami

Or. fr

Predlog spremembe 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice posebno pozornost 
namenijo dajanju prednosti izdatkom, 
prijaznim rasti, vključno z izdatki za 
izobraževanje, raziskave, inovacije in 
energetsko učinkovitost ter izdatki za lažji 
dostop MSP do financiranja in za 
zagotovitev okoljske trajnosti, upravljanja 
naravnih virov in podnebnih ukrepov ter za 
zagotavljanje učinkovitosti takšnih 
izdatkov. Upoštevajo tudi ohranitev ali 
okrepitev zajetja in učinkovitosti služb za 
zaposlovanje in aktivnih politik trga dela, s
poudarkom na brezposelnosti mladih.

1. Države članice posebno pozornost 
namenijo spodbujanju izdatkov, prijaznim 
rasti, vključno z izdatki za izobraževanje, 
raziskave, inovacije in energetsko 
učinkovitost ter izdatki za lažji dostop 
MSP in združenj do financiranja ter za 
zagotovitev socialne in okoljske trajnosti, 
upravljanja naravnih virov in podnebnih 
ukrepov, politik za boj proti izključenosti 
in diskriminaciji ter za zagotavljanje, da so 
takšni izdatki učinkoviti in v skladu z 
gospodarsko strategijo Unije ter Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah.
Upoštevajo tudi ohranitev ali okrepitev 
zajetja in učinkovitosti socialnih politik
služb za zaposlovanje in politik trga dela, z 
glavnim poudarkom na brezposelnosti 
mladih.

Or. fr

Predlog spremembe 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri pripravi svojih pogodb o partnerstvu 
države članice izdelajo programe skladov 
SSO ob upoštevanju najnovejših ustreznih 
priporočil za posamezne države, ki jih je 
sprejel Svet na podlagi člena 121(2) in 
člena 148(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v skladu s svojimi vlogami 
in obveznostmi. Države članice upoštevajo 
tudi ustrezna priporočila Sveta na podlagi 
Pakta za stabilnost in rast ter programe 
gospodarskega prilagajanja. Vsaka država 
članica v pogodbi o partnerstvu v skladu s 
členom 14(a)(i) te uredbe navede, kako 
različni tokovi financiranja Unije in 

2. Pri pripravi svojih pogodb o partnerstvu 
države članice izdelajo programe skladov 
SSO ob upoštevanju ciljev iz člena 174
Pogodbe. Vsaka država članica v pogodbi 
o partnerstvu v skladu s členom 14(a)(i) te 
uredbe navede, kako različni tokovi 
financiranja Unije in nacionalni tokovi 
prispevajo k reševanju izzivov, 
opredeljenih v ustreznih priporočilih za 
posamezne države in v ciljih, določenih v 
njihovih nacionalnih programih reform v 
tesnem posvetovanju s pristojnimi 
regionalnimi in lokalnimi organi.
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nacionalni tokovi prispevajo k reševanju 
izzivov, opredeljenih v ustreznih 
priporočilih za posamezne države in v 
ciljih, določenih v njihovih nacionalnih 
programih reform v tesnem posvetovanju s 
pristojnimi regionalnimi in lokalnimi 
organi.

Or. fr

Predlog spremembe 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 5 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Treba je spodbujati trajnostno 
upravljanje biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov, predvsem v najbolj 
oddaljenih regijah.

Or. fr

Predlog spremembe 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Priloga 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Država članica lahko v ustrezno
utemeljenih primerih, npr. ob velikih 
spremembah pogojev, v gospodarstvu, 
okolju ali na trgu dela določene države 
članice ali območja ter kot dodatek 
spremembam, ki izhajajo iz sprememb 
dodelitev za posamezno prednostno 
nalogo, predlaga pregled mejnikov in 
ciljev v skladu s členom 26 te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 508
Sari Essayah

Predlog uredbe
Priloga 6 – oddelek 2 – točka 2.1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Država članica in organ upravljanja 
zagotovita, da so informacije o 
dejavnostih skladov Unije v državi članici 
dostopne na osrednjem enotnem spletnem 
mestu, in sicer na pregleden način, 
vključno s strategijo, ki se bo izvajala, 
akcijskim programom, seznamom 
projektov in kratkimi opisi ter proračuni 
za dejavnosti in projekte, pa tudi s 
povezavami do spletnih mest z 
informacijami za upravičence, ki bi 
morala vsebovati jasen opis projekta, ki 
prejema podporo.

Or. fi

Predlog spremembe 509
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog uredbe
Priloga 6 – oddelek 2 – točka 2.1 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacijske centre o Evropi in
predstavništva Komisije v državah 
članicah;

(b) informacijske centre o Evropi,
predstavništva Komisije in informacijske 
pisarne Evropskega parlamenta v državah 
članicah ter druge ustrezne informacijske 
mreže, kadar so te na voljo;

Or. en

Predlog spremembe 510
Sari Essayah
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Predlog uredbe
Priloga 6 – oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi informiranja za morebitne 
upravičence in upravičence

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. fi


