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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo 
cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0611/2),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 178 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0326/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... aprila 20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... julija 20122,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun, 
Odbora za proračunski nadzor, Odbora za promet in turizem ter Odbora za pravice žensk 
in enakost spolov (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 176 Pogodbe določa, da je 
Evropski sklad za regionalni razvoj
(ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju 
največjih razvojnih neravnovesij v regijah 
Unije. ESRR v skladu s členom 174 
Pogodbe prispeva k zmanjšanju neskladja 
med stopnjami razvitosti različnih regij in 
zaostalosti regij z najbolj omejenimi 
možnostmi, med katerimi bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti regijam, ki so 
hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, kot so 
otoške, čezmejne in gorske regije.

(1) Člen 176 Pogodbe določa, da je 
Evropski sklad za regionalni razvoj
(ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju 
največjih razvojnih neravnovesij v regijah 
Unije. ESRR v skladu s členom 174 
Pogodbe prispeva k zmanjšanju neskladja 
med stopnjami razvitosti različnih regij in 
zaostalosti regij z najbolj omejenimi 
možnostmi, med katerimi bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti podeželskim 
območjem, območjem, ki jih je prizadela 
industrijska tranzicija in regijam, ki so 
hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, kot so
skrajno severne regije z zelo nizko gostoto 
poseljenosti in otoške, čezmejne in gorske 
regije.

Or. en

Obrazložitev

Navedba iz člena 174 ni bila popolna.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Cilj čezmejnega sodelovanja bi moral 
biti reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj 
ugotovijo v obmejnih regijah (kot so slaba 
dostopnost, neustrezno poslovno okolje, 
pomanjkanje omrežij med lokalnimi in 
regionalnimi upravami, raziskave in 
inovacije ter prevzem informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, onesnaževanje 
okolja, preprečevanje tveganj, negativen 

(5) Cilj čezmejnega sodelovanja bi moral 
biti reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj 
ugotovijo v obmejnih regijah (kot so slaba 
dostopnost, ob upoštevanju dostopnosti 
prevoza in slabe infrastrukture,
neustrezno poslovno okolje, pomanjkanje 
omrežij med lokalnimi in regionalnimi
upravami, raziskave in inovacije ter 
prevzem informacijskih in komunikacijskih 
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odnos do državljanov sosednjih držav), in 
izraba neizkoriščenih možnosti na 
obmejnem območju (razvoj čezmejnih 
zmogljivosti in grozdov za raziskave in 
inovacije, povezovanje čezmejnega trga 
dela, sodelovanje med univerzami ali 
zdravstveni domovi), ob hkratni krepitvi 
sodelovanja za splošni skladni razvoj 
Unije. Pri kakršnem koli čezmejnem 
programu med Severno Irsko in mejnimi 
grofijami Irske v podporo miru in spravi, 
ESRR prispeva k spodbujanju socialne in 
ekonomske stabilnosti v zadevnih regijah, 
posebno z ukrepi za spodbujanje kohezije 
med skupnostmi.

tehnologij, onesnaževanje okolja, 
preprečevanje tveganj, negativen odnos do 
državljanov sosednjih držav), in izraba 
neizkoriščenih možnosti na obmejnem 
območju (razvoj čezmejnih zmogljivosti in 
grozdov za raziskave in inovacije, 
povezovanje čezmejnega trga dela, 
sodelovanje med univerzami ali 
zdravstveni domovi in splošen razvoj 
čezmejnih storitev splošnega 
gospodarskega pomena), ob hkratni 
krepitvi sodelovanja za splošni skladni 
razvoj Unije. Pri kakršnem koli čezmejnem 
programu med Severno Irsko in mejnimi 
grofijami Irske v podporo miru in spravi, 
ESRR prispeva k spodbujanju socialne in 
ekonomske stabilnosti v zadevnih regijah, 
posebno z ukrepi za spodbujanje kohezije 
med skupnostmi.

Or. en

Obrazložitev

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V korist regij Unije je treba 
vzpostaviti mehanizem za organiziranje 
podpore iz ESRR za instrumente zunanjih 
politik, kot sta ENI in IPA, tudi kadar ni 
mogoče sprejeti programov za zunanje 
sodelovanje ali kadar je treba take 
programi opustiti.

(13) V korist regij Unije je treba 
vzpostaviti mehanizem za organiziranje 
podpore iz ESRR za instrumente zunanjih 
politik, kot sta ENI in IPA, tudi kadar ni 
mogoče sprejeti programov za zunanje 
sodelovanje ali kadar je treba take 
programi opustiti. Komisija bi morala 
zagotoviti, da takšen mehanizem 
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zagotavlja boljše delovanje, resnično 
usklajevanje in sinergije v organizacijski 
strukturi same Komisije, pa tudi v 
zunanjih in notranjih političnih 
instrumentih Unije, da se omogoči 
najboljše možne rezultate, ki tem 
instrumentov dovoljujejo, da se 
medsebojno dopolnjujejo.

Or. en

Obrazložitev
V korist regij Unije je treba vzpostaviti mehanizem za organiziranje podpore iz ESRR za 
instrumente zunanjih politik, kot sta ENI in IPA, tudi kadar ni mogoče sprejeti programov za 
zunanje sodelovanje ali kadar je treba take programi opustiti. Komisija bi morala zagotoviti, 
da takšen mehanizem zagotavlja boljše delovanje organizacijske strukture zunanjih in 
notranjih političnih instrumentov Unije, da se omogoči najboljše možne rezultate politike.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Treba je določiti vire, ki se dodelijo za 
vsakega od različnih elementov cilja 
evropsko teritorialno sodelovanje, ter 
hkrati ohraniti znatno osredotočenost na 
čezmejno sodelovanje in zagotoviti 
zadostne ravni financiranja za sodelovanje 
najbolj oddaljenih regij.

(15) Treba je določiti vire, ki se dodelijo za 
vsakega od različnih elementov cilja 
evropsko teritorialno sodelovanje, ter 
hkrati ohraniti znatno osredotočenost na 
čezmejno sodelovanje in možnost 
prožnosti med elementi držav članic ter
zagotoviti zadostne ravni financiranja za 
sodelovanje najbolj oddaljenih regij.

Or. en

Obrazložitev

V tekočem obdobju je skoraj polovica držav članic uporabila prožnost in v nekaterih primerih 
je bilo potrebno narediti prenose med programskimi obdobji, ko so bile uvedene nove politike.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Zaradi pogoste vključenosti osebja iz 
več kot ene države članice pri izvajanju 
dejavnosti in zaradi števila dejavnosti, pri 
katerih so stroški osebja pomemben 
element, je treba za druge neposredne 
stroške dejavnosti sodelovanja uporabljati 
pavšalni znesek za stroške osebja, tako da 
ne bo treba voditi posebnega 
računovodstva za upravljanje takih 
dejavnosti.

(26) Zaradi pogoste vključenosti osebja iz 
več kot ene države članice pri izvajanju 
dejavnosti in zaradi števila dejavnosti,
visokih zahtev glede osebja za teritorialne 
programe sodelovanja, pri katerih so 
stroški osebja pomemben element, je treba 
za druge neposredne stroške dejavnosti 
sodelovanja uporabljati pavšalni znesek za 
stroške osebja, tako da ne bo treba voditi 
posebnega računovodstva za upravljanje 
takih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Na splošno stroški osebja pogosto znašajo od 30 do 50 % celotnega stroška projekta. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Treba je poenostaviti pravila o 
prožnosti v zvezi z lokacijo dejavnosti 
zunaj programskega območja. Poleg tega je 
treba podpirati učinkovito čezmejno, 
nadnacionalno in medregionalno 
sodelovanje s tretjimi državami v sosedstvu 
Unije, če je to potrebno za zagotovitev 
učinkovite pomoči pri razvoju regij držav 
članic, ki mejijo na tretje države. Zato je 
primerno, da se izjemoma pod določenimi 
pogoji dovoli financiranje pomoči iz ESRR 
za dejavnosti na območju tretjih držav, če 
te dejavnosti koristijo regijam Unije.

(27) Treba je poenostaviti pravila o 
prožnosti v zvezi z lokacijo dejavnosti 
zunaj programskega območja. Poleg tega je 
treba podpirati in omogočati učinkovito 
čezmejno, nadnacionalno in medregionalno 
sodelovanje s tretjimi državami v sosedstvu 
Unije, če je to potrebno za zagotovitev 
učinkovite pomoči pri razvoju regij držav 
članic, ki mejijo na tretje države. Zato je 
primerno, da se izjemoma pod določenimi 
pogoji dovoli financiranje pomoči iz ESRR 
za dejavnosti na območju tretjih držav, če 
te dejavnosti koristijo regijam Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Za cilj evropsko teritorialno sodelovanje 
se nameni 7 % skupnih finančnih virov, ki 
so na voljo za proračunsko obveznost iz 
skladov za obdobje 2014–2020 in so 
določeni v členu 83(1) Uredbe (EU) 
št. […/2012 [Uredba o SD] (tj. skupno XX 
XXX XXX XXX1 EUR); dodelijo se, kot 
sledi:

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

(a) 73,24 % (tj. skupaj X XXX XXX XXX2) 
za čezmejno sodelovanje;

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

(b) 20,78 % (tj. skupaj X XXX XXX XXX3) 
za nadnacionalno sodelovanje;

(c) 5,98 % (tj. skupaj 700 000 000 EUR) za 
medregionalno sodelovanje.

(c) 5,98 % (tj. skupaj XXX XXX XXX4) za 
medregionalno sodelovanje.

_____________
1,2,3,4 številke so odvisne od skupnih 
finančnih virov, ki so na voljo za 
kohezijsko politiko v obdobju od 2014 do 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Sedem odstotkov skupnih finančnih virov, ki so na voljo skladom v obdobju od 2012 do 2020, 
je upravičenih, da se bo ohranila skladnost s prejšnjim stališčem Evropskega parlamenta, 
sprejetem na plenarnem zasedanju, ki je, da se za evropsko kohezijsko sodelovanje nameni 
vsaj sedem odstotkov skupnih finančnih virov za kohezijo.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica lahko v skladu s 
ciljem evropskega teritorialnega 
sodelovanja prenese do 15 % finančnih 
sredstev iz enega od elementov iz člena 
18a) in (b) v drugega.

Or. en

Obrazložitev

V obdobju 2007–2012 je bila možna prerazporeditev do 15 % sredstev med elementi 
čezmejnega in nadnacionalnega sodelovanja in bi jo bilo treba ohraniti. Ta mehanizem je 
primer pristopa, ki gradi od spodaj navzgor in omogoča državam članicam in regijam, da 
dajo prednost enemu od elementov.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba, da je omenjenih 150 % del, ki v ESSR pripada evropskemu teritorialnemu 
sodelovanju.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlagano je, da se ta določba razširi in se „vrnjena“ ESRR sredstva prav tako uporabi za 
ukrepe sodelovanja pri delovanju zunanjih programov.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tem primeru se podpora iz ESRR iz 
odstavka 4 v višini neodobrenih letnih 
obrokov na zahtevo zadevne države 

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

članice, ki sodeluje v programu v skladu z 
odstavkom 1(a) dodeli programom 
čezmejnega sodelovanja na notranjih ali 
zunanjih mejah.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano je, da se ta določba razširi in se „vrnjena“ ESRR sredstva prav tako uporabi za 
ukrepe sodelovanja pri delovanju zunanjih programov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) za vsak program čezmejnega 
sodelovanja se izberejo največ štirje 
tematski cilji;

a) za vsak program čezmejnega 
sodelovanja se izbere največ pet tematskih 
ciljev;

Or. en

Obrazložitev

Sedanji predlog ne upošteva zapletenosti stanja in nekatere izzive, s katerimi s soočajo 
obmejne regije (na primer omejena dostopnost storitev splošnega gospodarskega pomena) in 
območja nadnacionalnega sodelovanja (na primer demografske spremembe).  Povečana 
prožnost pri izbiri prednostnih nalog bo okrepila možnosti, ki jih imajo regije pri izbiri 
najustreznejših kombinacij rešitev za skupne izzive. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) za vsak program nadnacionalnega 
sodelovanja se izberejo največ štirje 
tematski cilji;

b) za vsak program nadnacionalnega 
sodelovanja se izbere največ pet tematskih 
ciljev;

Or. en
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Obrazložitev

Ista utemeljitev kot za predlog spremembe 12.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 6 – točka a – alinea i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) povezovanje čezmejnih trgov dela, 
vključno s čezmejno mobilnostjo, skupnimi 
lokalnimi pobudami na področju 
zaposlovanja in skupnim usposabljanjem
(pri tematskem cilju spodbujanje 
zaposlovanja in mobilnosti delovne sile);

(i) povezovanje čezmejnih trgov dela, 
vključno s čezmejno mobilnostjo delavcev, 
skupnimi lokalnimi pobudami na področju 
zaposlovanja in skupnim usposabljanjem
(pri tematskem cilju spodbujanje 
zaposlovanja in mobilnosti delovne sile);

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja, povezana s splošno čezmejno mobilnostjo bi bilo treba obravnavati kot ločeno 
prednostno naložbeno nalogo (glej iii). 

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 6– točka a – alinea i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) podpora oblikovanju ali povečanju 
dostopa do skupnih čezmejnih storitev 
splošnega gospodarskega pomena (znotraj 
tematskega cilja spodbujanja socialnega 
vključevanja in boja proti revščini);

Or. en

Obrazložitev

Možnosti za krepitev skupnih čezmejnih storitev prek ekonomije obsega so ustrezne za 
projekte, ki se nanašajo na souporabo skupnih javnih storitev in rešitev, zlasti na področju 
zdravstva, izobraževalnih zmogljivost in nujnih storitev. V čezmejnih evropskih regijah bo 
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potreba po kreativnih rešitvah postajala vse pomembnejša, nenazadnje tudi zaradi 
demografskega nazadovanja v teh regijah. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 6– točka a – alinea i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ib) izboljšanje čezmejne mobilnosti z 
okrepitvijo dostopnosti transporta in 
povezav, vključno z okrepitvijo obmejnih 
postaj in izgradnjo zmogljivosti na 
zunanjih mejah, naložbe v čezmejne 
povezave, ki manjkajo, ustvarjanje rešitev 
za usklajene vozne rede in izdajanje 
vozovnic ter nove prometne povezave, ko 
te znatno spodbujajo gospodarski in 
funkcionalni razvoj programskega 
območja (znotraj tematskega cilja 
spodbujanja trajnostnega prevoza in 
odpravljanja ozkih grl na ključnih 
omrežnih infrastrukturah);

Or. en

Obrazložitev

Čezmejna mobilnost in s tem transportna dostopnost bi morala biti ena od prednostnih 
naložbenih nalog programov evropskega teritorialnega sodelovanja.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 6– točka a – alinea i c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ic) naložbe v infrastrukturo in skupno 
opremo, pa tudi nematerialno 
infrastrukturo pri multinacionalnih 
raziskovalnih projektih, spodbujajnje 
energetskih omrežij, kot so pametna 
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omrežja, da se kar najbolje izkoristi 
energetske vire in s tem znatno spodbudi 
gospodarski in funckionalni razvoj 
programskega področja (znotraj tematskih 
ciljev krepitve razvoja, tehonološkega 
razvoja in inovacij);

Or. en

Obrazložitev

Infrastrukturna podpora je potrebna zlasti zaradi pomena, ki ga imajo take naložbe v 
operativne programe čezmejnega sodelovanja, kjer so pogosto potrebne tehnične raziskave in 
človeško poznavanje lokalnih razmer za širjenje najboljše prakse na celotno programsko 
področje. Programi sodelovanja so lahko še naprej usmerjeni v doseganji teh ciljev, tudi ob 
upoštevanju dejstva, da je parlament zaprosil za izboljšano usklajevanje med projekti TEN, 
zlasti na področjih transporta, energije in čezmejne infrastrukture [A7-0222/2011].

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) v okviru nadnacionalnega sodelovanja: 
razvoj in izvajanje makroregionalne 
strategije in strategije za morske bazene 
(pri tematskem cilju krepitev 
institucionalnih zmogljivosti in učinkovita 
javna uprava).

b) v okviru nadnacionalnega sodelovanja: 

(i) razvoj in izvajanje makroregionalne 
strategije in strategije za morske bazene 
(pri tematskem cilju krepitev 
institucionalnih zmogljivosti in učinkovita 
javna uprava);

(ii) obravnavanje skupnih izzivov, 
povezanih z demografskimi spremembami 
(znotraj tematskega cilja spodbujanja 
socialnega vključevanja in boja proti 
revščini);
(iii) nadaljevanje pomorskega čezmejnega 
sodelovanja, ki ni vključeno v programe 
čezmejnega sodelovanja;
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Or. en

Obrazložitev

Nadaljevanje pomorskega čezmejnega sodelovanja je kot naložbena prednostna naloga 
omenjeno v uvodni izjavi št. 17 o čezmejnem sodelovanju.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – točka b a  (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) pod medregionalnim sodelovanjem: 
(i) okrepitev učinkovitosti kohezijske 
politike s spodbujanjem izmenjave 
izkušenj med regijami in mesti, da se 
spodbudi oblikovanje in izvajanje 
operativnih programov; 
(ii) sodelovanje med inovativnimi 
raziskovalno intenzivnimi grozdi in 
izmenjavo med raziskovalci in 
raziskovalnimi ustanovami;

Or. en

Obrazložitev

V korist regij Unije je treba vzpostaviti mehanizem za organiziranje podpore iz ESRR za 
instrumente zunanjih politik, kot sta ENI in IPA, tudi kadar ni mogoče sprejeti programov za 
zunanje sodelovanje ali kadar je treba take programi opustiti. Komisija bi morala zagotoviti, 
da takšen mehanizem zagotavlja boljše delovanje organizacijske strukture zunanjih in 
notranjih političnih instrumentov Unije, da se omogoči najboljše možne rezultate politike.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c – alinea i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) mehanizme, ki zagotavljajo usklajevanje 
med skladi, EKSRP, ESPR, drugimi 
instrumenti financiranja na ravni Unije in 
držav ter z Evropsko investicijsko banko

(i) mehanizme, ki zagotavljajo boljše
usklajevanje med skladi, EKSRP, ESPR, 
drugimi instrumenti financiranja na ravni 
Unije in držav, vključno z instrumenti 
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(EIB); ENI, IPA in Evropskim razvojnim 
skladom ter z Evropsko investicijsko 
banko (EIB). pri tem pa posebno 
pozornost nameniti praktični izgradnji 
izvajanja možnih elementov ENI v 
programih evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka f – alinea i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) preglednico, v kateri je v skladu s členi
53, 110 in 111 Uredbe (EU) št. /2012 
[Uredba o SD] za vsako leto naveden 
znesek skupnih odobrenih finančnih 
sredstev, predvidenih za podporo iz ESRR;

(i) preglednico, v kateri je v skladu s
pravili o sofinanciranju iz členov 53, 110 
in 111 Uredbe (EU) št. /2012 [Uredba o 
SD] za vsako leto naveden znesek skupnih 
odobrenih finančnih sredstev, predvidenih 
za podporo iz ESRR;

Or. en

Obrazložitev

Uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju ne zajema vseh ustreznih vprašanj, pač pa 
navaja druge uredbe. Zato jo je težko brati in v nekaterih primerih pušča prostor različnim 
razlagam. V členu 7 je treba slediti dolgi vrsti navedb od ene uredbe do druge.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak program sodelovanja vsebuje: 3. Kjer je to ustrezno, program sodelovanja 
vsebuje:

Or. en
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Obrazložitev
Na ustrezni ravni je treba oceniti, ali je opis ukrepov v tem členu uporaben za programe 
sodelovanja.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Dejavnosti v okviru programov 
sodelovanja izbere odbor za spremljanje iz 
člena 41 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].

1. Dejavnosti v okviru programov 
sodelovanja izbere odbor za spremljanje iz
člena 41 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] ali pa usmerjevalni odbor, 
ki mu poroča.

Or. en

Obrazložitev

Usmerjevalni odbor lahko sestavljajo tudi drugi člani, ne samo člani odbora za spremljanje 
(na primer predstavniki regij).

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Glavni upravičenci imajo sedež v državi 
članici, edini upravičenci pa so v njej 
registrirani.

4. Glavni upravičenci imajo sedež v državi 
članici, edini upravičenci pa so v njej 
registrirani, razen če se države članice in 
tretje države, ki sodelujejo v programu 
sodelovanja, dogovorijo drugače, da se 
zagotovi, da so izpolnjene zahteve glede 
pregledov upravljanja in revizij.

Or. en

Obrazložitev

Norveški partnerji so na primer imeli med 35 in 40 glavnih partnerstev.  Vključiti je treba 
norveške partnerje, da bodo lahko tudi glavni partnerji.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek ESRR, dodeljen za tehnično 
pomoč, je omejen na 6 % skupnega zneska, 
ki se dodeli programom sodelovanja, 
vendar znaša najmanj 1 500 000 EUR.

Znesek ESRR, dodeljen za tehnično 
pomoč, je omejen na 6 % skupnega zneska, 
ki se dodeli programom sodelovanja, 
vendar znaša najmanj 1.800.000 EUR.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani minimalni znesek tehnične pomoči (1,5 milijona evrov) je prenizek, da bi zagotovil 
ustrezno izvajanje programov sodelovanja in ne upošteva zapletenosti pristopa, pri katerem 
sodeluje več držav in geografske razsežnosti nekaterih programskih področij. Ker je ena od 
poglavitnih skrbi zagotoviti ustrezno izvajanje programov, obstaja potreba po večji prožnosti 
na nacionalni ravni, da bi se v tek spravilo strukture programov sodelovanja.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stroški za osebje pri dejavnosti se lahko 
izračunajo kot pavšalni znesek v višini do
15 % neposrednih stroškov, ki niso stroški 
za osebje pri navedeni dejavnosti.

Poleg pravil o pavšalni ceni za 
neposredne stroške iz člena 58 uredbe št. 
[…]/2012 [Uredba o SD], Stroški za osebje 
pri dejavnosti se lahko izračunajo kot 
pavšalni znesek v višini do 20 %
neposrednih stroškov, ki niso stroški za 
osebje pri navedeni dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Na splošno stroški osebja pogosto znašajo od 30 do 50 % celotnega stroška projekta. Vendar 
pa ne smemo pozabiti vidika revizije projektov.
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, ki sodelujejo v 
programu sodelovanja, imenujejo en sam 
organ upravljanja za namene člena 113(1) 
in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD] in en sam revizijski organ za namene 
člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti 
državi članici.

1. Države članice, ki sodelujejo v 
programu sodelovanja, imenujejo en sam 
organ upravljanja za namene določb o 
imenovanju organov iz člena 113(1) in (2) 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] 
in en sam revizijski organ za namene 
člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti 
državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju ne zajema vseh ustreznih vprašanj, pač pa 
navaja druge uredbe. Zato jo je težko brati in v nekaterih primerih pušča prostor različnim 
razlagam. V členu 7 je treba slediti dolgi vrsti navedb od ene uredbe do druge.


