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17.10.2013 A7-0282/577 

Predlog spremembe  577 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 102 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Poleg člena 134 [Uredbe (EU) št. […] o 
skupnih določbah] lahko Komisija z 
izvedbenim aktom začasno ustavi vsa 
vmesna plačila ali del vmesnih plačil v 
okviru operativnega programa, če: 

1. Poleg člena 134 [Uredbe (EU) št. […] o 
skupnih določbah] lahko Komisija z 
izvedbenim aktom začasno ustavi vsa 
vmesna plačila ali del vmesnih plačil v 
okviru operativnega programa, če: 

 (a) obstaja resna pomanjkljivost v sistemu 
upravljanja in nadzora operativnega 
programa, za katero niso bili sprejeti 
popravni ukrepi; 

 (b) so odhodki iz potrjenega izkaza o 
odhodkih povezani s hujšo nepravilnostjo 
ali drugo vrsto neskladnosti, ki ni bila 
odpravljena; 

 (c) država članica ni sprejela potrebnih 
ukrepov za izboljšanje stanja, ki je razlog 
za prekinitev iz člena 118; 

 (d) obstaja resna pomanjkljivost v 
kakovosti in zanesljivosti sistema 
spremljanja; 

je Komisija z izvedbenim aktom sprejela 
sklep, s katerim potrjuje, da država članica 
ni izpolnila svojih obveznosti v okviru 
skupne ribiške politike. Takšna neskladnost 
lahko vpliva na odhodke iz potrjenega 

(e) je Komisija z izvedbenim aktom 
sprejela sklep, s katerim potrjuje, da država 
članica ni izpolnila svojih obveznosti v 
okviru skupne ribiške politike. Takšna 
neskladnost lahko vpliva na odhodke iz 
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izkaza o odhodkih, za katere se zahteva 
vmesno plačilo; 

potrjenega izkaza o odhodkih, za katere se 
zahteva vmesno plačilo; 

 (f) so izpolnjeni pogoji iz člena 17(5) in 
člena 20(3) Uredbe (EU) št. [...] o skupnih 
določbah. 

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 128(3), določi 
podrobna pravila v zvezi s plačili, ki se 
lahko začasno ustavijo. Ti zneski so 
sorazmerni z vrsto in pomembnostjo 
pomanjkljivosti, nepravilnosti ali 
neskladnosti s strani države članice. 

2. Komisija lahko z izvedbenim aktom 
določi začasno ustavitev vseh vmesnih 
plačil ali dela vmesnih izplačil po tem, ko 
državi članici ponudi možnost za 
predložitev stališč v roku dveh mesecev. 
Komisija lahko z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 151(3), določi 
podrobna pravila v zvezi s plačili, ki se 
lahko začasno ustavijo. Ti zneski so 
sorazmerni z vrsto in pomembnostjo 
pomanjkljivosti, nepravilnosti ali 
neskladnosti s strani države članice. 

 2a. Komisija z izvedbenim aktom prekliče 
začasno ustavitev vseh vmesnih plačil ali 
dela vmesnih plačil, ko država članica 
sprejme ustrezne ukrepe, ki dovoljujejo 
preklic začasne ustavitve. Če država 
članica takšnih ukrepov ne sprejme, lahko 
Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
sklep o uporabi finančnih popravkov s 
preklicem celotnega zneska ali dela 
zneska prispevka Unije za operativni 
program v skladu s členoma 128 in 129. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/578 

Predlog spremembe  578 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 103 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 103a 

 Nadzor na kraju samem, ki ga izvede 
Komisija 

 1. Komisija lahko brez poseganja v 
nadzor, ki ga države članice izvajajo v 
skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi 
predpisi ali členom 287 Pogodbe, in v 
vsak pregled, ki se izvede v skladu s 
členom 322 Pogodbe, izvede nadzor na 
kraju samem v državah članicah, zlasti 
da preveri: 

 (a) skladnost upravnih praks s pravili 
Unije; 

 (b) obstoj potrebnih dokazil in njihovo 
ujemanje z dejavnostmi, ki jih financira 
ESPR; 

 (c) pogoje, pod katerimi se izvajajo in 
nadzirajo dejavnosti, ki jih financira 
ESPR. 

 2. Osebe, ki jih Komisija pooblasti za 
izvajanje nadzora na kraju samem, ali 
zastopniki Komisije, ki delujejo v okviru 
dodeljenih pooblastil, imajo dostop do 
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računovodskih knjig in vseh drugih 
dokumentov v zvezi z odhodki, ki jih 
financira ESPR, vključno z dokumenti 
in metapodatki, pripravljenimi ali 
prejetimi in shranjenimi na elektronskih 
nosilcih. 

 4. Komisija pred nadzorom na kraju 
samem pravočasno obvesti zadevno 
državo članico ali državo članico, na 
ozemlju katere je treba izvesti nadzor. 
Uradniki zadevne države članice lahko 
sodelujejo pri takšnem nadzoru. 

 5. Na zahtevo Komisije in s soglasjem 
zadevne države članice pristojni organi 
te države članice izvedejo dodaten 
nadzor ali preiskave v zvezi z 
dejavnostmi iz te uredbe. Pri takšnem 
nadzoru lahko sodelujejo zastopniki 
Komisije ali osebe, ki jih pooblasti 
Komisija. 

 6. Komisija lahko za izboljšanje nadzora 
s soglasjem zadevnih držav članic pri 
nekaterih pregledih ali preiskavah 
zaprosi za pomoč organe teh držav 
članic. 

 7. Komisija lahko z izvedbenimi akti, 
sprejetimi v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 151(2), določi 
pravila v zvezi s postopki, ki jih je treba 
upoštevati pri izvajanju dodatnega 
nadzora iz odstavkov 5 in 6. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/579 

Predlog spremembe  579 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 104 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 104 Člen 104 

Dostop do informacij Dostop do informacij 

 1. Države članice dajo Komisiji na voljo 
vse informacije, potrebne za nemoteno 
delovanje ESPR, in sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe za olajšanje nadzora, za 
katerega Komisija meni, da je primeren v 
zvezi z upravljanjem financiranja Unije, 
vključno z nadzorom na kraju samem. 

Na zahtevo Komisije države članice 
posredujejo zakone in druge predpise, ki 
so jih sprejele za izvajanje aktov Unije v 
zvezi s skupno ribiško politiko, če imajo ti 
akti finančne posledice za ESPR. 

2. Na zahtevo Komisije države članice 
posredujejo zakone in druge predpise, ki so 
jih sprejele za izvajanje aktov Unije v zvezi 
s skupno ribiško politiko, če imajo ti akti 
finančne posledice za ESPR. 

 3. Države članice dajo Komisiji na voljo 
vse informacije o ugotovljenih 
nepravilnostih in domnevnih goljufijah 
ter tudi informacije o ukrepih za izterjavo 
zneskov, ki so bili neupravičeno izplačani 
v zvezi s temi nepravilnostmi in 
goljufijami v skladu s členom 116. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/580 

Predlog spremembe  580 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 107 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 107 Člen 107 

Postopek Postopek 

 1. Pred sprejetjem odločitve o finančnem 
popravku z uporabo izvedbenih aktov 
Komisija začne postopek z obvestilom 
državi članici o svojih začasnih sklepih in 
zahtevo, da država članica v dveh mesecih 
predloži svoje pripombe. 

Poleg tega, kar je določeno v odstavku 2 
člena 137 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih 
določbah], če Komisija predlaga finančni 
popravek iz člena 106(2), ima država 
članica s preučitvijo zadevne 
dokumentacije možnost dokazati, da sta 
dejanski obseg neskladnosti s skupno 
ribiško politiko in njena povezanost z 
odhodki manjša od ocene Komisije. 

2. Če Komisija predlaga finančni popravek 
na podlagi ekstrapolacije ali pavšalnega 
zneska, ima država članica s preučitvijo 
zadevne dokumentacije možnost dokazati, 
da je dejanski obseg nepravilnosti ali 
druge vrste neskladnosti, vključno z 
neskladnostjo s skupno ribiško politiko, 
manjši od ocene Komisije. V soglasju s 
Komisijo lahko država članica omeji 
obseg tega preverjanja na ustrezen delež 
ali vzorec zadevne dokumentacije. Razen 
v ustrezno utemeljenih primerih je rok za 
to preverjanje največ dva dodatna meseca 
po dvomesečnem roku iz odstavka 1. 

 3. Komisija upošteva vse dokaze, ki jih v 
rokih iz odstavkov 1 in 2 predloži država 
članica. 
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 4. Če država članica ne sprejme začasnih 
sklepov Komisije, je povabljena na 
zaslišanje pred Komisijo, da se zagotovi 
dostopnost vseh ustreznih informacij in 
pripomb kot podlaga za sklepe Komisije o 
zahtevku za finančni popravek. 

 5. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
sklep o izvedbi finančnih popravkov v 
šestih mesecih od datuma zaslišanja ali  
prejema dodatnih informacij, kadar se 
država članica strinja, da predloži take 
dodatne informacije po zaslišanju. 
Komisija upošteva vse informacije in 
ugotovitve, predložene med postopkom. Če 
zaslišanje ni izvedeno, začne šestmesečni 
rok teči dva meseca po datumu vabila na 
zaslišanje, ki ga je poslala Komisija. 

 6. Kadar Komisija ali Evropsko računsko 
sodišče odkrije nepravilnosti, ki vplivajo 
na letne računovodske izkaze, poslane 
Komisiji, se s finančnim popravkom 
zmanjša podpora iz ESPR za operativni 
program. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/581 

Predlog spremembe  581 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 120 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Organ upravljanja je v skladu s 
členom 99(1)(b) pristojen za: 

1. Organ upravljanja je v skladu s 
členom 99(1)(b) do (d) pristojen za: 

(a) vzpostavitev enotne spletne strani ali 
enotnega spletnega portala z informacijami 
o operativnem programu v vsaki državi 
članici in dostopom do njega; 

(a) vzpostavitev enotne spletne strani ali 
enotnega spletnega portala z informacijami 
o operativnem programu v vsaki državi 
članici in dostopom do njega; 

(b) obveščanje morebitnih upravičencev o 
možnostih financiranja v okviru 
operativnega programa; 

(b) obveščanje morebitnih upravičencev o 
možnostih financiranja v okviru 
operativnega programa in obveznostih 
spoštovanja pravil skupne ribiške politike; 

(c) obveščanje državljanov Unije o vlogi in 
dosežkih ESPR z ukrepi obveščanja in 
sporočanja rezultatov in vpliva pogodb o 
partnerstvu, operativnih programov in 
dejavnosti. 

(c) obveščanje državljanov Unije o vlogi in 
dosežkih ESPR z ukrepi obveščanja in 
sporočanja rezultatov in vpliva pogodb o 
partnerstvu, operativnih programov in 
dejavnosti. 

 (d) zagotavlja, da povzetek ukrepov za 
zagotavljanje skladnosti s pravili skupne 
ribiške politike, vključno s primeri 
nespoštovanja teh pravil s strani držav 
članic, ter ukrepi za izboljšanje stanja, kot 
so finančni popravki; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/582 

Predlog spremembe  582 
Nils Torvalds 
v imenu skupine ALDE 
Raül Romeva i Rueda 
v imenu skupine Verts/ALE 
 
Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 
št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 
COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Priloga IV – točki 2 in 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ukrepi informiranja in obveščanja 
javnosti 

2. Ukrepi informiranja in obveščanja 
javnosti 

2.1 Odgovornosti države članice 2.1 Odgovornosti države članice 

1. Država članica z različnimi oblikami in 
metodami sporočanja na ustrezni ravni 
zagotovi, da ukrepi informiranja in 
obveščanja javnosti dosežejo kar najširšo 
medijsko pokritost. 

1. Država članica z različnimi oblikami in 
metodami sporočanja na ustrezni ravni 
zagotovi, da ukrepi informiranja in 
obveščanja javnosti dosežejo kar najširšo 
medijsko pokritost. 

2. Država članica je odgovorna za izvajanje 
najmanj naslednjih ukrepov informiranja in 
obveščanja javnosti: 

2. Država članica je odgovorna za izvajanje 
najmanj naslednjih ukrepov informiranja in 
obveščanja javnosti: 

(a) organizacijo obsežne informacijske 
dejavnosti, s katero je javnost obveščena o 
začetku operativnega programa; 

(a) organizacijo obsežne informacijske 
dejavnosti, s katero je javnost obveščena o 
začetku operativnega programa; 

(b) vsaj dvakrat v programskem obdobju 
organizacijo obsežne informacijske 
dejavnosti, s katero se spodbujajo možnosti 
financiranja in uporabljene strategije ter 
predstavijo dosežki operativnega 
programa;  

(b) vsaj dvakrat v programskem obdobju 
organizacijo obsežne informacijske 
dejavnosti, s katero se spodbujajo možnosti 
financiranja in uporabljene strategije ter 
predstavijo dosežki operativnega 
programa;  

(c) izobešanje zastave Evropske unije pred 
prostori vsakega organa upravljanja ali na 
mestu, ki je vidno javnosti, v prostorih 

(c) izobešanje zastave Evropske unije pred 
prostori vsakega organa upravljanja ali na 
mestu, ki je vidno javnosti, v prostorih 
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vsakega organa upravljanja; vsakega organa upravljanja; 

(d) elektronsko objavo seznama dejavnosti 
v skladu z oddelkom 1; 

(d) elektronsko objavo seznama dejavnosti 
v skladu z oddelkom 1; 

(e) navajanje primerov dejavnosti glede na 
operativni program na enotni spletni strani 
ali spletni strani operativnega programa, ki 
je dostopna prek enotnega spletnega 
portala; primeri morajo biti navedeni v 
razširjenem uradnem jeziku Evropske 
unije, ki ni uradni jezik zadevne države 
članice; 

(e) navajanje primerov dejavnosti glede na 
operativni program na enotni spletni strani 
ali spletni strani operativnega programa, ki 
je dostopna prek enotnega spletnega 
portala; primeri morajo biti navedeni v 
razširjenem uradnem jeziku Evropske 
unije, ki ni uradni jezik zadevne države 
članice; 

(f) oblikovanje posebnega oddelka enotne 
spletne strani, ki je namenjen za kratke 
povzetke dejavnosti v zvezi z inovacijami 
in ekološkimi inovacijami; 

(f) oblikovanje posebnega oddelka enotne 
spletne strani, ki je namenjen za kratke 
povzetke dejavnosti v zvezi z inovacijami 
in ekološkimi inovacijami; 

(g) posodabljanje informacij o izvajanju 
operativnega programa, vključno z 
njegovimi glavnimi dosežki, na enotni 
spletni strani ali na spletni strani 
operativnega programa, ki je dostopna prek 
enotnega spletnega portala.  

(g) posodabljanje informacij o izvajanju 
operativnega programa, vključno z 
njegovimi glavnimi dosežki, na enotni 
spletni strani ali na spletni strani 
operativnega programa, ki je dostopna prek 
enotnega spletnega portala.  

 (h) vsako leto se do 31. januarja, in sicer 
prvič leta 2016, objavi povzetek primerov 
neskladnega ravnanja držav članic in 
upravičencev ter ukrepov za izboljšanje 
stanja, vključno s finančnimi popravki, ki 
so jih izvedle države članice ali Komisija. 

3. Ukrepi informiranja za morebitne 
upravičence in upravičence 

3. Ukrepi informiranja za morebitne 
upravičence in upravičence 

3.1 Ukrepi informiranja za morebitne 
upravičence 

Ukrepi informiranja za morebitne 
upravičence 

1. Organ upravljanja zagotovi, da se cilji 
operativnega programa in možnosti 
financiranja, ki jih omogoča ESPR, 
obsežno razširjajo med morebitnimi 
upravičenci in vsemi zainteresiranimi 
stranmi. 

1. Organ upravljanja zagotovi, da se cilji 
operativnega programa in možnosti 
financiranja, ki jih omogoča ESPR, 
obsežno razširjajo med morebitnimi 
upravičenci in vsemi zainteresiranimi 
stranmi. 

2. Organ upravljanja zagotovi, da so 
morebitni upravičenci obveščeni vsaj o 
naslednjem: 

2. Organ upravljanja zagotovi, da so 
morebitni upravičenci obveščeni vsaj o 
naslednjem: 
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(a) o pogojih za upravičenost odhodkov, ki 
morajo biti izpolnjeni za financiranje v 
okviru operativnega programa; 

(a) o pogojih za upravičenost odhodkov, ki 
morajo biti izpolnjeni za financiranje v 
okviru operativnega programa; 

(b) o opisu pogojev za dopustnost vlog, 
postopkov za pregled vlog za financiranje 
in zadevnih rokov; 

(b) o opisu pogojev za dopustnost vlog, 
postopkov za pregled vlog za financiranje 
in zadevnih rokov ter merila trajnosti za 
dopustnost dejavnosti; 

 (ba) o možnih finančnih posledicah v 
primeru neskladnosti s pravili skupne 
ribiške politike; 

(c) o merilih za izbor dejavnosti, ki bodo 
financirane; 

(c) o merilih za izbor dejavnosti, ki bodo 
financirane; 

(d) o kontaktnih osebah na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, ki lahko 
zagotovijo informacije o operativnih 
programih; 

(d) o kontaktnih osebah na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, ki lahko 
zagotovijo informacije o operativnih 
programih; 

(e) o tem, da morajo biti v vlogah 
predlagane dejavnosti sporočanja, ki so 
sorazmerne z obsegom dejavnosti ter s 
katerimi se bo javnost obveščalo o ciljih 
dejavnosti in podpori EU za to dejavnost. 

(e) o tem, da morajo biti v vlogah 
predlagane dejavnosti sporočanja, ki so 
sorazmerne z obsegom dejavnosti ter s 
katerimi se bo javnost obveščalo o ciljih 
dejavnosti in podpori EU za to dejavnost. 

3.2. Ukrepi informiranja za upravičence 3.2. Ukrepi informiranja za upravičence 

Organ upravljanja obvesti upravičence, da 
sprejetje financiranja pomeni tudi 
privolitev v vključitev na seznam 
dejavnosti, ki je objavljen v skladu s 
členom 120(2). 

Organ upravljanja obvesti upravičence, da 
sprejetje financiranja pomeni tudi 
privolitev v vključitev na seznam 
dejavnosti, ki je objavljen v skladu s 
členom 120(2). 

Or. en 

 
 


