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Predlog spremembe 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak sklad SSO za prispevek k strategiji 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast v skladu s svojo misijo
podpira naslednje tematske cilje:

Vsak evropski strukturni in investicijski
sklad za prispevek k strategiji Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, pa 
tudi misije za posamezen sklad, določene
v skladu s cilji iz Pogodbe, vključno z 
ekonomsko, teritorialno in socialno 
kohezijo, podpira naslednje tematske cilje:

(1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja 
in inovacij;

(1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja 
in inovacij;

(2) povečanje dostopnosti do 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter njihove uporabe in 
kakovosti;

(2) povečanje dostopnosti do 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter njihove uporabe in 
kakovosti;

(3) povečanje konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja 
(za EKSRP) ter sektorja ribištva in 
akvakulture (za ESPR);

(3) povečanje konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja 
(za EKSRP) ter sektorja ribištva in 
akvakulture (za ESPR);

(4) podpora prehodu na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih;

(4) podpora prehodu na gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih;

(5) spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj;

(5) spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj;

(6) varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite uporabe virov;

(6) ohranjanje in varstvo okolja in 
spodbujanje učinkovite rabe virov;

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

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

(8) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti 
delovne sile;

(8) spodbujanje trajnostnega in 
kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti 
delovne sile;

(9) spodbujanje socialnega vključevanja in
boja proti revščini;

(9) spodbujanje socialnega vključevanja,
boja proti revščini in diskriminaciji;

(10) vlaganje v spretnosti, izobraževanje (10) vlaganje v spretnosti, izobraževanje, 
usposabljanje in poklicno usposabljanje
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ter vseživljenjsko učenje; ter vseživljenjsko učenje;
(11) izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

(11) izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti javnih organov in
zainteresiranih strani ter učinkovita javna 
uprava.

Tematski cilji se oblikujejo v prednostne 
naloge, značilne za vsak sklad SSO, in 
opredelijo v pravilih za posamezne sklade.

Tematski cilji se oblikujejo v prednostne 
naloge, značilne za vsakega od evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, in 
opredelijo v pravilih za posamezne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 11 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ureditve za obravnavanje ozemeljskih 
izzivov in ukrepi, ki jih je treba sprejeti za 
spodbujanje celostnega pristopa, ki odraža 
vlogo mestnih, podeželskih, obalnih in 
ribiških območij ter posebne izzive za 
območja s posebnimi teritorialnimi 
značilnostmi iz členov 174 in 349 
Pogodbe;

(d) ureditve za obravnavanje ključnih
ozemeljskih izzivov za mestna, 
podeželska, obalna in ribiška območja, 
demografskih izzivov v regijah ali 
posebnih potreb geografskih območij, ki 
so hudo in stalno prizadeta zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, kot so navedeni v členu 174
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ter 
posebnih izzivov najbolj oddaljenih regij, 
kot so opredeljeni v členu 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

2. Države članice v skladu s svojim 
institucionalnim in pravnim okvirom ter v 
povezavi z oblikovanjem sporazumov o 
partnerstvu in programov ocenijo, ali se 
lahko predhodne pogojenosti iz ustreznih 
pravil za posamezne sklade in splošne 
predhodne pogojenosti iz priloge V 
uporabljajo za posebne cilje, ki se 
poskušajo uresničiti v okviru prednostnih 
nalog njihovih programov, in če 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 izpolnjevanja je 
omejena na merila iz pravil za posamezne 
sklade.

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 so navedeni
povzetek ocene izpolnjevanja veljavnih
predhodnih pogojenosti na nacionalni ali 
regionalni ravni in za tiste, ki v skladu z 
oceno iz odstavka 2 niso izpolnjene ob 
predložitvi sporazuma o partnerstvu, 
prednostne naloge, na katere to vpliva, 
pristojni organi, ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za izpolnitev predhodnih 
pogojenosti, in časovni načrt za takšne 
ukrepe. V vsakem programu so v skladu s 
pravili za posamezne sklade navedene 
predhodne pogojenosti, ki se uporabljajo 
in ki v skladu z oceno iz odstavka 2 niso 
izpolnjene na datum predložitve 
sporazuma o partnerstvu. Države članice 
izpolnijo te predhodne pogojenosti 
najpozneje do 31. decembra 2016 in 
poročajo o njihovem izpolnjevanju 
najpozneje v letnem poročilu o izvajanju 



AM\942530SL.doc 7/54 PE514.702v03-00

SL

leta 2017 ali v poročilu o napredku leta 
2017.

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

črtano

5. Komisija oceni predložene informacije 
o izpolnjevanju predhodnih pogojev v 
okviru svoje ocene pogodbe o partnerstvu 
in programov.

5. Komisija v okviru svoje ocene 
sporazuma o partnerstvu in/ali programov 
oceni skladnost in primernost informacij 
o izpolnjevanju veljavnih predhodnih 
pogojev, ki jih predložijo države članice.

Ta ocena izpolnjevanja je omejena na 
merila iz pravil za posamezne sklade ter 
upošteva nacionalne in regionalne 
pristojnosti za odločanje glede konkretnih 
in primernih ukrepov politike, vključno z 
vsebino strategij.

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.

Ob sprejetju programa se Komisija lahko 
odloči, da začasno ustavi vsa vmesna 
plačila ali del vmesnih plačil za zadevno 
prednostno nalogo tega programa do 
zadovoljive 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 veljavnih predhodnih 
pogojenosti, ki niso bile izpolnjene na dan 
predložitve zadevnega programa, ne 
izvedejo do roka iz odstavka 3, Komisija 
lahko začasno ustavi vmesna plačila.

5a. Komisija nemudoma odpravi začasno 
ustavitev vmesnih plačil za prednostno 
nalogo, če je država članica zaključila 
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.

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

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

Or. en

Predlog spremembe 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni instrumenti Finančni instrumenti
1. Skladi SSO se lahko uporabljajo za 
podporo finančnim instrumentom pri 
programu, tudi kadar je ta organizirana 
prek skladov skladov, za prispevek k 
doseganju posebnih ciljev iz prednostne 
naloge na podlagi predhodne ocene, s 
katero so bili ugotovljeni nedelovanje trga 
ali neoptimalne naložbene razmere ter 
potrebe po naložbah.

1. Evropski strukturni in investicijski
skladi se lahko uporabljajo za podporo 
finančnim instrumentom v okviru enega ali 
več programov, tudi kadar je ta 
organizirana prek skladov skladov, za 
prispevek k doseganju posebnih ciljev iz 
prednostne naloge.

Finančne instrumente je mogoče 
kombinirati z nepovratnimi sredstvi, 
subvencioniranimi obrestnimi merami in 
subvencioniranimi provizijami za jamstvo.
V tem primeru je treba voditi ločeno 
evidenco za vsako obliko financiranja.

Finančni instrumenti se izvajajo za 
podporo naložbam, ki naj bi bile finančno 
izvedljive, in ne za zagotovitev zadostnih 
sredstev iz tržnih virov. Organ 
upravljanja, sklad skladov in organi, ki 
izvajajo finančni instrument, pri uporabi 
tega naslova ravnajo v skladu z veljavno 
zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo, zlasti s področja državne 
pomoči in javnih naročil.

V skladu s členom 142 se Komisija 
pooblasti za sprejetje delegiranih aktov, ki 
določajo podrobna pravila za predhodno 
oceno finančnih instrumentov, 
kombinacijo podpore, zagotovljene 
končnim upravičencem z nepovratnimi 
sredstvi, subvencioniranimi obrestnimi 
merami, subvencioniranimi provizijami za 
jamstvo in finančnimi instrumenti, 
dodatna posebna pravila za upravičenost 
izdatkov in pravila za določitev vrst 
dejavnosti, ki se ne podpirajo s finančnimi 

črtano
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instrumenti.

Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 32, odstavek 3h (novo); besedilo je 
bilo spremenjeno.

Or. en

Predlog spremembe 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 dokazani nedelovanje trga ali 
neoptimalne naložbene razmere, ter na 
ocenjeni ravni in obsegu potrebnih javnih 
naložb, vključno z vrstami finančnih 
instrumentov, ki jim je podpora 
namenjena. Takšna predhodna ocena 
vključuje:
(a) analizo nedelovanja trga, 
neoptimalnih naložbenih razmer in potreb 
po naložbah, da bi lahko obravnavali 
področja politike in tematske cilje ali 
prednostne naložbe, ki bi prispevale k 
doseganju ciljev, prednostnih ali v obliki 
ukrepov, in ki 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 
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pomoč, sorazmernosti predvidene 
intervencije in ukrepov za čim manjše 
izkrivljanje trga;
(c) oceno dodatnih javnih in zasebnih 
virov, ki bi jih morda zbrali s finančnim 
instrumentom, vse do ravni končnih 
prejemnikov (pričakovani učinek 
finančnega vzvoda), po potrebi tudi z 
oceno potrebe po preferenčnem plačilu in 
njegove ravni z namenom pritegnitve 
drugega dela sredstev, ki bi jih zagotovili 
zasebni vlagatelji, in/ali opisom 
mehanizmov, ki se bodo uporabili za 
ugotovitev potrebe po takšnem 
preferenčnem plačilu in njegove višine, 
kot je konkurenčen ali ustrezno neodvisen 
postopek ocenjevanja;
(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;
(e) predlagano naložbeno strategijo, 
vključno s preučitvijo možnosti za 
izvedbene pogoje v smislu člena 33, 
finančne produkte, ki bodo ponujeni, 
ciljne končne 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 v obliki prednostne naloge 
ali ukrepa, vključno s kazalniki za ta 
prispevek;
(g) določbe, ki omogočajo, da se 
predhodna ocena po potrebi pregleda in 
posodobi med izvajanjem katerega koli 
finančnega instrumenta, ki se je izvajal na 
podlagi takšne ocene, če v fazi izvajanja 
organ upravljanja meni, da iz predhodne 
ocene ne morejo biti več natančno 
razvidni tržni pogoji, ki so obstajali v času 
izvajanja.
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Or. en

Predlog spremembe 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Predhodna ocena se lahko izvaja v 
fazah. V vsakem primeru se zaključi, 
preden se organ upravljanja odloči, da bo 
finančnemu instrumentu namenil 
prispevke iz programa.
Povzetki ugotovitev in zaključki 
predhodnih ocen v zvezi s finančnimi 
instrumenti se objavijo v treh mesecih od 
datuma njihovega dokončnega 
oblikovanja.
Predhodna ocena se informativno 
predloži odboru za spremljanje v skladu s 
pravili za posamezne sklade.

Or. en

Predlog spremembe 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Končni upravičenci, ki prejmejo 
podporo iz finančnih instrumentov, lahko 
prejmejo tudi nepovratna sredstva ali 
drugo pomoč iz programa ali drugega 
instrumenta, ki ga podpira proračun 
Unije. V tem primeru je treba voditi 
ločeno evidenco za vsak vir financiranja.

črtano



PE514.702v03-00 12/54 AM\942530SL.doc

SL

Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 32, odstavek 3c (novo); besedilo je 
bilo spremenjeno.

Or. en

Predlog spremembe 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prispevki v naravi niso upravičeni 
izdatki pri finančnih instrumentih, razen 
prispevkov zemljišč ali nepremičnin glede 
naložb s ciljem podpreti razvoj ali obnovo 
mest, kadar je zemljišče ali nepremičnina 
del naložbe. Takšni prispevki zemljišč ali 
nepremičnin so upravičeni, če so 
izpolnjeni pogoji iz člena 59.

črtano

Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 32, odstavek 3c (novo); nekaj je 
sprememb (doda se "razvoj podeželja" in člen 59 spremeni v "člen 59(1)").

Or. en

Predlog spremembe 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če je podpora finančnih instrumentov 
namenjena financiranju podjetij, vključno 
z MSP, je takšna podpora usmerjena v 
ustanavljanje novih podjetij, ustvarjanje 
začetnega kapitala, tj. izhodiščnega in 
zagonskega kapitala, kapitala za širitev, 
kapitala za krepitev splošnih dejavnosti 
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podjetja ali za izvedbo novih projektov, 
preboj na nove trge ali nove dosežke 
obstoječih podjetij brez poseganja v 
veljavna pravila EU o državni pomoči in v 
skladu s pravili za posamezne sklade. 
Podpora lahko zajema tako naložbe v 
opredmetena in neopredmetena sredstva 
kot obratni kapital v okviru veljavnih 
pravil EU o državni pomoči z namenom 
spodbujati zasebni sektor k zagotavljanju 
sredstev podjetjem, pa tudi stroške 
prenosa lastninskih pravic v podjetjih, če 
se takšen prenos izvede med neodvisnimi 
vlagatelji.

Or. en

Predlog spremembe 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Finančne instrumente je mogoče 
kombinirati z nepovratnimi sredstvi, 
subvencioniranimi obrestnimi merami in 
subvencioniranimi provizijami za jamstvo. 
Če se podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov zagotavlja prek 
finančnih instrumentov in je združena v 
eni sami dejavnosti, pri čemer so druge 
oblike podpore neposredno povezane s 
finančnimi instrumenti, usmerjenimi v 
iste končne prejemnike (vključno s 
tehnično pomočjo, subvencioniranimi 
obrestnimi merami in subvencioniranimi 
provizijami za jamstvo), se določbe, 
veljavne za finančne instrumente, 
uporabljajo za vse oblike podpore v okviru 
te dejavnosti. V takšnih primerih se 
spoštujejo veljavna pravila EU o državni 
pomoči, za vsako obliko podpore pa se 
vodi ločena evidenca.
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Or. en

Predlog spremembe 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Končni prejemniki, ki jih podpira 
finančni instrument evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, lahko prejemajo 
tudi pomoč v okviru drugih prednostnih 
nalog ali programov evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov ali od 
drugega instrumenta, ki se podpira iz 
proračuna Unije v skladu z veljavnimi 
pravili EU o državni pomoči. V takšnem 
primeru je treba za vsak vir pomoči voditi 
ločeno evidenco, pomoč iz finančnega 
instrumenta evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov pa je del dejavnosti 
z upravičenimi izdatki, ki so ločeni od 
drugih virov pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Kombinacija podpore, ki se zagotavlja 
prek nepovratnih sredstev in finančnih 
instrumentov iz odstavkov 5 in 6, lahko 
pokriva isto odhodkovno postavko, če 
skupna vsota vseh oblik podpore ne 
presega celotnega zneska zadevne 
odhodkovne postavke, zanjo pa se 
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uporabljajo veljavna pravila EU o državni 
pomoči. Nepovratna sredstva se ne 
uporabljajo za vračilo podpore, prejete iz 
finančnih instrumentov. Finančni 
instrumenti se ne uporabljajo za 
vnaprejšnje financiranje nepovratnih 
sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3e. Prispevki v naravi niso upravičeni 
izdatki pri finančnih instrumentih, razen 
prispevkov zemljišč ali nepremičnin glede 
naložb s ciljem podpreti razvoj podeželja, 
razvoj mest ali njihovo obnovo, kadar je 
zemljišče ali nepremičnina del naložbe. 
Takšni prispevki zemljišč ali nepremičnin 
so upravičeni, če so izpolnjeni pogoji iz 
člena 59(1).

Or. en

Predlog spremembe 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3f. DDV ni upravičen izdatek dejavnosti, 
razen v primeru, ko DDV ni izterljiv na 
podlagi nacionalne zakonodaje o DDV. 
Obravnava DDV na ravni naložb končnih 
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prejemnikov se ne upošteva za namene 
določanja upravičenosti izdatkov v okviru 
finančnega instrumenta. Če pa se 
finančni instrumenti kombinirajo z 
nepovratnimi sredstvi na podlagi 
odstavka 5 in odstavka 6, se določbe 
člena 59(3) uporabijo za nepovratna 
sredstva. 

Or. en

Predlog spremembe 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3g. Za namene uporabe tega člena so, kot 
je primerno, veljavna pravila o državni 
pomoči tista, ki so veljavna v času, ko se 
organ upravljanja ali sklad skladov 
pogodbeno zaveže, da bo namenil 
prispevke za program finančnemu 
instrumentu, ali ko se finančni instrument 
pogodbeno zaveže, da bo namenil 
prispevke za program končnim 
prejemnikom.

Or. en

Predlog spremembe 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3h. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142, 
ki določajo dodatna posebna pravila glede 
nakupa zemljišča ter glede kombinacije 
tehnične pomoči in finančnih 
instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje finančnih instrumentov Izvajanje finančnih instrumentov

1. Pri izvajanju člena 32 lahko organi 
upravljanja finančno prispevajo k 
naslednjim finančnim instrumentom:

1. Pri izvajanju člena 32 lahko organi 
upravljanja finančno prispevajo k 
naslednjim finančnim instrumentom:

(a) finančnim instrumentom, 
vzpostavljenim na ravni Unije, ki jih 
neposredno ali posredno upravlja 
Komisija;

(a) finančnim instrumentom, 
vzpostavljenim na ravni Unije, ki jih 
neposredno ali posredno upravlja 
Komisija;

(b) finančnim instrumentom, 
vzpostavljenim na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, ki jih 
upravlja organ upravljanja ali je njihovo 
upravljanje v pristojnosti tega organa.

(b) finančnim instrumentom, 
vzpostavljenim na nacionalni, regionalni, 
transnacionalni ali čezmejni ravni, ki jih 
upravlja organ upravljanja ali je njihovo 
upravljanje v pristojnosti tega organa.

2. Naslov [VIII] finančne uredbe se 
uporablja za finančne instrumente iz 
odstavka 1(a). Prispevki iz skladov SSO 
finančnim instrumentom iz odstavka 1(a) 
se razporedijo v ločene račune in se v 
skladu s cilji zadevnih skladov SSO
uporabijo za podporo ukrepom in končnim 
prejemnikom v skladu s programi, iz 

2. Prispevki iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov v finančne 
instrumente iz odstavka 1(a) se razporedijo 
v ločene račune in se v skladu s cilji 
zadevnih evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov uporabijo za 
podporo ukrepom in končnim 
prejemnikom v skladu s programi, iz 
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katerih takšni prispevki izvirajo. katerih takšni prispevki izvirajo. Za 
prispevke k takšnim finančnim 
instrumentom se uporabljajo določbe te 
uredbe, razen če so izjeme izrecno 
določene. To velja ne glede na pravila o 
ustanovitvi in delovanju finančnih 
instrumentov iz finančne uredbe, razen če 
so v navzkrižju z Uredbo o skupnih 
določbah. V tem primeru prevlada 
slednja. 

3. Za finančne instrumente iz odstavka 1(b) 
lahko organ upravljanja zagotovi finančni 
prispevek naslednjim finančnim 
instrumentom:

3. Za finančne instrumente iz odstavka 1(b) 
lahko organ upravljanja zagotovi finančni 
prispevek naslednjim finančnim 
instrumentom:

(a) finančnim instrumentom, ki so v skladu 
s standardnimi pogoji, ki jih določi 
Komisija z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 143(3);

(a) finančnim instrumentom, ki so v skladu 
s standardnimi pogoji, ki jih določi 
Komisija z izvedbenimi akti v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 143(3);

(b) že obstoječim ali novim finančnim 
instrumentom, ki so oblikovani posebej za 
predvideni namen in upoštevajo veljavna 
pravila Unije in nacionalna pravila.

(b) že obstoječim ali novim finančnim 
instrumentom, ki so oblikovani posebej za 
uresničitev posebnih ciljev, določenih v 
ustreznih prednostnih nalogah.

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 142 za določitev posebnih pravil 
za nekatere vrste finančnih instrumentov 
iz točke (b) ter izdelke, ki se lahko 
zagotovijo s temi instrumenti.

črtano

4. Pri podpori finančnih instrumentov iz 
odstavka 1(b) organ upravljanja lahko:

4. Pri podpori finančnih instrumentov iz 
odstavka 1(b) organ upravljanja lahko:

(a) vlaga v kapital obstoječih ali novih 
pravnih oseb, tudi tistih, ki so financirane 
iz drugih skladov SSO, namenjenih za 
izvajanje finančnih instrumentov v skladu s 
cilji zadevnih skladov SSO, ki bodo 
prevzele naloge izvajanja; podpora takšnim 
naložbam se omeji na količine, potrebne za 
izvajanje novih finančnih instrumentov v 
skladu s cilji te uredbe; or 

(a) vlaga v kapital obstoječih ali novo 
ustanovljenih pravnih oseb, tudi tistih, ki 
so financirane iz drugih evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, 
namenjenih za izvajanje finančnih 
instrumentov v skladu s cilji zadevnih 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, ki bodo prevzele naloge izvajanja; 
podpora takšnim subjektom se omeji na 
zneske, potrebne za izvajanje novih naložb 
v skladu z določbami iz člena 32(2) in v 
skladu s cilji te uredbe; or

(b) zaupa naloge izvajanja: (b) zaupa naloge izvajanja:

(i) Evropski investicijski banki; (i) Evropski investicijski banki;
(ii) mednarodnim finančnim institucijam, v (ii) mednarodnim finančnim institucijam, v 
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katerih je kakšna država članica udeležena, 
ali finančnim institucijam, ustanovljenim v 
državi članici za uresničevanje javnega 
interesa pod nadzorom javnega organa, 
izbranim v skladu z veljavnimi pravili 
Unije in nacionalnimi pravili;

katerih je država članica udeležena, ali 
finančnim institucijam, ustanovljenim v 
državi članici za uresničevanje javnega 
interesa pod nadzorom javnega organa;

(iii) osebi javnega ali zasebnega prava, 
izbrani v skladu z veljavnimi pravili Unije 
in nacionalnimi pravili;

(iii) osebi javnega ali zasebnega prava;

(c) neposredno opravlja naloge izvajanja, 
ki so pri finančnih instrumentih izključno 
posojila ali jamstva.

(c) neposredno opravlja naloge izvajanja, 
ki so pri finančnih instrumentih izključno 
posojila ali jamstva. V tem primeru se 
šteje, da je organ upravljanja upravičenec 
v smislu člena 2(8).
Pri izvajanju finančnega instrumenta 
organi iz odstavkov a), b) in c) zagotovijo 
skladnost z veljavnim pravom EU in 
nacionalnim pravom, vključno s pravili, ki 
veljajo za evropske strukturne in 
investicijske sklade, državno pomoč in 
javna naročila, z ustreznimi standardi ter 
z veljavno zakonodajo o preprečevanju 
pranja denarja, boju proti terorizmu in 
davčnih utajah. Navedeni organi ne smejo 
biti ustanovljeni na ozemljih, katerih 
jurisdikcije ne sodelujejo z Unijo pri 
uporabi mednarodno dogovorjenih 
davčnih standardov, in ne smejo imeti 
poslovnih odnosov s subjekti, ki so 
registrirani na takšnih ozemljih, ter 
morajo te zahteve prenesti v svoje pogodbe 
z izbranimi finančnimi posredniki.

Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
za določitev pravil za sporazume o 
financiranju, vlogo in pristojnost 
subjektov, katerim so naloge izvajanja 
zaupane, ter stroške in provizije za 
upravljanje.

črtano

Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 33, odstavek 4, zadnji pododstavek; 
besedilo je bilo spremenjeno.

4.1.a. Če se finančni instrument izvaja na 
podlagi odstavkov (4)(a) in (b), se pogoji 
za prispevke iz programov v finančne 
instrumente ob upoštevanju izvedbene 
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strukture finančnega instrumenta določijo 
v sporazumih o financiranju v skladu s 
PRILOGO X na naslednjih ravneh:
(a) kjer je primerno, med ustrezno 
pooblaščenimi predstavniki organa 
upravljanja in organa, ki izvaja sklad 
skladov, ter
(b) med ustrezno pooblaščenimi 
predstavniki organa upravljanja ali, kjer 
je primerno, organa, ki izvaja sklad 
skladov, in organa, ki izvaja finančni 
instrument.
4.1.b. Za finančne instrumente, ki se 
izvajajo na podlagi odstavka (4)(c), se 
pogoji za prispevke iz programov v 
finančne instrumente določijo v 
strateškem dokumentu v skladu s 
PRILOGO X, ki ga bo preučil odbor za 
spremljanje.
Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142, 
ki določajo dodatna posebna pravila, 
zavezanost in odgovornosti organov, ki 
izvajajo finančne instrumente, povezana 
merila za izbiro in proizvode, ki se lahko 
zagotovijo s finančnimi instrumenti v 
skladu z določbami iz člena 32. Komisija v 
roku štirih mesecev od sprejetja te uredbe 
o delegiranih aktih, sprejetih v skladu s 
členom 142, istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

5. Kadar subjekti iz odstavka 4(b)(i) in (ii)
izvajajo finančne instrumente s skladi
skladov, lahko del izvajanja zaupajo 
finančnim posrednikom, če ti subjekti v 
okviru svoje odgovornosti zagotovijo, da 
finančni posredniki izpolnjujejo merila iz 
[člena 57 in člena 131(1), člena 131(1a) 
ter člena 131(3)] finančne uredbe. 
Finančni posredniki se izberejo na podlagi 
odprtih, preglednih, sorazmernih in 
nediskriminacijskih postopkov, pri čemer 
se preprečijo navzkrižja interesov.

5. Kadar organi iz odstavkov 4(a) in (b)
izvajajo sklade skladov, lahko del izvajanja 
zaupajo finančnim posrednikom, če ti 
subjekti v okviru svoje odgovornosti 
zagotovijo, da finančni posredniki 
izpolnjujejo merila iz člena 140(1), (2) in
(4) finančne uredbe. Finančni posredniki se 
izberejo na podlagi odprtih, preglednih, 
sorazmernih in nediskriminacijskih 
postopkov, pri čemer se preprečijo 
navzkrižja interesov.
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6. Subjekti iz odstavka 4(b), ki so jim bile 
zaupane naloge izvajanja, odprejo 
fiduciarne račune v svojem imenu in v 
imenu organa upravljanja. Sredstva na teh
fiduciarnih računih se upravljajo v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ob upoštevanju ustreznih pravil varnega in 
skrbnega poslovanja so ustrezno likvidna.

6. Organi iz odstavka 4(b), ki so jim bile 
zaupane naloge izvajanja, odprejo 
fiduciarne račune v svojem imenu in v 
imenu organa upravljanja, ali vzpostavijo 
finančni instrument kot poseben sveženj 
financiranja v okviru finančne institucije.
V primeru posebnega svežnja 
financiranja se sredstva programa, 
naložena v finančni instrument, od ostalih 
sredstev, ki so na voljo v finančni 
instituciji, ločijo z ločenim 
računovodstvom. Sredstva na fiduciarnih 
računih in v takšnih posebnih svežnjih 
financiranja se upravljajo v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja 
ob upoštevanju ustreznih pravil varnega in 
skrbnega poslovanja ter so ustrezno 
likvidna.

6a. Nacionalni javni in zasebni prispevki, 
vključno, kjer je to ustrezno, s prispevki v 
naravi iz člena 32(8), se lahko zagotovijo 
na ravni sklada skladov, finančnega 
instrumenta ali končnih prejemnikov, v 
skladu s pravili za posamezne sklade.

7. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 za 
določitev podrobnih pravil v zvezi s 
posebnimi zahtevami za prenos in 
upravljanje sredstev s strani subjektov, ki 
so jim bile zaupane naloge izvajanja, ter 
preračun sredstev med eurom in 
nacionalnimi valutami.

7. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 za 
določitev podrobnih pravil v zvezi s 
posebnimi zahtevami za prenos in 
upravljanje sredstev s strani subjektov, ki 
so jim bile zaupane naloge izvajanja, ter 
preračun sredstev med eurom in
nacionalnimi valutami.

Or. en

Predlog spremembe 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organi, akreditirani v skladu s členom
64, ne opravljajo preverjanja na kraju 
samem pri dejavnostih, ki vključujejo 
finančne instrumente, ki se izvajajo na 
podlagi člena 33(1)(a). Od organov, ki jim 
je zaupano izvajanje teh finančnih 
instrumentov, prejemajo redna poročila o 
nadzoru.

1. Organi, imenovani v skladu s členom 
113a za ESRR, KS, ESS, ESPR in v 
skladu s členom 72 URP za EKSRP, ne 
opravljajo preverjanja na kraju samem pri 
dejavnostih, ki vključujejo finančne 
instrumente, ki se izvajajo na podlagi člena 
33(1)(a). Od organov, ki jim je zaupano 
izvajanje teh finančnih instrumentov, 
prejemajo redna poročila o nadzoru.

Or. en

Predlog spremembe 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) plačilom končnim prejemnikom; (a) plačilom končnim prejemnikom, v 
primerih iz člena 32(5) pa plačilom v 
korist končnih prejemnikov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Stroške upravljanja in provizije za 
upravljanje iz odstavkov (1)(d) in (2) 
lahko obračuna organ, ki izvaja sklad 
skladov, ali organi, ki izvajajo finančne 
instrumente v skladu s členom 33(4)(a) in 
(b), ob čemer ti stroški in provizije ne 
presegajo pragov, določenih v 
delegiranem aktu iz tega odstavka. Stroški 
upravljanja zajemajo postavke 
neposrednih ali posrednih stroškov, 
povrnjenih na podlagi dokazila o izdatkih, 
medtem ko se provizije za upravljanje 
nanašajo na dogovorjeno ceno za 
opravljene storitve, določeno v 
konkurenčnem tržnem procesu, kjer je to 
primerno. Stroški upravljanja in provizije 
za upravljanje temeljijo na metodologiji 
izračunavanja na podlagi rezultatov.
Stroški upravljanja in provizije za 
upravljanje lahko zajemajo provizije za 
urejanje. Če se provizije za urejanje ali 
kateri koli del le-teh obračuna končnim 
prejemnikom, se ne prijavijo kot 
upravičeni izdatek.
Stroški upravljanja in provizije za 
upravljanje, tudi tisti, nastali zaradi 
priprav v zvezi s finančnim instrumentom 
pred podpisom ustreznega sporazuma o 
financiranju, so upravičeni od datuma 
podpisa ustreznega sporazuma o 
financiranju.
Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
za določitev pravil za izračun stroškov 
upravljanja in provizij za upravljanje ter 
za povračilo kapitaliziranih stroškov 
upravljanja in provizij za upravljanje za 
instrumente, ki temeljijo na lastniškem 
kapitalu, in mikrokredite.

Or. en
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Predlog spremembe 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nadaljnje naložbe z istimi ali drugimi 
finančnimi instrumenti v skladu s cilji 
programov.

(c) nadaljnje naložbe z istimi ali drugimi 
finančnimi instrumenti v skladu s 
specifičnimi cilji določenimi v prednostni 
nalogi;

(Opomba: ta točka (c) postane točka (a) v členu 1 odstavka 38 predloga spremembe 
Evropskega parlamenta.)

Or. en

Predlog spremembe 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročilo o izvajanju finančnih 
instrumentov

Poročilo o izvajanju finančnih 
instrumentov

1. Organ upravljanja pošlje Komisiji 
posebno poročilo o dejavnostih, ki 
vključujejo finančne instrumente, kot 
prilogo k letnemu poročilu o izvajanju.

1. Organ upravljanja pošlje Komisiji 
posebno poročilo o dejavnostih, ki 
vključujejo finančne instrumente, kot 
prilogo k letnemu poročilu o izvajanju.

2. Poročilo iz odstavka 1 za vsak finančni 
instrument vsebuje naslednje informacije:

2. Poročilo iz odstavka 1 za vsak finančni 
instrument vsebuje naslednje informacije:

(a) navedbo programa in prednostne 
naloge, iz katerih se zagotovi podpora iz 
skladov SSO;

(a) navedbo programa in prednostne naloge 
ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov;

(b) opis finančnega instrumenta in ureditev 
za izvajanje;

(b) opis finančnega instrumenta in ureditev 
za izvajanje;

(c) navedbo organov, katerim so bile (c) navedbo organov, ki izvajajo finančne 
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zaupane naloge izvajanja; instrumente, in organov, ki izvajajo sklade 
skladov, če je to primerno, iz členov 33(1), 
33(4)(a), (b) in (c), ter finančnih 
posrednikov iz člena 33(6);

(d) skupni znesek podpore po programih 
in prednostnih nalogah ali ukrepih 
finančnemu instrumentu iz zahtevkov za 
plačila, predloženih Komisiji;

(d) skupni znesek prispevkov za programe
po prednostnih nalogah ali ukrepih, ki se 
plačajo finančnemu instrumentu;

(e) skupni znesek podpore, ki jo je 
finančni instrument plačal ali odobril v 
pogodbah o jamstvu končnim 
prejemnikom po programih in prednostnih 
nalogah ali ukrepih iz zahtevkov za plačila, 
predloženih Komisiji;

(e) skupni znesek podpore, plačane 
končnim prejemnikom ali v korist 
končnih prejemnikov ali odobrene s strani 
finančnega instrumenta v pogodbah o 
jamstvu za naložbe v končnih 
prejemnikih, pa tudi nastale stroške 
upravljanja ali plačane provizije za 
upravljanje po programih in prednostnih 
nalogah ali ukrepih;

(f) prihodki finančnega instrumenta in 
vračila finančnemu instrumentu;

(f) uspešnost finančnega instrumenta, 
vključno z napredkom pri njegovem 
oblikovanju in pri izbiri organov, ki 
izvajajo finančni instrument (vključno z 
organom, ki izvaja sklad skladov);

(fa) obresti in drugi dohodki, ustvarjeni s 
podporo iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za finančni 
instrument, skupni zneski sredstev za 
programe, ki se vrnejo finančnim 
instrumentom iz naložb ali zaradi 
sprostitve vezanih sredstev, vključno s 
poplačili kapitala ter dobički in drugimi 
dohodki ali donosi, kot so obresti, 
provizije za jamstva, dividende, kapitalski 
dobički ali kakršni koli drugi prejemki iz 
naložb;

(g) multiplikacijski učinek naložb 
finančnega instrumenta ter vrednost naložb 
in udeležb;

(g) napredek pri doseganju pričakovanega 
učinka finančnega vzvoda naložb 
finančnega instrumenta ter vrednost naložb 
in udeležb;

(ga) vrednost kapitalskih naložb glede na 
prejšnja leta;

(h) prispevek finančnega instrumenta k 
doseganju kazalnikov programa ali
zadevne prednostne naloge.

(h) prispevek finančnega instrumenta k 
doseganju kazalnikov zadevne prednostne 
naloge ali ukrepa.

Informacije iz odstavkov (g) in (h) se 
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lahko navedejo zgolj v prilogi k letnim 
poročilom o izvajanju, predloženim v letih 
2017 in 2019, ter v končnem poročilu. 
Obveznosti glede spremljanja iz odstavkov 
(a) in (h) se ne uporabljajo na končni 
ravni.
2a. Komisija z izvedbenim aktom v skladu 
s postopkom pregleda iz člena 143(3) 
sprejme ureditev za enotne pogoje v zvezi z 
vzorcem, ki se uporabi za spremljanje in 
poročanje o finančnih instrumentih ter za 
poročanje informacij iz spremljanja 
Komisiji.
2b. Z začetkom leta 2016 Komisija vsako 
leto v šestih mesecih od roka za 
predložitev letnih poročil o izvajanju iz 
člena 101(1) za ESRR, ESS in KS, člena 
82 uredbe o EKSRP za EKSRP in iz 
ustreznih določb o posameznih skladih za 
ESPR, zagotovi povzetke podatkov o 
napredku pri financiranju in izvajanju 
finančnih instrumentov, ki jih pošljejo 
organi upravljanja v skladu s tem členom. 
Ti povzetki se posredujejo Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter se objavijo.

3. Komisija z delegiranim aktom po 
postopku pregleda iz člena 143(3) sprejme 
enotne pogoje spremljanja in 
zagotavljanja informacij o spremljanju 
Komisiji med drugim tudi glede finančnih 
instrumentov iz člena 33(1)(a).

3. Komisija zagotovi enotne pogoje za 
izvajanje tega člena, tako da z izvedbenimi
akti po postopku pregleda iz člena 143(3) 
sprejme vzorce, ki se uporabljajo za 
poročanje Komisiji o finančnih 
instrumentih.

Or. en

Predlog spremembe 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti, ki ustvarjajo prihodek Dejavnosti, ki ustvarjajo neto prihodek po 
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njihovi izvedbi
-1a. Ta člen se uporablja za dejavnosti, ki 
ustvarjajo neto prihodek po njihovi 
izvedbi. Za namene tega člena "neto 
prihodek" pomeni prilive denarnih 
sredstev, ki jih neposredno plačajo 
uporabniki za blago ali storitve, ki jih 
zagotavlja dejavnost, kot so pristojbine, ki 
jih neposredno krijejo uporabniki za 
uporabo infrastrukture, prodajo ali najem 
zemljišč ali nepremičnin, ali plačila za 
storitve, brez obratovalnih stroškov in 
stroškov nadomestila za kratkotrajne 
naprave, nastalih v zadevnem obdobju. 
Prihranki pri obratovalnih stroških, ki jih 
ustvari dejavnost, se vključijo v neto 
prihodek, razen če se nadomestijo z 
enakim zmanjšanjem v subvencijah za 
poslovanje.
V primerih, ko vsi stroški naložbe niso 
upravičeni do sofinanciranja, se neto 
prihodek dodeli proporcionalno 
upravičenim in neupravičenim delom 
stroškov naložbe.

1. Neto prihodki, ustvarjeni po koncu 
dejavnosti v določenem referenčnem 
obdobju, se določijo vnaprej po eni od 
naslednjih metod:

črtano

(a) uporaba pavšalnega odstotka prihodka 
za zadevno vrsto dejavnosti;

črtano

(b) izračun sedanje vrednosti neto 
prihodkov dejavnosti ob upoštevanju 
uporabe načela „plača povzročitelj“ ter po 
potrebi vidikov enakosti v povezavi s 
sorazmerno blaginjo zadevne države 
članice.

črtano

Opozorilo pri prevodu: odstavek je premeščen v člen 54(2)(a) (novo); besedilo je bilo 
spremenjeno.

Upravičeni izdatki dejavnosti, ki naj bi se 
sofinancirala, ne presegajo sedanje 
vrednosti stroškov naložbe dejavnosti, 
zmanjšanih za sedanjo vrednost neto 
prihodka, določenega po eni od teh metod.

črtano

Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 54(1a) (novo); besedilo je bilo 
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spremenjeno.
Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 o 
opredelitvi pavšalnega odstotka iz točke 
(a) zgoraj.

črtano

Opozorilo pri prevodu: odstavek je spremenjen v člen 54(2a) (novo), točka (a); besedilo je 
bilo spremenjeno.

Komisija sprejme metodologijo iz točke (b) 
z izvedbenimi akti po postopku pregleda iz 
člena 143(3).

črtano

Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 54(2a) (novo), točka (b); besedilo je 
bilo spremenjeno.

1a. Upravičeni izdatki dejavnosti, ki naj bi 
se sofinancirala iz skladov, se vnaprej 
zmanjšajo ob upoštevanju možnosti, da ta 
dejavnost ustvari neto prihodek v 
specifičnem referenčnem obdobju, ki 
zajema tako izvajanje dejavnosti kot 
obdobje po koncu dejavnosti.

2. Kadar objektivno ni mogoče vnaprej 
določiti prihodkov po metodah iz odstavka 
1, se čisti prihodek, ustvarjen v treh letih 
od zaključka dejavnosti ali do 30. 
septembra 2023, kar nastopi prej, odšteje 
od izdatkov, prijavljenih Komisiji.

črtano

Opozorilo pri prevodu: odstavek je premeščen v člen 54(4b) (novo); besedilo je bilo 
spremenjeno.

2a. Potencialni neto prihodek dejavnosti 
se določi vnaprej na podlagi ene od 
naslednjih metod, ki jo izbere upravni 
organ za sektor, podsektor ali vrsto 
dejavnosti:
(a) uporaba pavšalne stopnje neto 
prihodka za sektor ali podsektor, ki se 
uporablja za dejavnost, kot je opredeljeno 
v Prilogi [XXX] ali v katerem koli 
delegiranem aktu v nadaljnjem besedilu.
Komisija se pooblasti, da v ustrezno 
utemeljenih primerih sprejme delegirane 
akte v skladu s členom 142 za spremembo 
priloge s prilagoditvijo pavšalnih stopenj, 
določenih v Prilogi [XXX], ob 
upoštevanju preteklih podatkov in 
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možnosti za povračilo stroškov ter načela, 
da plača onesnaževalec, kjer je to 
primerno.

Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
za določitev pavšalnih stopenj za sektorje 
ali podsektorje na področjih IKT, 
raziskav, razvoja ter inovacij in 
energetske učinkovitosti1. Komisija 
najpozneje do 30. junija 2015 o 
delegiranih aktih uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.
1 Izjava Komisije je na koncu te 
preglednice.
Poleg tega je Komisija pooblaščena, da v 
ustrezno utemeljenih primerih v skladu s 
členom 142 sprejme delegirane akte za 
dodatne sektorje ali podsektorje, tudi za 
podsektorje sektorjev iz Priloge [XXX], ki 
sodijo med tematske cilje, opredeljene v 
členu 9, in so financirani iz skladov SSO.

Kadar se uporablja ta metoda, se šteje, da 
se ves neto prihodek, ustvarjen med 
izvajanjem dejavnosti in po njeni izvedbi, 
upošteva z uporabo pavšalne stopnje in se 
zato naknadno ne odšteje od upravičenih 
izdatkov dejavnosti;

(b) izračun diskontirane vrednosti neto 
prihodkov dejavnosti, pri čemer se 
upošteva referenčno obdobje, ustrezno za 
sektor ali podsektor, ki se nanaša na 
dejavnost, običajno pričakovana 
donosnost zadevne vrste naložbe, uporaba 
načela "plača onesnaževalec" ter po 
potrebi vidiki enakosti v povezavi s 
sorazmerno blaginjo zadevne države 
članice ali regije.
Ko je s sprejetjem delegiranega akta 
določena pavšalna stopnja za nov sektor 
ali podsektor, se lahko organ za 
upravljanje odloči, da uporabi metodo iz 
točke (a) za nove dejavnosti v povezavi z 
zadevnim sektorjem ali podsektorjem.
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Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
za določitev metode iz točke (b).
Kadar se uporablja ta metoda, se neto 
prihodek, ustvarjen med izvajanjem 
dejavnosti in ki izvira iz virov prihodkov, 
ki niso upoštevani pri določitvi 
potencialnega neto prihodka dejavnosti, 
najpozneje pri končnem zahtevku za 
plačilo, ki ga predloži upravičenec, odšteje 
od upravičenih izdatkov dejavnosti.

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata samo za 
dejavnosti, katerih skupni stroški 
presegajo 1 000 000 EUR.

črtano

Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 54(4c) (novo), točka (b); besedilo je 
bilo spremenjeno.

3a. Metoda, po kateri se neto prihodki 
odštejejo od izdatkov dejavnosti, 
vključenih v zahtevek za plačilo, ki se 
predloži Komisiji, se določi po 
nacionalnih pravilih.

4. Ta člen se ne uporablja za ESS. črtano
Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 54(4c) (novo), točka (a); besedilo je 
bilo spremenjeno.

4a. Kot alternativa uporabi metod, 
določenih v odstavku 3, se lahko najvišja 
stopnja sofinanciranja iz člena 53(1) na 
zahtevo države članice zmanjša ob 
sprejetju programa za prednostno nalogo 
ali ukrep, v okviru katerega se lahko za 
vse dejavnosti, podprte v okviru te 
prednostne naloge ali ukrepa, uporablja 
enotna pavšalna stopnja v skladu z 
odstavkom 3(a). Zmanjšanje ni manjše od 
zneska, izračunanega tako, da se najvišja 
stopnja sofinanciranja Unije, ki se 
uporablja v skladu s pravili za posamezne 
sklade, pomnoži z ustrezno pavšalno 
stopnjo iz odstavka 3(a).
Kadar se uporablja ta metoda, se šteje, da 
se ves neto prihodek, ustvarjen med 
izvajanjem dejavnosti in po njeni izvedbi, 
upošteva z uporabo zmanjšane stopnje 
sofinanciranja in se zato naknadno ne 
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odšteje od upravičenih izdatkov 
dejavnosti.
4b. Kadar objektivno ni mogoče vnaprej 
določiti prihodkov po eni od metod iz 
odstavka 3 ali 5, se neto prihodek, 
ustvarjen v treh letih od zaključka 
dejavnosti ali do 30. septembra 2023, kar 
nastopi prej, odšteje od izdatkov, 
prijavljenih Komisiji.
4c. Odstavki 1 do 6 se ne uporabljajo za:
(a) dejavnosti ali dele dejavnosti, ki jih 
podpira zgolj ESS;
(b) dejavnosti, katerih skupni upravičeni 
strošek pred uporabo členov 1 do 6 ne 
presega 1 000 000 EUR;
(c) vračljivo pomoč, za katero velja 
obveznost celotnega povračila prejemkov 
in nagrad;
(d) tehnično pomoč;
(e) podporo finančnim instrumentom in 
podporo iz njih;

(f) dejavnosti, za katere je javna podpora v 
obliki pavšalnih zneskov ali standardnih 
stroškov na enoto;
(g) dejavnosti, ki se izvajajo v okviru 
skupnega akcijskega načrta;
(h) dejavnosti, za katere so zneski ali 
stopnje podpore določene v Prilogi 1 k 
Uredbi o EKSRP.
Če država članica uporabi odstavek 5, 
lahko v ustrezno prednostno nalogo ali 
ukrep vključi dejavnosti, katerih skupni 
upravičeni stroški pred uporabo odstavkov 
1 do 6 ne presegajo 1 000 000 EUR, ne 
glede na točko (b).

5. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
dejavnosti, za katere veljajo pravila o 
državni pomoči ali podpori finančnim 
instrumentom ali iz finančnih 
instrumentov.

črtano
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Opozorilo pri prevodu: odstavek je preoblikovan v člen 54(4c) (novo), točka (e); besedilo je 
bilo spremenjeno.

Or. en

Predlog spremembe 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila in pristojnosti Komisije Pooblastila in pristojnosti Komisije

1. Komisija se na podlagi razpoložljivih 
informacij, tudi akreditacijskega postopka, 
letne izjave o upravljanju, letnih poročil o 
nadzoru, letnega revizijskega mnenja in 
letnega poročila o izvajanju ter na podlagi 
revizij nacionalnih organov in organov 
Unije prepriča, da so države članice 
vzpostavile sisteme upravljanja in nadzora 
v skladu s to uredbo in pravili za 
posamezne sklade ter da ti sistemi med 
izvajanjem programov uspešno delujejo.

1. Komisija se na podlagi razpoložljivih 
informacij, tudi informacij o imenovanju 
organov, pristojnih za upravljanje in 
nadzor, dokumentov, ki jih vsako leto 
predložijo imenovani organi iz člena 59(5) 
finančne uredbe, poročil o nadzoru, letnih 
poročil o izvajanju, ter na podlagi revizij 
nacionalnih organov in organov Unije 
prepriča, da so države članice vzpostavile 
sisteme upravljanja in nadzora v skladu s to 
uredbo in pravili za posamezne sklade ter 
da ti sistemi med izvajanjem programov 
uspešno delujejo.

2. Brez poseganja v revizije, ki so jih 
opravile države članice, lahko uradniki 
Komisije ali pooblaščeni predstavniki 
Komisije po ustreznem predhodnem 
obvestilu opravijo revizije ali preglede na 
kraju samem. Področje uporabe takšnih 
revizij ali pregledov lahko zajema zlasti 
preverjanje uspešnega delovanja sistemov 
upravljanja in nadzora v programu ali 
njegovem delu ter delovanje in oceno 
dobrega finančnega poslovodenja 
dejavnosti ali programov. Pri takšnih 
revizijah lahko sodelujejo uradniki ali 
pooblaščeni predstavniki države članice.

2. Uradniki Komisije ali pooblaščeni 
predstavniki Komisije lahko opravijo 
revizije ali preglede na kraju samem, pri 
čemer pristojni nacionalni organ obvestijo 
vsaj 12 delovnih dni vnaprej, razen v 
izjemnih primerih. Komisija spoštuje 
načelo sorazmernosti, tako da upošteva 
potrebo po preprečevanju neupravičenega 
podvajanja revizij ali pregledov, ki so jih 
opravile države članice, raven tveganja za 
proračun Unije in potrebo po zmanjšanju 
upravnih obremenitev za upravičence v 
skladu s pravili za posamezne sklade.
Področje uporabe takšnih revizij ali 
pregledov lahko zajema zlasti preverjanje 
uspešnega delovanja sistemov upravljanja 
in nadzora v programu ali njegovem delu 
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ter delovanje in oceno dobrega finančnega 
poslovodenja dejavnosti ali programov. Pri 
takšnih revizijah ali pregledih lahko 
sodelujejo uradniki ali pooblaščeni 
predstavniki države članice.

Uradniki Komisije ali njeni pooblaščeni 
predstavniki, ki so ustrezno pooblaščeni za 
izvajanje revizij na kraju samem, imajo 
dostop do vseh evidenc, dokumentov in 
metapodatkov, ne glede na vrsto nosilca, 
na katerem so shranjeni, v zvezi z 
dejavnostmi, ki jih podpirajo skladi SSO, 
ter sistemi upravljanja in nadzora. Države 
članice Komisiji na zahtevo zagotovijo 
kopije takih evidenc, dokumentov in 
metapodatkov.

Uradniki Komisije ali njeni pooblaščeni 
predstavniki, ki so ustrezno pooblaščeni za 
izvajanje revizij ali pregledov na kraju 
samem, imajo dostop do vseh potrebnih
evidenc, dokumentov in metapodatkov, ne 
glede na vrsto nosilca, na katerem so 
shranjeni, v zvezi z dejavnostmi, ki jih 
podpirajo evropski strukturni in 
investicijski skladi, ter sistemi upravljanja 
in nadzora. Države članice Komisiji na 
zahtevo zagotovijo kopije takih evidenc, 
dokumentov in metapodatkov.

Pooblastila iz tega odstavka ne vplivajo na 
uporabo nacionalnih določb, na podlagi 
katerih določena dejanja izvajajo uradniki, 
posebej imenovani v nacionalni 
zakonodaji. Uradniki Komisije in njeni 
pooblaščeni predstavniki med drugim ne 
sodelujejo pri preiskavah na domu ali 
uradnih zaslišanjih oseb v okviru 
nacionalne zakonodaje. Vendar imajo 
dostop do tako pridobljenih informacij.

Pooblastila iz tega odstavka ne vplivajo na 
uporabo nacionalnih določb, na podlagi 
katerih določena dejanja izvajajo uradniki, 
posebej imenovani v nacionalni 
zakonodaji. Uradniki Komisije in njeni 
pooblaščeni predstavniki med drugim ne 
sodelujejo pri preiskavah na domu ali 
uradnih zaslišanjih oseb v okviru 
nacionalne zakonodaje. Vendar imajo brez 
poseganja v pristojnosti nacionalnih 
sodišč in ob polnem spoštovanju temeljnih 
pravic zadevnih pravnih subjektov dostop 
do tako pridobljenih informacij.

3. Komisija lahko od države članice 
zahteva sprejetje potrebnih ukrepov za 
zagotovitev uspešnega delovanja njenih 
sistemov upravljanja in nadzora ali 
pravilnost izdatkov v skladu s pravili za 
posamezne sklade.

3. Komisija lahko od države članice 
zahteva sprejetje potrebnih ukrepov za 
zagotovitev uspešnega delovanja njenih 
sistemov upravljanja in nadzora ali 
pravilnost izdatkov v skladu s pravili za 
posamezne sklade.

4. Komisija lahko od države članice 
zahteva, naj preuči pritožbo, predloženo 
Komisiji v zvezi z izbiro ali izvajanjem 
dejavnosti, sofinanciranih s skladi SSO, 
ali delovanjem sistema upravljanja in 
nadzora.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Najmanj 25 % virov iz strukturnih 
skladov za manj razvite regije, 40 % za 
regije v prehodu in 52 % za bolj razvite 
regije se v vsaki državi članici dodeli ESS. 
V tej določbi se podpora državi članici v 
okviru [instrumenta pomoč v hrani za 
ogrožene skupine prebivalstva] šteje za del 
deleža strukturnih skladov, dodeljenega 
ESS.

3. Za zagotavljanje, da se dovolj naložb 
usmeri v zaposlovanje mladih, mobilnost 
delavcev, znanje, družbeno vključevanje 
in boj proti revščini, delež sredstev iz 
strukturnih skladov, ki so na voljo za 
oblikovanje operativnih programov v 
okviru cilja naložbe za rast in delovna 
mesta, dodeljenih za ESS v vsaki državi 
članici ni manjši kot ustrezen delež ESS 
za to državo članico, ki je ugotovljen v 
operativnih programih za cilja 
konvergenca ter regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje za obdobje 
2007-2013. Temu deležu se doda dodaten 
znesek za vsako državo članico, ki se 
določi v skladu z metodo iz priloge IIIc, da 
se zagotovi, da delež ESS kot odstotek 
celotnih združenih sredstev strukturnih 
skladov in kohezijskega sklada na ravni 
EU, brez podpore iz kohezijskega sklada 
za prometno infrastrukturo v okviru
instrumenta za povezovanje Evrope iz 
člena 84(4) ter podpore iz strukturnih 
skladov za pomoč najbolj ogroženim 
skupinam prebivalstva iz člena 84(5), v 
vsaki državi članici ni manjši od 23,1 %.
V tej določbi se naložbe iz ESS za pobudo 
za zaposlovanje mladih štejejo za del 
deleža strukturnih skladov, dodeljenega 
ESS.

Or. en

Predlog spremembe 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Člen 91

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, ki se predložijo Komisiji Informacije, potrebne za odobritev velikih 
projektov

1. Država članica ali organ upravljanja 
takoj po končanju pripravljalnega dela 
Komisiji predložita naslednje informacije o 
velikih projektih:

1. Preden se veliki projekt odobri, organ 
upravljanja zagotovi, da so na voljo
naslednje informacije:

(a) informacije o organu, pristojnem za 
izvajanje velikega projekta, in njegovih 
zmogljivostih;

(a) o organu, pristojnem za izvajanje 
velikega projekta, in njegovih 
zmogljivostih;

(b) opis naložbe in njene lokacije ter 
informacije o naložbi in lokaciji;

(b) opis naložbe in njene lokacije;

(c) skupne stroške in skupne upravičene 
stroške ob upoštevanju zahtev iz člena 54;

(c) skupne stroške in skupne upravičene 
stroške ob upoštevanju zahtev iz člena 54;

(d) informacije o opravljenih študijah
izvedljivosti, vključno z analizo možnosti, 
rezultati in neodvisnim pregledom 
kakovosti;

(d) opravljene študije izvedljivosti, 
vključno z analizo možnosti, in rezultati;

(e) analizo stroškov in koristi, vključno z 
ekonomsko in finančno analizo ter oceno 
tveganja;

(e) analizo stroškov in koristi, vključno z 
ekonomsko in finančno analizo ter oceno 
tveganja;

(f) analizo učinka na okolje ob upoštevanju 
potreb po prilagajanju podnebnim 
spremembam in zmanjšanju vpliva na 
okolje ter pripravljenosti na nesreče;

(f) analizo učinka na okolje ob upoštevanju 
potreb po prilagajanju podnebnim 
spremembam in zmanjšanju vpliva na 
okolje ter pripravljenosti na nesreče;

(g) skladnost z ustreznimi prednostnimi 
osmi zadevnega operativnega programa ali 
programov in predviden prispevek k 
doseganju posebnih ciljev navedenih 
prednostnih osi;

(g) skladnost z ustreznimi prednostnimi 
osmi zadevnega operativnega programa ali 
operativnih programov in predviden 
prispevek k doseganju posebnih ciljev 
navedenih prednostnih osi ter pričakovan 
prispevek k družbeno-gospodarskemu 
razvoju;

(h) finančni načrt z vsemi načrtovanimi 
finančnimi viri in načrtovano podporo iz 
skladov, EIB ter vsemi drugimi viri 
financiranja, skupaj s fizičnimi in 
finančnimi kazalniki za spremljanje 
napredka, ob upoštevanju ugotovljenih 

(h) finančni načrt z vsemi načrtovanimi 
finančnimi viri in načrtovano podporo iz 
skladov, EIB ter vsemi drugimi viri 
financiranja, skupaj s fizičnimi in 
finančnimi kazalniki za spremljanje 
napredka, ob upoštevanju ugotovljenih 
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tveganj; tveganj;
(i) časovni razpored za izvedbo velikega 
projekta in, če se pričakuje, da bo obdobje 
izvajanja daljše od programskega obdobja, 
faze, za katere se zaprosi za podporo iz 
skladov med programskim obdobjem 
2014–2020.

(i) časovni razpored za izvedbo velikega 
projekta in, če se pričakuje, da bo obdobje 
izvajanja daljše od programskega obdobja, 
faze, za katere se zaprosi za podporo iz 
skladov med programskim obdobjem 
2014–2020.

Komisija v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 143(2) sprejme 
okvirne smernice za metodologijo, ki se 
uporablja pri izvedbi analize stroškov in 
koristi iz točke (e).

Komisija sprejme izvedbene akte v skladu 
s svetovalnim postopkom iz člena 143(2), s 
katerimi na podlagi priznane najboljše 
prakse določi metodologijo, ki se uporablja 
pri izvedbi analize stroškov in koristi iz 
točke (e).

Na pobudo države članice lahko 
informacije v členu 91(a) do (i) ocenijo 
neodvisni strokovnjaki ob podpori 
tehnične pomoči Komisije, ali, v dogovoru 
s Komisijo, drugi neodvisni strokovnjaki. 
V drugih primerih država članica Komisiji 
posreduje informacije iz člena 91(a) do 
(i), takoj ko so na voljo.
Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 142 
za določitev metodologije, ki se uporablja 
pri izvedbi pregleda kakovosti velikega 
projekta.

Oblika, v kateri se predložijo informacije 
o velikih projektih, se določi v skladu z 
vzorcem, ki ga sprejme Komisija z 
izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 143(2).

Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi obliko za predložitev 
informacij iz točk (a) do (i) prvega 
pododstavka. Ti izvedbeni akti se 
sprejmejo v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 143(2).

2. Veliki projekti, ki se predložijo Komisiji 
v odobritev, so navedeni na seznamu 
velikih projektov operativnega programa. 
Seznam pregleda država članica ali organ 
upravljanja dve leti po sprejetju 
operativnega programa in se na zahtevo 
države članice lahko spremeni v skladu s 
postopkom iz člena 26(2), zlasti za 
vključitev velikih projektov s predvidenim 
datumom dokončanja do konca leta 2022.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 92

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija oceni veliki projekt na podlagi 
informacij iz člena 91, da določi, ali je 
predlagana podpora iz skladov 
upravičena.

1. Če je veliki projekt pri pregledu 
kakovosti neodvisnih strokovnjakov 
ocenjen pozitivno, lahko države članice na 
podlagi svoje ocene informacij iz člena 91
nadaljujejo izbor velikega projekta v 
skladu s členom 114(3). Organ 
upravljanja uradno obvesti Komisijo o 
izbranem velikem projektu. Obvestilo ima 
naslednje elemente:
(a) dokument iz člena 114(3)(c), v katerem 
so navedeni: 
(i) organ, odgovoren za izvajanje velikega 
projekta;
(ii) opis naložbe, njene lokacije, 
časovnega okvira in predvidenega 
prispevka velikega projekta k ciljem 
zadevne prednostne ali prednostnih osi;
(iii) skupni stroški in skupni upravičeni 
stroški ob upoštevanju zahtev iz člena 54 
ter
(iv) finančni načrt ter fizične in finančni 
kazalniki za spremljanje napredka, ob 
upoštevanju ugotovljenih tveganj;
(b) pregled kakovosti neodvisnih 
strokovnjakov z jasnimi izjavami o 
izvedljivosti in ekonomski upravičenosti 
velikega projekta.
Če Komisija z izvedbenimi akti v roku treh 
mesecev od datuma uradnega obvestila ni 
sprejela sklepa o zavrnitvi finančnega 
prispevka velikemu projektu, ki ga je 
izbrala država članica, se šteje, da je 
Komisija finančni prispevek odobrila. 
Komisija finančni prispevek zavrne le, če 
pri neodvisnem pregledu kakovosti 
ugotovi bistvene pomanjkljivosti.
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Komisija z izvedbenimi akti določi obliko 
uradnega obvestila. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 143(3).

2. Komisija najpozneje tri mesece po 
datumu predložitve informacij o odobritvi 
velikega projekta v skladu s členom 91 
sprejme sklep z izvedbenim aktom. V 
navedenem sklepu se opredelijo fizični 
objekt, znesek, za katerega se uporablja 
stopnja sofinanciranja za prednostno os, 
fizični in finančni kazalniki za 
spremljanje napredka ter predvideni 
prispevek velikega projekta k ciljem 
ustrezne prednostne oz. prednostnih osi.

2. V drugih primerih Komisija oceni veliki 
projekt na podlagi informacij iz člena 91, 
da ugotovi, ali je zahtevek za finančni 
prispevek za veliki projekt, ki ga izbere 
organ upravljanja v skladu s členom 
114(3), upravičen. Komisija najpozneje tri 
mesece po datumu predložitve informacij
iz člena 91 z izvedbenim aktom sprejme 
sklep o odobritvi finančnega prispevka 
velikemu projektu.

Sklep o odobritvi je pogojen s prvo 
pogodbo o izvajanju del, ki se sklene v 
dveh letih po datumu sklepa.

Odobritev Komisije v skladu s členom 
92(1) in 92(2) je pogojena s prvo pogodbo 
o izvajanju del, v primeru dejavnosti, ki se
izvajajo v okviru struktur javno-zasebnega 
partnerstva, pa s podpisom pogodbe o 
javno-zasebnem partnerstvu med javnim 
organom in subjektom zasebnega 
sektorja, in sicer v roku treh let od datuma 
odobritve. Komisija lahko na podlagi 
ustrezno utemeljenega zahtevka države 
članice, zlasti v primeru zamud zaradi 
upravnih in sodnih postopkov, povezanih 
z izvajanjem velikih projektov, vloženega v
roku treh let, z izvedbenim aktom sprejme 
sklep o podaljšanju obdobja za največ dve 
leti.

3. Če Komisija zavrne podporo iz skladov 
za veliki projekt, obvesti državo članico o 
razlogih v roku iz odstavka 2.

3. Če Komisija ne odobri finančnega 
prispevka izbranemu velikemu projektu, v 
svojem sklepu navede razloge za 
zavrnitev.

3a. Veliki projekti, o katerih se Komisija 
uradno obvesti v skladu z odstavkom 1 ali 
ki se ji predložijo v odobritev v skladu z 
odstavkom 2, so navedeni na seznamu 
velikih projektov operativnega programa.

4. Izdatki za velike projekte se ne vključijo 
v zahtevke za plačilo pred sprejetjem 
sklepa Komisije o odobritvi.

4. Izdatki, povezani z velikim projektom, 
se lahko vključijo v zahtevek za plačilo po 
uradnem obvestilu iz odstavka 1 tega 
člena ali po predložitvi v odobritev iz 
odstavka 2. Če Komisija velikega projekta, 
ki ga izbere država članica, ne odobri, je 
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treba izjavo o izdatkih po sprejetju sklepa
Komisije ustrezno popraviti.

Or. en

Predlog spremembe 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 92 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 92 a 
Sklep o velikem projektu, za katerega se 
uporablja večfazno izvajanje
1. Z odstopanjem od tretjega pododstavka 
člena 91(1) in člena 92(1) in (2) se 
postopki iz tega člena uporabljajo za 
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
(a) dejavnost tvorita druga ali naslednja 
faza velikega projekta iz prejšnjega 
programskega obdobja, za katerega je 
Komisija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
1083/2006 najpozneje 31. decembra 2015 
odobrila predhodno fazo ali faze; ali v 
primeru držav članic, ki so k Uniji 
pristopile po 1. januarju 2013, 31. 
decembra 2016;
(b) vsota skupnih upravičenih stroškov 
vseh faz velikega projekta presega 
ustrezne ravni iz člena 90;
(c) vloga za veliki projekt in ocena 
projekta s strani Komisije iz prejšnjega 
programskega obdobja sta zajeli vse 
načrtovane faze;
(d) ni bistvenih sprememb v informacijah 
o velikem projektu iz člena 91(1) v 
primerjavi z informacijami za vlogo za 
veliki projekt, predloženo v skladu z 
Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006, zlasti 
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kar zadeva skupni upravičeni strošek;
(e) faza velikega projekta, ki naj bi se 
izvedla v prejšnjem programskem 
obdobju, je pripravljena ali bo 
pripravljena za namensko uporabo do 
roka za predložitev dokumentov o 
zaključku za ustrezni operativni program 
ali programe, kakor je opredeljeno v 
sklepu Komisije.
2. Država članica lahko nadaljuje izbor 
velikega projekta v skladu s členom 
114(3) in predloži obvestilo o vseh 
elementih iz člena 92(1)(a), skupaj s 
potrdilom, da je pogoj iz točke (d) 
odstavka (1) izpolnjen. Pregled kakovosti 
informacij s strani neodvisnih 
strokovnjakov ni potreben.
3. Če Komisija z izvedbenimi akti v roku 
treh mesecev od datuma uradnega 
obvestila ni sprejela sklepa o zavrnitvi 
finančnega prispevka velikemu projektu, 
ki ga je izbrala država članica, se šteje, da 
je Komisija finančni prispevek velikemu 
projektu odobrila. Komisija zavrne 
finančni prispevek velikemu projekte le, 
če so se informacije iz odstavka (1)(d) 
bistveno spremenile ali če veliki projekt ni 
skladen z ustrezno prednostno osjo 
zadevnega operativnega programa ali 
programov.
4. Uporabljajo se določbe člena 92 od (3) 
do (6).

Or. en

Predlog spremembe 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Člen 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnična pomoč na pobudo Komisije Tehnična pomoč na pobudo Komisije
Skladi lahko financirajo tehnično pomoč
do zgornje meje 0,35 % letnih dodeljenih 
sredstev.

Skladi lahko v skladu z odbitki, določenimi 
v členu 83(3), financirajo tehnično pomoč 
do zgornje meje 0,35 % letnih dodeljenih 
sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 109

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnična pomoč držav članic Tehnična pomoč držav članic
1. Vsak sklad lahko financira dejavnosti 
tehnične pomoči, ki so upravičene v 
okviru katerega koli drugega sklada. 
Znesek skladov, ki se dodeli tehnični 
pomoči, je omejen na 4 % skupnega zneska 
skladov, dodeljenega operativnim 
programom za vsako kategorijo regij v 
okviru cilja naložbe za rast in delovna 
mesta.

1. Znesek skladov, ki se dodeli tehnični 
pomoči, je omejen na 4 % skupnega zneska 
skladov, dodeljenega operativnim 
programom v državi članici za vsako 
kategorijo regij v okviru cilja naložbe za 
rast in delovna mesta, kjer je primerno.

1a. Iz vsakega sklada se lahko financirajo 
dejavnosti tehnične pomoči, ki 
izpolnjujejo pogoje za financiranje iz 
katerega koli drugega sklada. Brez 
poseganja v določbe odstavka 1, dodeljena 
sredstva za tehnično pomoč iz sklada ne 
presegajo 10 % vseh sredstev, ki se 
dodelijo iz navedenega sklada operativnim 
programom v državi članici za posamezne 
kategorije regij v okviru cilja naložbe za 
rast in delovna mesta, kjer je to primerno.
1b. Z odstopanjem od člena 60(1) in (2) se 
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lahko dejavnosti tehnične pomoči izvajajo 
zunaj programskega območja, vendar v 
Uniji, pod pogojem, da so koristne za 
operativni program ali, če gre za 
operativni program tehnične pomoči, za 
druge zadevne programe.
1c. Če se dodeljena sredstva iz strukturnih 
skladov iz odstavka 1 uporabijo za 
financiranje dejavnosti tehnične pomoči v 
zvezi z več kot eno kategorijo regij, se 
lahko izdatki, povezani s temi 
dejavnostmi, izvajajo v okviru prednostne 
osi, ki združuje različne kategorije regij, 
in predvidijo sorazmerno, pri čemer se 
dodeljena sredstva v okviru vsake 
kategorije regij upoštevajo kot delež 
skupno dodeljenih sredstev državi članici.
1d. Kadar skupni znesek sredstev, ki so 
državi članici dodeljena v okviru cilja 
"naložbe v rast in delovna mesta", znaša 
do ene milijarde EUR, se lahko z 
odstopanjem od odstavka 1 znesek, 
dodeljen za tehnično pomoč, poveča do 
6 % ali 50 000 000 EUR.

2. Tehnična pomoč se zagotovi v obliki 
financiranja prednostne osi iz enega sklada 
v okviru operativnega programa ali 
posebnega operativnega programa.

2. Tehnična pomoč se zagotovi v obliki 
financiranja prednostne osi iz enega sklada 
v okviru operativnega programa ali 
posebnega operativnega programa ali 
obeh.

3. Sredstva za tehnično pomoč iz sklada 
ne presegajo 10 % vseh sredstev, ki se 
dodelijo iz navedenega sklada operativnim 
programom v državi članici za posamezne 
kategorije regij v okviru cilja naložbe za 
rast in delovna mesta.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Predlog uredbe
Člen 110 – odstavka 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Stopnja sofinanciranja na ravni vsake 
prednostne osi operativnega programa pri 
cilju naložbe za rast in delovna mesta ne 
presega:

3. Stopnja sofinanciranja na ravni vsake 
prednostne osi operativnega programa pri 
cilju naložbe za rast in delovna mesta ne 
presega:

(a) 85 % za Kohezijski sklad; (a) 85 % za Kohezijski sklad;
(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, za najbolj oddaljene regije, 
vključno z dodatnim financiranjem, in za 
države članice, ki vključuje eno samo 
regijo na ravni NUTS 2, upravičeno do 
prehodne ureditve v okviru Kohezijskega 
sklada na dan 1. januarja 2014;

(c) 80 % za manj razvite regije držav 
članic, razen tistih iz točke (b), upravičene 
do prehodne ureditve v okviru
Kohezijskega sklada na dan 1. januarja 
2014;

(c) 80 % za manj razvite regije in za regije 
ki so bile upravičene do financiranja v 
okviru prehodne podpore v skladu s 
členom 8(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006;

(d) 75 % za manj razvite regije držav 
članic, razen tistih iz točk (b) in (c), in za 
vse regije, katerih BDP na prebivalca za 
obdobje 2007–2013 je bil nižji od 75 % 
povprečja EU-25 za referenčno obdobje, 
toda katerih BDP na prebivalca presega 
75 % povprečnega BDP EU-27;

črtano

(e) 60 % za regije v prehodu, razen tistih 
iz točke (d);

črtano

(f) 50 % za bolj razvite regije, razen tistih 
iz točke (d).

(f) 50 % za bolj razvite regije, razen tistih 
iz točke (c).

Stopnja sofinanciranja na ravni vsake 
prednostne osi operativnih programov v 
okviru cilja evropsko teritorialno 
sodelovanje ne presega 75 %.

Stopnja sofinanciranja na ravni vsake 
prednostne osi operativnih programov v 
okviru cilja evropsko teritorialno 
sodelovanje ne presega 85 %.

4. Stopnja sofinanciranja dodatnih 
dodeljenih sredstev v skladu s členom 
84(1)(e) ne presega 50 %.

4. Stopnja sofinanciranja dodatnih 
dodeljenih sredstev za regije na ravni 
NUTS 2, ki izpolnjujejo merila iz člena 2 
Protokola št. 6 k Pogodbi o pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske, ne presega 
50 %.

Enaka stopnja sofinanciranja se črtano
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uporablja za dodatno dodeljena sredstva v 
skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 
[…]/2012 [Uredba o ETS].

Or. en

Predlog spremembe 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 112

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odgovornosti držav članic Odgovornosti držav članic
1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
sistemov upravljanja in nadzora za 
operativne programe v skladu s členoma 62 
in 63.

1. Države članice zagotovijo vzpostavitev 
sistemov upravljanja in nadzora za 
operativne programe v skladu s členoma 62 
in 63.

2. Države članice preprečujejo, ugotavljajo 
in odpravljajo nepravilnosti ter izterjajo 
neupravičeno plačane zneske skupaj z 
zamudnimi obrestmi. O teh nepravilnostih 
obvestijo Komisijo, ki jo tudi redno 
obveščajo o poteku zadevnih upravnih in 
pravnih postopkov.

2. Države članice preprečujejo, ugotavljajo 
in odpravljajo nepravilnosti ter izterjajo 
neupravičeno plačane zneske skupaj z 
zamudnimi obrestmi. O nepravilnostih, ki 
presegajo 10 000 EUR v obliki prispevkov 
iz skladov, obvestijo Komisijo, ki jo tudi 
redno obveščajo o pomembnem izidu
zadevnih upravnih in pravnih postopkov.

Države članice Komisije o nepravilnostih 
ne obvestijo v naslednjih primerih:
(a) kadar je edini vidik nepravilnosti 
celotna ali delna neizvedba dejavnosti, 
vključene v sofinanciran operativni 
program, zaradi stečaja upravičenca;
(b) kadar jih upravičenec sporoči organu 
za upravljanje ali organu za potrjevanje 
prostovoljno, preden jih ta odkrijeta, pred 
plačilom javnega prispevka ali po njem;
(c) kadar jih odkrije in popravi organ za 
upravljanje ali organ za potrjevanje pred 
vključitvijo zadevnih izdatkov v izkaz o 
izdatkih, predložen Komisiji.
V vseh drugih primerih, zlasti pred 
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stečajem, ali v primerih domnevne 
goljufije, se o odkritih nepravilnostih in 
povezanih preventivnih in popravnih 
ukrepih poroča Komisiji.

Če zneskov, ki so bili neupravičeno plačani 
upravičencu, ni mogoče izterjati zaradi 
krivde ali malomarnosti države članice, je 
država članica odgovorna za vračilo 
zadevnih zneskov v splošni proračun 
Unije.

Če zneskov, ki so bili neupravičeno plačani 
upravičencu, ni mogoče izterjati zaradi 
krivde ali malomarnosti države članice, je 
država članica odgovorna za vračilo 
zadevnih zneskov v splošni proračun 
Unije. Države članice se lahko odločijo, 
da ne izterjajo neupravičeno plačanega 
zneska, če znesek, ki naj bi se izterjal od 
upravičenca, brez obresti, ne presega 250 
EUR v obliki prispevkov iz skladov.

Komisija je pooblaščena, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 142 
sprejme natančna pravila o obveznostih 
držav članic iz tega odstavka.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 142, s katerimi sprejme dodatna
natančna pravila o merilih za določanje 
primerov nepravilnosti, ki jih je treba 
prijaviti, podatkih, ki jih je treba 
zagotoviti, ter o pogojih in postopkih, ki se 
uporabljajo pri določanju, ali morajo 
države članice povrniti neizterljive zneske.

Komisija sprejme izvedbene akte v skladu 
s svetovalnim postopkom iz člena 143(2), s 
katerimi določi pogostost in obliko 
poročanja.

3. Države članice zagotovijo, da je 
najpozneje do 31. decembra 2014 vse 
izmenjave informacij med upravičenci in
organi upravljanja, organi za potrjevanje,
revizijskimi organi in posredniškimi organi 
mogoče izvesti izključno s sistemi 
elektronske izmenjave podatkov.

3. Države članice zagotovijo, da je 
najpozneje do 31. decembra 2015 vse 
izmenjave informacij med upravičenci in
organom upravljanja, organom za 
potrjevanje, revizijskim organom in 
posredniškimi organi mogoče izvesti s 
sistemi elektronske izmenjave podatkov.

Sistemi olajšajo interoperabilnost z okviri 
Unije in nacionalnimi okviri ter 
omogočajo, da upravičenci samo enkrat 
predložijo informacije iz prvega 
pododstavka.

Sistemi olajšajo interoperabilnost z okviri 
Unije in nacionalnimi okviri ter 
omogočajo, da upravičenci samo enkrat 
predložijo informacije iz prvega 
pododstavka.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
natančna pravila glede izmenjave 
informacij iz tega odstavka. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 143(3).

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
natančna pravila glede izmenjave 
informacij iz tega odstavka. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 143(3).
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Prvi, drugi in tretji pododstavek ne veljajo 
za ESPR.

Prvi, drugi in tretji pododstavek ne veljajo 
za ESPR.

Or. en

Predlog spremembe 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 114 – odstavki 8, 9 in 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 142 o načinih izmenjave
informacij iz odstavka 2(d).

8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 142, s katerimi določi pravila za 
določitev informacij v zvezi s podatki, ki se 
zapisujejo in hranijo v elektronski obliki v 
okviru sistema spremljanja iz točke (d)
odstavka 2.

Komisija sprejme izvedbene akte, s 
katerimi določi tehnične specifikacije 
sistema, uvedenega v skladu s točko (d) 
odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 143(3).

9. Komisija v skladu s členom 142 sprejme 
delegirane akte o pravilih v zvezi z 
ureditvijo revizijske sledi iz odstavka 4(d).

9. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 142 o določitvi minimalnih zahtev
za revizijsko sled iz odstavka 4(d) v zvezi z 
vodenjem računovodskih evidenc ter 
hrambo spremnih dokumentov na ravni 
organa za potrjevanje, organa 
upravljanja, posredniških organov in 
upravičencev.

10. Komisija z izvedbenimi akti sprejme
vzorec upravne izjave iz odstavka 4(e). Ti 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 143(2).

101. Komisija sprejme izvedbene akte v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 143(2), s katerimi določi enotne 
pogoje za vzorec izjave o upravljanju iz 
odstavka 4(e) tega člena.
1 Opomba: o ustrezni obliki besedila 
določb za izvedbene akte je treba 
razpravljati po prejemu mnenj. Čigavih 
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mnenj?

Or. en

Predlog spremembe 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Člen 116

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naloge revizijskega organa Naloge revizijskega organa

1. Revizijski organ zagotovi, da se izvedejo 
revizije sistemov upravljanja in nadzora,
ustreznega vzorca dejavnosti in letnih 
računovodskih izkazov.

1. Revizijski organ zagotovi, da se izvedejo 
revizije o pravilnem delovanju sistema
upravljanja in nadzora za operativne 
programe in ustreznega vzorca dejavnosti
na podlagi prijavljenih izdatkov.

Prijavljeni izdatki se revidirajo na podlagi 
reprezentativnega vzorca in kot splošno 
pravilo na podlagi statističnih metod 
vzorčenja.
Nestatistične metode vzorčenja se lahko 
uporabijo pri strokovni presoji 
revizijskega organa v ustrezno 
utemeljenih primerih v skladu z 
mednarodnimi revizijskimi standardi in v 
vsakem primeru, ko zaradi nezadostnega 
števila operacij za računovodsko leto ni
mogoče uporabiti statistične metode.
V teh primerih zadostuje velikost vzorca, 
ki revizijskemu organu omogoča pripravo 
veljavnega revizijskega mnenja v skladu s 
členom 59(5)(b) Finančne uredbe.
Nestatistične metode vzorčenja zajemajo 
najmanj 5 % dejavnosti, za katere so se 
izdatki prijavili Komisiji v računovodskem 
letu, in 10 % izdatkov, ki so se prijavili 
Komisiji v obračunskem letu.

Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 142 sprejme delegirane akte, s 
katerimi določi pogoje, ki jih morajo 

črtano
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izpolnjevati navedene revizije.
2. Kadar revizije izvede organ, ki ni 
revizijski organ, revizijski organ zagotovi, 
da je tak organ funkcionalno neodvisen.

2. Kadar revizije izvede organ, ki ni 
revizijski organ, revizijski organ zagotovi, 
da je tak organ funkcionalno neodvisen.

3. Revizijski organ zagotovi, da se pri reviziji 
upoštevajo mednarodno priznani 
računovodski standardi.

3. Revizijski organ zagotovi, da se pri reviziji 
upoštevajo mednarodno priznani 
računovodski standardi.

4. Revizijski organ v šestih mesecih od 
sprejetja operativnega programa pripravi 
revizijsko strategijo za izvajanje revizij. V 
revizijski strategiji so določeni revizijska 
metodologija, metoda vzorčenja za revizije 
dejavnosti in načrtovanje revizij v zvezi s 
tekočim obračunskim letom ter dvema 
naslednjima obračunskima letoma.
Revizijska strategija se letno posodablja od 
leta 2016 do vključno leta 2022. Kadar se 
skupni sistem upravljanja in nadzora 
uporablja za več kot en operativni program, 
se lahko za zadevne operativne programe 
pripravi enotna revizijska strategija.
Revizijski organ na zahtevo predloži 
revizijsko strategijo Komisiji.

4. Revizijski organ v osmih mesecih od 
sprejetja operativnega programa pripravi 
revizijsko strategijo za izvajanje revizij. V 
revizijski strategiji so določeni revizijska 
metodologija, metoda vzorčenja za revizije 
dejavnosti in načrtovanje revizij v zvezi s 
tekočim obračunskim letom ter dvema 
naslednjima obračunskima letoma.
Revizijska strategija se letno posodablja od 
leta 2016 do vključno leta 2022. Kadar se 
skupni sistem upravljanja in nadzora 
uporablja za več kot en operativni program, 
se lahko za zadevne operativne programe 
pripravi enotna revizijska strategija.
Revizijski organ na zahtevo predloži 
revizijsko strategijo Komisiji.

5. Revizijski organ pripravi: 5. Revizijski organ pripravi:

(i) revizijsko mnenje o letnih 
računovodskih izkazih za predhodno 
obračunsko leto, ki zajema popolnost, 
točnost in verodostojnost letnih 
računovodskih izkazov, delovanje sistema 
upravljanja in nadzora ter zakonitost in 
pravilnost poslovnih dogodkov;

(i) revizijsko mnenje v skladu s členom 
59(5)(b) finančne uredbe;

(ii) letno poročilo o nadzoru, ki vključuje 
ugotovitve revizij, izvedenih v
predhodnem obračunskem letu.

(ii) poročilo o nadzoru, ki vključuje glavne
ugotovitve revizij, vključno z 
ugotovljenimi pomanjkljivostmi v sistemu 
upravljanja in nadzora, izvedenih v
skladu z odstavkom 116(1), ter predlagane 
in izvedene korektivne ukrepe.

Poročilo iz točke (ii) zajema 
pomanjkljivosti, ugotovljene v zvezi s
sistemom upravljanja in nadzora, ter 
sprejete ali predlagane popravne ukrepe.

črtano

Če se za več operativnih programov 
uporablja skupni sistem upravljanja in 
nadzora, se informacije iz točke (ii) lahko 

Če se za več operativnih programov 
uporablja skupni sistem upravljanja in 
nadzora, se informacije iz točke (ii) lahko 
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združijo v enem poročilu. združijo v enem poročilu.
6. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
vzorce revizijske strategije, revizijskega 
mnenja in letnega poročila o nadzoru ter 
metodologijo za metodo vzorčenja iz 
odstavka 4. Ti izvedbeni akti se sprejmejo 
v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 143(3).

6. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
vzorce revizijske strategije, revizijskega 
mnenja in poročila o nadzoru. Ti izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim
postopkom iz člena 143(2).

6a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 142, s katerimi se določijo 
področje uporabe in vsebina revizij 
dejavnosti in računovodskih izkazov ter 
metodologija za izbiro vzorca dejavnosti iz 
odstavka 1.

7. Komisija v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 143(3) sprejme izvedbena pravila 
o uporabi podatkov, zbranih med 
revizijami, ki jih izvedejo uradniki ali 
pooblaščeni predstavniki Komisije.

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 142, s katerimi se določijo 
podrobna pravila o uporabi podatkov, 
zbranih med revizijami, ki jih izvedejo 
uradniki ali pooblaščeni zastopniki
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Priloga 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IZVAJANJE FINANČNIH 
INSTRUMENTOV: SPORAZUMI O 
FINANCIRANJU
1. Kadar se finančni instrument izvaja v 
skladu z odstavkoma 4(a) in 4(b) člena 33 
te uredbe, sporazum o financiranju 
vsebuje pogoje za prispevke iz programa v 
finančni instrument in vsaj še naslednje 
elemente:
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(a) naložbeno strategijo ali politiko, 
vključno z izvedbenimi pogoji, finančnimi 
produkti, ki bodo ponujeni, ciljnimi 
končnimi prejemniki in predvideno 
kombinacijo s podporo v obliki 
nepovratnih sredstev (če je to primerno);
(b) poslovni načrt ali enakovredne 
dokumente za finančni instrument, ki se 
bo izvajal, vključno s pričakovanim 
učinkom finančnega vzvoda iz člena 
32(2);
(c) ciljne rezultate, ki naj bi jih dosegel 
zadevni finančni instrument, da bi 
prispeval k posebnim ciljem in rezultatom 
ustrezne prednostne naloge;
(d) določbe za spremljanje izvajanja 
naložb in pretoka sklenjenih poslov, 
vključno s poročanjem finančnega 
instrumenta skladu skladov in/ali organu 
upravljanja, da se zagotovi skladnost s 
členom 40;
(e) zahteve glede revizije, kot so 
minimalne zahteve za dokumentacijo, ki 
jo je treba voditi na ravni finančnega 
instrumenta (in po potrebi na ravni sklada 
skladov), ter zahteve v zvezi z vodenjem 
ločene evidence za različne oblike podpore 
v skladu s členom 32(5) in (6) (kjer je 
primerno), vključno z določbami in 
zahtevami glede dostopa nacionalnih 
revizijskih organov, revizorjev Komisije in 
Evropskega računskega sodišča do 
dokumentov, da se zagotovi jasna 
revizijska sled v skladu s členom 34;
(f) zahteve in postopke za upravljanje 
postopnega prispevka, ki se zagotavlja iz 
programa v skladu s členom 35, in za 
napoved pretoka sklenjenih poslov, 
vključno z zahtevami za fiduciarno/ločeno 
računovodstvo iz člena 33(8);
(g) zahteve in postopke za upravljanje 
obresti in drugih dobičkov, nastalih v 
smislu člena 37, vključno s sprejemljivim 
zakladniškim poslovanjem/naložbami, ter 
obveznosti in pristojnosti zadevnih strank;
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(h) določbe glede izračunavanja in plačila 
nastalih stroškov upravljanja ali provizij 
za upravljanje finančnega instrumenta;
(i) določbe glede ponovne uporabe virov, 
ki se lahko pripišejo podpori iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, do 
konca obdobja upravičenosti v skladu s 
členom 38;
(j) določbe glede uporabe virov, ki se 
lahko pripišejo podpori iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, po 
koncu obdobja upravičenosti v skladu s 
členom 39 ter politiko izstopa prispevka iz 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov iz finančnega instrumenta;
(k) pogoje za morebiten preklic ali delni 
preklic prispevkov iz programov v 
finančne instrumente, vključno s skladom 
skladov, kjer je primerno;
(l) določbe o zagotovitvi, da organi, ki 
izvajajo finančne instrumente, te 
upravljajo neodvisno in v skladu z 
ustreznimi poklicnimi standardi ter 
delujejo v izključnem interesu strank, ki 
zagotavljajo prispevke v finančni 
instrument;
(m) določbe o ukinitvi finančnega 
instrumenta.
Poleg tega mora, če so finančni 
instrumenti organizirani prek sklada 
skladov, sporazum o financiranju med 
organom upravljanja in organom, ki 
izvaja sklad skladov, tudi vsebovati 
določbe o oceni in izbiri organov, ki 
izvajajo finančne instrumente, vključno z 
razpisi za prijavo interesa ali postopki 
javnega naročanja.
2. Strateški dokumenti iz člena 33(4) za 
finančne instrumente, ki se izvajajo na 
podlagi člena 33(4)(c), vsebujejo vsaj 
naslednje elemente:
(a) naložbeno strategijo ali politiko 
finančnega instrumenta, splošne pogoje 
predvidenih dolžniških produktov, ciljne 
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prejemnike in ukrepe, ki se jih podpira;
(b) poslovni načrt ali enakovredne 
dokumente za finančni instrument, ki se 
bo izvajal, vključno s pričakovanim 
učinkom finančnega vzvoda iz člena 
32(2);
(c) uporabo in ponovno uporabo virov, ki 
se lahko pripišejo podpori iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, v 
skladu s členi 37, 38 in 39 Uredbe o SD;
(d) spremljanje izvajanja finančnega 
instrumenta in poročanje o tem izvajanju, 
da se zagotovi skladnost s členom 40;

Or. en

Predlog spremembe 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Priloga III c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Delež Evropskega socialnega sklada v 
okviru sredstev strukturnih skladov v 
obdobju 2014–2020, brez cilja evropsko 
teritorialno sodelovanje in podpore v 
okviru instrumenta za pomoč najbolj 
ogroženim, je določen enako, kot je 
ugotovljen delež evropskega socialnega 
sklada za to državo članico v programih v 
okviru ciljev „konvergenca“ in 
„regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje“ za obdobje 2007–2013. Za 
ta izračun se porazdelitev podpore 
instrumentu za pomoč najbolj ogroženim 
izračuna sorazmerno porazdelitvi skupnih 
virov strukturnih skladov v okviru cilja 
„naložbe v rast in delovna mesta“ v državi 
članici.
2. K temu deležu se prišteje dodatni delež 
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na državo članico, da se zagotovi, da bo 
delež Evropskega socialnega sklada kot 
odstotek skupnih virov strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada na ravni 
EU brez dodeljenih sredstev Kohezijskega 
sklada, prenesenih v instrument za 
povezovanje Evrope in v podporo 
instrumentu za pomoč najbolj ogroženih, 
dosegel 23,1 %
3. Dodatni delež v odstotkih, ki se prišteje 
deležem, določenim v prvem koraku, se 
določijo na podlagi stopnje zaposlenosti 
(starost od 20 do 64 let) v državah 
članicah v referenčnem letu 2012. Za 
države članice s stopnjo zaposlenosti 65 % 
ali manj je dodatni delež 1,7 %. Če je 
stopnja zaposlenosti od 65 % do 70 %, 
znaša dodatni delež 1,2 %. Če je stopnja 
zaposlenosti od 70 % do 75 %, znaša 
dodatni delež 0,7 %. V državah članicah s 
stopnjo zaposelnosti nad 75 %, povišanje 
ni potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Predlog uredbe
Priloga XXX (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga XXX
Določitev pavšalnih stopenj za projekte, ki 
ustvarjajo neto prihodek

Sektor Pavšalne 
stopnje

1 CESTNI 
PROMET

30%

2 ŽELEZNIŠKI 
PROMET

20%
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3 MESTNI 
PREVOZ

20%

4 VODA 25%
5 TRDNI 

ODPADKI
20%

Or. en


