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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.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb 

(EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 

1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, 

(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2016)0605), 

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42, 43(2), 46(d), 149, 153(2)(a), 164, 168(4)(b), 

172, 175, 177, 178, 189(2), 212(2), 322(1) in 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

ter člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0372/2016), 

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi, 

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 1/2017 z dne 26. januarja 

20171,  

– ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika, 

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor v 

skladu s členom 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor ter mnenj 

Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in 

energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za 

kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za 

ribištvo in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-

0211/2017), 

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

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 

spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

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

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  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) Ker je treba po treh letih izvajanja 

dodatno spremeniti finančna pravila, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, da 

se odpravijo ozka grla pri izvajanju s 

povečanjem prožnosti, poenostavi 

zagotavljanje rezultatov za zainteresirane 

strani in službe ter poveča poudarek na 

rezultatih, bi bilo treba Uredbo (EU, 

Euratom) št. 966/201214 Evropskega 

parlamenta in Sveta razveljaviti in 

nadomestiti s to uredbo. 

(1) Ker je treba po treh letih izvajanja 

dodatno spremeniti finančna pravila, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, da 

se odpravijo ozka grla pri izvajanju s 

povečanjem prožnosti, poenostavi 

zagotavljanje rezultatov za zainteresirane 

strani in službe, poveča poudarek na 

rezultatih ter izboljša dostopnost, 

preglednost in odgovornost, bi bilo treba 

Uredbo (EU, Euratom) št. 966/201214 

Evropskega parlamenta in Sveta 

razveljaviti in nadomestiti s to uredbo. 

_________________ _________________ 

14 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 

1). 

14 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 

1). 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Da bi zagotovili ustrezno razpravo 

med Evropskim parlamentom in Svetom, 

bi bilo treba določiti ustreznejše roke za 

razpravo o predlogu Komisije. 

Obrazložitev 

Evropski parlament obžaluje, da pri rokih, določenih za razpravo o tem predlogu, mnenj 

sozakonodajalca ni bilo mogoče upoštevati v zadostni meri. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Ohraniti bi bilo treba temeljna 

proračunska načela. Odstopanja od teh 

temeljnih načel za posamezna področja, 

kot so raziskave, zunanje delovanje in 

strukturni skladi, bi bilo treba pregledati in 

čim bolj poenostaviti, pri čemer bi bilo 

treba upoštevati, ali so še relevantna, 

kakšna je njihova dodana vrednost za 

proračun in kakšno breme nalagajo 

zainteresiranim stranem. 

(3) Ohraniti bi bilo treba temeljna 

proračunska načela, pa tudi porazdelitev 

pristojnosti in osrednjo vlogo Računskega 

sodišča pri izvajanju revizij Unije, kot je 

določeno v členih 285 in 287 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU). 

Odstopanja od teh temeljnih načel za 

posamezna področja, kot so raziskave, 

zunanje delovanje in strukturni skladi, bi 

bilo treba pregledati in čim bolj 

poenostaviti, pri čemer bi bilo treba 

upoštevati, ali so še relevantna, kakšna je 

njihova dodana vrednost za proračun in 

kakšno breme nalagajo zainteresiranim 

stranem. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Do 10 % sredstev instrumenta za 

predpristopno pomoč (IPA II), evropskega 

instrumenta sosedstva in instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja lahko 

na začetku proračunskega leta ostane 

nedodeljenih, da se zagotovijo dodatna 

sredstva za odzivanje na velike 

nepredvidene potrebe, nove krizne razmere 

ali znatne politične premike v tretjih 

državah, poleg že načrtovanih zneskov. Če 

se med letom za ta nedodeljena sredstva ne 

prevzamejo obveznosti, bi jih bilo treba s 

sklepom Komisije prenesti. 

(4) Do 10 % sredstev instrumenta za 

predpristopno pomoč (IPA II), evropskega 

instrumenta sosedstva in instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja lahko 

na začetku proračunskega leta ostane 

nedodeljenih, da se zagotovijo dodatna 

sredstva za odzivanje na velike 

nepredvidene potrebe, nove krizne razmere 

ali znatne politične premike v tretjih 

državah, poleg že načrtovanih zneskov. Če 

se med letom za ta nedodeljena sredstva ne 

prevzamejo obveznosti, bi jih bilo treba s 

sklepom Komisije prenesti, pri tem pa 

zagotoviti, da se porabijo v skladu s 

posebnimi cilji instrumenta, ki so mu 

prvotno pripadala, ter ob upoštevanju 

pravil in pod nadzorom organov tega 

instrumenta. 
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Obrazložitev 

Uvodna izjava bi morala biti v skladu s členom 12(2)(e), ki se nanaša le na pravila o prenosu. 

Zagotoviti bi bilo treba, da se prenesena nedodeljena sredstva ne bodo mogla preusmeriti iz 

posebnih ciljev zadevnega instrumenta. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pojasniti bi bilo treba pojem 

kakovosti izvedbe v povezavi s 

proračunom EU. Kakovost izvedbe bi bilo 

treba opisati kot neposredno uporabo 

načela dobrega finančnega poslovodenja. 

Zagotoviti bi bilo treba povezavo med 

kakovostjo izvedbe, določanjem ciljev, 

kazalniki, rezultati ter gospodarnostjo, 

učinkovitostjo in uspešnostjo porabe 

odobritev. V izogib navzkrižjem z 

obstoječimi okviri uspešnosti različnih 

programov bi moralo biti sklicevanje v 

smislu izrazja glede kakovosti izvedbe 

omejeno na cilje in spremljanje napredka 

pri njihovem izvajanju. 

(12) Pojasniti bi bilo treba pojem 

kakovosti izvedbe v povezavi s 

proračunom EU. Kakovost izvedbe bi bilo 

treba opisati na podlagi doseganja ciljev in 

neposredne uporabe načela dobrega 

finančnega poslovodenja. Brez poseganja v 

ustreznost zadevnega programa bi morala 

obstajati povezava med zastavljenimi cilji 

in učinkovitostjo, kazalniki, rezultati, 

dodatnostjo ter gospodarnostjo, 

učinkovitostjo in uspešnostjo porabe 

odobritev. V izogib navzkrižjem z 

obstoječimi okviri uspešnosti različnih 

programov bi moralo biti sklicevanje v 

smislu izrazja glede kakovosti izvedbe 

omejeno na cilje in spremljanje napredka 

pri njihovem izvajanju. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Načelo preglednosti iz člena 15 

PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo 

čim bolj odprto, za področje izvrševanja 

proračuna določa, da morajo imeti 

državljani možnost, da so seznanjeni s tem, 

kje in v katere namene Unija porablja 

sredstva. Te informacije spodbujajo 

demokratično razpravo, prispevajo k 

udeležbi državljanov v procesu 

(14) Načelo preglednosti je zapisano v 

členu 15 PDEU. V skladu z njim se od 

institucij zahteva, da delujejo čim bolj 

odprto, za področje izvrševanja proračuna 

pa določa, da morajo državljani imeti 

možnost, da so seznanjeni s tem, kje in v 

katere namene Unija porablja sredstva. Te 

informacije spodbujajo demokratično 

razpravo, prispevajo k udeležbi 
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sprejemanja odločitev Unije in krepijo 

institucionalno kontrolo in pregled nad 

odhodki Unije. Taki cilji bi se morali 

dosegati z objavo, če je le mogoče s 

pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, 

ustreznih informacij o vseh prejemnikih 

sredstev Unije, ob upoštevanju legitimnih 

interesov takih prejemnikov do zaupnosti 

in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa 

pravice do zasebnosti in varstva njihovih 

osebnih podatkov. V skladu z načelom 

sorazmernosti bi morale institucije pri 

objavi podatkov zato uporabiti selektivni 

pristop. Odločitve o objavi bi morale 

temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile 

podane informacije smiselne. 

državljanov v procesu sprejemanja 

odločitev Unije in krepijo institucionalno 

kontrolo in pregled nad odhodki Unije ter 

veliko prispevajo k njeni verodostojnosti. 

Komunikacija bi morala biti bolj 

usmerjena na prejemnike ter si 

prizadevati povečati prepoznavnost za 

državljane, obenem pa z natančno 

določenimi ukrepi zagotavljati, da bodo 

upravičenci prejemali sporočila. Taki cilji 

bi se morali dosegati z objavo, če je le 

mogoče s pomočjo sodobnih 

komunikacijskih orodij, ustreznih 

informacij o vseh prejemnikih sredstev 

Unije v celoti, ob upoštevanju legitimnih 

interesov teh prejemnikov do zaupnosti in 

varnosti, v primeru fizičnih oseb pa pravice 

do zasebnosti in varstva njihovih osebnih 

podatkov. V skladu z načelom 

sorazmernosti bi morale institucije pri 

objavi podatkov zato uporabiti selektivni 

pristop. Odločitve o objavi bi morale 

temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile 

podane informacije smiselne. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Informacije o porabi sredstev 

Unije, ki se izvršujejo v okviru 

neposrednega izvrševanja, bi bilo treba 

objaviti na internetni strani institucije in bi 

morale vključevati vsaj ime, lokacijo, 

znesek in namen sredstev. Pri teh 

informacijah bi bilo treba upoštevati 

relevantna merila, kot so pogostnost, vrsta 

in pomen ukrepa. 

(15) V vsakem primeru si je treba 

prizadevati za čim večjo preglednost v 

zvezi s podatki o upravičencih, brez 

poseganja v pravila o varstvu osebnih 

podatkov. Informacije o porabi sredstev 

Unije, ki se izvršujejo v okviru 

neposrednega, posrednega in deljenega 

izvrševanja, bi bilo treba objaviti v sistemu 

finančne preglednosti in na internetni 

strani institucije, vključevati pa bi morale 

vsaj ime, lokacijo, znesek in namen 

sredstev. Pri teh informacijah bi bilo treba 

upoštevati relevantna merila, kot so 

pogostnost, vrsta in pomen ukrepa. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Za nagrade, nepovratna sredstva in 

naročila, oddana po odprtju javnega 

postopka za konkurente, bi bilo treba 

objaviti ime in lokacijo prejemnikov 

sredstev Unije, kot že velja predvsem za 

natečaje, razpise za zbiranje predlogov in 

razpise za zbiranje ponudb, ob upoštevanju 

načel PDEU, zlasti načel preglednosti, 

sorazmernosti, enakega obravnavanja in 

nediskriminacije. Takšna objava naj bi 

krepila nadzor, ki ga imajo zavrnjeni 

vložniki nad postopki javnih natečajev. 

(16) Za nagrade, nepovratna sredstva in 

naročila, oddana po odprtju javnega 

postopka za konkurente, in zlasti za 

natečaje, razpise za zbiranje predlogov 

in/ali razpise za zbiranje ponudb, bi bilo 

treba objaviti ime in lokacijo prejemnikov 

sredstev Unije, da bi upoštevali načela 
PDEU, zlasti načela preglednosti, 

sorazmernosti, enakega obravnavanja in 

nediskriminacije. Takšna objava naj bi 

krepila nadzor, ki ga imajo neuspešni 

vložniki nad postopki javnih natečajev. 

Obrazložitev 

Jasnejša ubeseditev. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 

znesek in namen sredstev se ne bi smeli 

objaviti, če bi to lahko ogrozilo osebno 

celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena 

z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ali bi škodilo zakonitim 

poslovnim interesom prejemnika. 

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 

znesek in namen sredstev se ne bi smeli 

objaviti, če obstaja dokazano tveganje, da 

bi objava lahko ogrozila osebno celovitost 

prejemnikov, ki je zagotovljena zlasti z 

Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ali bi škodila zakonitim 

poslovnim interesom prejemnika. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) V okviru posrednega in deljenega (23) Poleg elementov iz uvodne izjave 
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izvrševanja bi morale informacije o 

prejemnikih in končnih prejemnikih na 

razpolago dati osebe, subjekti ali 

imenovani organi, ki izvršujejo sredstva 

Unije. Kadar je primerno, bi bilo treba 

raven podrobnosti in merila določiti v 

zadevnih pravilih za posamezni sektor in 

jih dodatno dopolniti v sporazumih o 

okvirnem finančnem partnerstvu. Komisija 

bi morala dati na razpolago sklic na 

spletišče, na katerem je mogoče najti 

informacije o prejemnikih in končnih 

prejemnikih. 

15 ter v okviru posrednega in deljenega 

izvrševanja bi morali biti osebe, subjekti 

ali imenovani organi, ki izvršujejo sredstva 

Unije, odgovorni za to, da dajo na 

razpolago informacije o prejemnikih in 

končnih prejemnikih. Kadar je primerno, 

bi bilo treba raven podrobnosti in merila 

določiti v zadevnih pravilih za posamezni 

sektor in jih dodatno dopolniti v 

sporazumih o okvirnem finančnem 

partnerstvu. Komisija bi morala dati na 

razpolago sklic na spletišče, na katerem je 

mogoče najti informacije o prejemnikih in 

končnih prejemnikih. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Ko so naloge in odgovornosti 

vsakega finančnega udeleženca 

opredeljene, ti odgovarjajo za svoja dejanja 

samo pod pogoji, določenimi v kadrovskih 

predpisih za uradnike Evropske unije in 

pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev 

Evropske unije. V institucijah Unije so 

bile ustanovljene posebne komisije za 

finančne nepravilnosti, vendar je zaradi 

omejenega števila zadev, ki se jim 

predložijo v obravnavo, in zaradi 

učinkovitosti primerno, da se njihove 

naloge prenesejo na novoustanovljeno 
medinstitucionalno komisijo, ki je bila 

ustanovljena za ocenjevanje zahtevkov in 

izdajo priporočil glede izrekov upravnih 

sankcij (izključitev in denarna kazen), ki 

jim jih predložijo Komisija ali druge 

institucije Unije in organi Unije. Namen 

tega prenosa nalog je tudi preprečevanje 

podvojevanja in zmanjšanje tveganj 

nasprotujočih si priporočil ali stališč, v 

primerih ko sta v postopek vključena 

gospodarski subjekt in uslužbenec EU. 

Ohraniti bi bilo treba postopek, po 

katerem lahko odredbodajalec zahteva 

(40) Ko so naloge in odgovornosti 

vsakega finančnega udeleženca 

opredeljene, ti odgovarjajo za svoja dejanja 

samo pod pogoji, določenimi v kadrovskih 

predpisih za uradnike Evropske unije in 

pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev 

Evropske unije. Ustanoviti bi bilo treba 

posebno ločeno medinstitucionalno 

komisijo. Ker je vprašanje finančnih 

nepravilnosti povezano z disciplinarnimi 

pristojnostmi institucij in torej neločljivo 

vezano na upravno avtonomijo institucij, 

bi bilo treba prek sestave te komisije 

okrepiti njen medinstitucionalni značaj. 
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potrditev navodila, za katero meni, da je 

nepravilno ali v nasprotju z načelom 

dobrega finančnega poslovodenja, in je 

tako oproščen vsake odgovornosti. Kadar 

ima ta komisija navedeno vlogo, bi bilo 

treba spremeniti njeno sestavo. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 47 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(47) Zaradi pravne varnosti bi bilo treba 

določiti tudi pravila glede rokov, v katerih 

je treba poslati zaznamek o nastanku 

terjatve. 

(47) Za zagotovitev pravne varnosti in 

preglednosti bi bilo treba določiti tudi 

pravila glede rokov, v katerih je treba 

poslati zaznamek o nastanku terjatve. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 54 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(54) V tej uredbi bi moralo biti 

določeno, da je treba plačila izvršiti do 

določenega roka in da bodo v primeru 

neupoštevanja tega roka upniki upravičeni 

do zamudnih obresti v breme proračuna, 

razen držav članic in – kot novost – 

Evropske investicijske banke in 

Evropskega investicijskega sklada. 

(54) V tej uredbi bi moralo biti 

določeno, da je treba plačila izvršiti do 

določenega roka in da bodo v primeru 

neupoštevanja tega roka upniki upravičeni 

do zamudnih obresti v breme proračuna, 

razen držav članic. 

Obrazložitev 

Skupina EIB pri tem ne bi smela biti drugače obravnavana kot drugi subjekti, ki uporabljajo 

proračunska sredstva EU, ali upniki v Uniji. Na podlagi svojega statuta mora zagotoviti, da 

so njeni stroški kriti, vključitev EIB/EIS v to določbo pa lahko povzroči negativne odzive pri 

bonitetnih agencijah, kar zadeva obstoječe instrumente, kot so EFSI, mandat EIB za zunanja 

posojila in InnovFin. 
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Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 60 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(60) Pomembno bi bilo državam 

članicam dovoliti, da zahtevajo, da se viri, 

ki so jim dodeljeni v okviru deljenega 

izvrševanja, prerazporedijo na ravni Unije 

in jih izvršuje Komisija v okviru 

neposrednega ali posrednega izvrševanja, 

kjer je mogoče v korist zadevne države 

članice. Tako bi se optimizirala uporaba 

teh virov in instrumentov, vzpostavljenih 

na podlagi te uredbe ali uredb za 

posamezni sektor, vključno z uredbo o 

EFSI, na katere bi se na zahtevo države 

članice prerazporedili viri. Za zagotovitev 

učinkovitega izvrševanja teh instrumentov 

bi bilo treba določiti, da se v primeru 

prerazporeditev virov na instrumente, 

vzpostavljene na podlagi te uredbe ali 

uredb za posamezni sektor, vključno z 

uredbo o EFSI, uporabljajo pravila 

navedenih predpisov. 

črtano 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 71 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(71) Odgovorni odredbodajalec bi moral 

izključiti osebo ali subjekt, kadar je že bila 

izdana pravnomočna sodba ali 

pravnomočna upravna odločba zaradi hude 

kršitve poklicnih pravil, namernega ali 

nenamernega neizpolnjevanja obveznosti, 

povezanih s plačevanjem prispevkov za 

socialno varnost ali plačevanjem davkov, 

goljufije v škodo proračuna, korupcije, 

sodelovanja v hudodelski združbi, pranja 

denarja, financiranja terorizma, 

terorističnih kaznivih dejanj, vpletenosti v 

delo otrok ali druge oblike trgovine z 

(71) Odgovorni odredbodajalec bi moral 

izključiti osebo ali subjekt, kadar je že bila 

izdana pravnomočna sodba ali 

pravnomočna upravna odločba zaradi hude 

kršitve poklicnih pravil, namernega ali 

nenamernega neizpolnjevanja obveznosti, 

povezanih s plačevanjem prispevkov za 

socialno varnost ali plačevanjem davkov, v 

primeru, ko se statutarni sedež nahaja v 

nekooperativni jurisdikciji, standardov 

dobrega davčnega upravljanja, vključno s 

pošteno davčno konkurenco, goljufije v 

škodo proračuna, korupcije, sodelovanja v 
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ljudmi ali pa zaradi nepravilnosti. Izključiti 

bi ga bilo treba tudi v primeru resne kršitve 

pravne obveznosti ali stečaja. 

hudodelski združbi, pranja denarja, 

financiranja terorizma, terorističnih 

kaznivih dejanj, vpletenosti v delo otrok ali 

druge oblike trgovine z ljudmi ali pa zaradi 

nepravilnosti. Izključiti bi ga bilo treba tudi 

v primeru resne kršitve pravne obveznosti 

ali stečaja. Izključiti bi ga bilo treba tudi, 

kadar ne upošteva davčne preglednosti ali 

javno ne objavi informacij o poročanju po 

posameznih državah, kot določa Direktiva 

2013/34/EU. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 72 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(72) Odgovorni odredbodajalec bi moral 

pri odločanju, ali naj izključi osebo ali 

subjekt oziroma mu izreče denarno kazen 

in objavi s tem povezane informacije 

oziroma ali naj ga zavrne, upoštevati zlasti 

resnost položaja, njegov vpliv na proračun, 

čas, ki je pretekel od zadevnega ravnanja, 

trajanje in ponovitev tega ravnanja, namen 

ali stopnjo malomarnosti ter sodelovanje 

osebe ali subjekta z zadevnim pristojnim 

organom v preiskavi in njegov prispevek k 

njej, s čimer bi zagotovil, da se spoštuje 

načelo sorazmernosti. 

(72) Odgovorni odredbodajalec bi moral 

pri odločanju, ali naj izključi osebo ali 

subjekt, ali naj osebi ali subjektu izreče 

denarno kazen oziroma objavi s tem 

povezane informacije, upoštevati zlasti 

resnost položaja, njegov vpliv na proračun, 

čas, ki je pretekel od zadevnega ravnanja, 

trajanje in ponovitev tega ravnanja, namen 

ali stopnjo malomarnosti ter sodelovanje 

osebe ali subjekta z zadevnim pristojnim 

organom v preiskavi in njegov prispevek k 

njej, s čimer bi zagotovil, da se spoštuje 

načelo sorazmernosti. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 80 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(80) Omogočiti bi bilo treba okrepitev 

odvračilnega učinka, doseženega z 

izključitvijo in denarno kaznijo. V tem 

smislu bi bilo treba odvračilni učinek 

okrepiti z možnostjo, da se ob doslednem 

spoštovanju zahtev glede varstva podatkov 

iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega 

(80) Omogočiti bi bilo treba okrepitev 

odvračilnega učinka, doseženega z 

izključitvijo in denarno kaznijo. V tem 

smislu bi bilo treba odvračilni učinek 

okrepiti z možnostjo, da se ob doslednem 

spoštovanju zahtev glede varstva podatkov 

iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega 
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parlamenta in Sveta (6) in Direktive 

95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

(7) objavijo informacije, ki se nanašajo na 

izključitev in/ali denarno kazen. To bi 

moralo prispevati k zagotovitvi, da se 

enako ravnanje ne ponovi. Zaradi pravne 

varnosti in v skladu z načelom 

sorazmernosti bi bilo treba določiti, v 

katerih okoliščinah se ne bi smele objaviti 

navedene informacije. Odgovorni 

odredbodajalec bi moral pri svojem 

ocenjevanju upoštevati morebitna 

priporočila komisije. Če gre za fizične 

osebe, bi se osebni podatki lahko objavili 

le v izjemnih primerih, ki jih upravičuje 

resnost dejanja ali njegov učinek na 

finančne interese Unije. 

parlamenta in Sveta (6) in Uredbe (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 

objavijo informacije, ki se nanašajo na 

izključitev in/ali denarno kazen1a. To bi 

moralo prispevati k zagotovitvi, da se 

enako ravnanje ne ponovi. Zaradi pravne 

varnosti in v skladu z načelom 

sorazmernosti bi bilo treba določiti, v 

katerih okoliščinah se ne bi smele objaviti 

navedene informacije. Odgovorni 

odredbodajalec bi moral pri svojem 

ocenjevanju upoštevati morebitna 

priporočila komisije. Če gre za fizične 

osebe, bi se osebni podatki lahko objavili 

le v izjemnih primerih, ki jih upravičuje 

resnost dejanja ali njegov učinek na 

finančne interese Unije. 

 ________________ 

 1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 

o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1). 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 88 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(88) Napredek pri uveljavljanju 

elektronske izmenjave informacij in 

elektronske predložitve dokumentov, ki je 

pomemben poenostavitveni ukrep, bi 

morali spremljati jasni pogoji za sprejetje 

sistemov, ki se bodo uporabljali, da se 

vzpostavi pravno stabilno okolje ter hkrati 

ohrani prožnost pri izvrševanju sredstev 

Unije za udeležence, prejemnike in 

odredbodajalce, kot določa ta uredba. 

(88) Napredek pri uveljavljanju 

elektronske izmenjave informacij in 

elektronske predložitve dokumentov, po 

potrebi vključno z e-javnim naročanjem, 

ki je pomemben poenostavitveni ukrep, bi 

morali spremljati jasni pogoji za sprejetje 

sistemov, ki se bodo uporabljali, da se 

vzpostavi pravno stabilno okolje ter hkrati 

ohrani prožnost pri izvrševanju sredstev 

Unije za udeležence, prejemnike in 

odredbodajalce, kot določa ta uredba. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 96 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(96) Treba bi bilo priznati posebno 

naravno mehanizmov kombiniranja, kadar 

Komisija kombinira svoje prispevke s 

prispevki finančnih institucij, in pojasniti 

uporabo naslova X o finančnih 

instrumentih. 

(96) Treba bi bilo izboljšati naravo in 

uporabo mehanizmov kombiniranja, kadar 

Komisija kombinira svoje prispevke s 

prispevki finančnih institucij, in pojasniti 

uporabo naslova X o finančnih 

instrumentih. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 97 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (97a) Zagotoviti bi bilo treba čim večjo 

preglednost pri izvajalcih in podizvajalcih, 

s čimer bi bili ustrezni podatki dostopni. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 105 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(105) Primerno je določiti različne 

situacije, običajno opredeljene kot 

nasprotje interesov, in te situacije različno 

obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ 

bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v 

takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, 

pristojna za izvrševanje proračuna, 

izvajanje revizij ali kontrol, oziroma 

uradnik ali uslužbenec katere od institucij 

Unije. V primerih, kadar poskuša 

gospodarski subjekt neupravičeno vplivati 

na postopek ali pridobiti zaupne 

informacije, bi bilo treba to obravnavati kot 

hudo kršitev poklicnih pravil. Poleg tega se 

lahko gospodarski subjekti znajdejo tudi v 

(105) Primerno je določiti različne 

situacije, običajno opredeljene kot 

nasprotje interesov, in te situacije različno 

obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ 

bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v 

takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, 

pristojna za izvrševanje proračuna, 

izvajanje revizij ali kontrol, oziroma 

uradnik ali uslužbenec katere od institucij 

Unije. V primerih, kadar poskuša 

gospodarski subjekt neupravičeno vplivati 

na postopek ali pridobiti zaupne 

informacije, bi bilo treba to obravnavati kot 

hudo kršitev poklicnih pravil, zaradi katere 

je lahko subjekt izključen iz postopka. 
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položaju, ko zaradi nasprotnih poklicnih 

interesov ne bi smeli biti izbrani za izvedbo 

naročila. Na primer družba ne bi smela 

ocenjevati projekta, pri katerem je 

sodelovala, revizor pa ne bi smel revidirati 

računovodskih izkazov, ki jih je predhodno 

potrdil. 

Poleg tega se lahko gospodarski subjekti 

znajdejo tudi v položaju, ko zaradi 

nasprotnih poklicnih interesov ne bi smeli 

biti izbrani za izvedbo naročila. Na primer 

družba ne bi smela ocenjevati projekta, pri 

katerem je sodelovala, revizor pa ne bi 

smel revidirati računovodskih izkazov, ki 

jih je predhodno potrdil. 

 

Predlog spremembe 22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 108 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(108) Javna naročila Unije bi morala 

zagotavljati, da so sredstva Unije 

učinkovito, pregledno in ustrezno 

porabljena. V tem smislu bi morala 

elektronska javna naročila prispevati k 

boljši porabi sredstev Unije in razširiti 

dostop do naročil za vse gospodarske 

subjekte. 

(108) Javna naročila Unije bi morala 

zagotavljati, da so sredstva Unije 

učinkovito, pregledno in ustrezno 

porabljena, obenem pa zmanjšati upravno 

breme prejemnikov sredstev Unije in 

organov upravljanja. V tem smislu bi 

morala elektronska javna naročila 

prispevati k boljši porabi sredstev Unije in 

razširiti dostop do naročil za vse 

gospodarske subjekte. Vse institucije 

Unije, ki izvajajo postopke za oddajo 

javnih naročil, bi morale na svojih 

spletnih straneh objaviti jasna pravila v 

zvezi nabavo, izdatki in nadzorom ter 

dodeljenimi naročili, vključno z njihovo 

vrednostjo. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 124 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(124) Pojasniti bi bilo treba področje 

uporabe naslova o nepovratnih sredstvih, 

zlasti glede vrst ukrepov ali organov, 

upravičenih do nepovratnih sredstev, pa 

tudi glede oblik pravnih obveznosti, ki se 

lahko uporabijo za kritje nepovratnih 

sredstev. Zlasti bi bilo treba postopno 

(124) Pojasniti bi bilo treba področje 

uporabe naslova o nepovratnih sredstvih, 

zlasti glede vrst ukrepov ali organov, 

upravičenih do nepovratnih sredstev, pa 

tudi glede oblik pravnih obveznosti, ki se 

lahko uporabijo za kritje nepovratnih 

sredstev. Zlasti bi bilo treba postopno 
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ukiniti sklepe o nepovratnih sredstvih 

zaradi njihove omejene uporabe ter 

postopno uvesti elektronska nepovratna 

sredstva. Poenostaviti bi bilo treba 

strukturo, in sicer s premikom določb o 

instrumentih, ki ne predstavljajo 

nepovratnih sredstev, v druge dele Uredbe. 

Pojasniti bi bilo treba naravo organov, ki 

lahko prejemajo nepovratna sredstva za 

poslovanje, saj je pojem organov, ki si 

prizadevajo za cilj v splošnem interesu 

Unije, zajet v pojmu organov, ki imajo cilj, 

ki je del politike Unije in jo podpira. Poleg 

tega bi bilo treba odstraniti omejujočo 

opredelitev organa, ki si prizadeva za cilj v 

splošnem interesu Unije. 

ukiniti sklepe o nepovratnih sredstvih 

zaradi njihove omejene uporabe ter 

postopno uvesti elektronska nepovratna 

sredstva. Poenostaviti bi bilo treba 

strukturo, in sicer s premikom določb o 

instrumentih, ki ne predstavljajo 

nepovratnih sredstev, v druge dele Uredbe. 

Pojasniti bi bilo treba naravo organov, ki 

lahko prejemajo nepovratna sredstva za 

poslovanje, saj je pojem organov, ki si 

prizadevajo za cilj v splošnem interesu 

Unije, zajet v pojmu organov, ki imajo cilj, 

ki je del politike Unije in jo podpira. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 130 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(130) Pojasniti bi bilo treba obseg 

preverjanj in kontrol v nasprotju z rednim 

ocenjevanjem pavšalnih zneskov, stroškov 

na enoto ali pavšalnih stopenj. Ta 

preverjanja in kontrole bi morala biti 

osredotočena na izpolnjevanje pogojev, ki 

sprožijo izplačilo pavšalnih zneskov, 

stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, po 

potrebi vključno z doseganjem rezultatov. 

Ti pogoji ne bi smeli zahtevati poročanja o 

dejansko nastalih stroških upravičenca. 

Kadar je pavšalne zneske, stroške na enoto 

ali financiranje po pavšalni stopnji 

predhodno določil odgovorni 

odredbodajalec ali Komisija, jih z 

naknadnimi kontrolami ne bi smelo biti 

mogoče izpodbijati. Za redno ocenjevanje 

pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali 

pavšalnih stopenj je lahko potreben dostop 

do poslovnih knjig upravičenca v 

statistične in metodološke namene. Redno 

ocenjevanje lahko privede do posodobitev 

pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali 

pavšalnih stopenj, ki se uporabljajo za 

(130) Pojasniti bi bilo treba obseg 

preverjanj in kontrol v nasprotju z rednim 

ocenjevanjem pavšalnih zneskov, stroškov 

na enoto ali pavšalnih stopenj. Ta 

preverjanja in kontrole bi morala biti 

osredotočena na izpolnjevanje pogojev, ki 

sprožijo izplačilo pavšalnih zneskov, 

stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, po 

potrebi vključno z doseganjem rezultatov. 

Ti pogoji ne bi smeli zahtevati poročanja o 

dejansko nastalih stroških upravičenca. 

Pogostost in obseg teh preverjanj in 

kontrol bi morala biti med drugim odvisna 

od tveganja, povezanega z upravičencem, 

in sicer na podlagi nepravilnosti iz 

preteklosti. Kadar je pavšalne zneske, 

stroške na enoto ali financiranje po 

pavšalni stopnji predhodno določil 

odgovorni odredbodajalec ali Komisija, jih 

z naknadnimi kontrolami ne bi smelo biti 

mogoče izpodbijati. Za redno ocenjevanje 

pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali 

pavšalnih stopenj je lahko potreben dostop 

do poslovnih knjig upravičenca v 
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prihodnje sporazume, vendar se ne bi 

smelo uporabljati za ugotavljanje vrednosti 

že dogovorjenih pavšalnih zneskov, 

stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj. 

Dostop do poslovnih knjig upravičenca je 

potreben tudi za preprečevanje in 

odkrivanje goljufij. 

statistične in metodološke namene. Redno 

ocenjevanje lahko privede do posodobitev 

pavšalnih zneskov, stroškov na enoto ali 

pavšalnih stopenj, ki se uporabljajo za 

prihodnje sporazume, vendar se ne bi 

smelo uporabljati za ugotavljanje vrednosti 

že dogovorjenih pavšalnih zneskov, 

stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj. 

Dostop do poslovnih knjig upravičenca je 

potreben tudi za preprečevanje in 

odkrivanje goljufij. 

Obrazložitev 

Preverjanja in kontrole bi morali biti bolj osredotočeni na upravičence, ki predstavljajo večje 

tveganje za proračun Unije. Preverjanja in kontrole, ki bi temeljili na tveganju, bi EU 

omogočili, da več svojih virov uporabi za konkretne ukrepe, ne pa za upravo. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 131 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (131a)  V tej uredbi bi bilo treba ohraniti 

načelo neprofitnosti, da se zavaruje eno 

od temeljnih načel javnih financ. Načelo 

neprofitnosti bi bilo treba razumeti kot 

enega od poglavitnih instrumentov za 

preprečevanje zlorab javnega denarja. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 136 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(136) V zadnjih letih je Unija vse 

pogosteje uporabljala finančne 

instrumente, ki omogočajo, da se s 

proračunom EU dosega večji učinek 

vzvoda, vendar ti hkrati ustvarjajo finančno 

tveganje za ta proračun. Med temi 

finančnimi instrumenti niso le finančni 

instrumenti, ki so že zajeti v finančni 

(136) V zadnjih letih je Unija vse 

pogosteje uporabljala finančne 

instrumente, ki bi morali omogočati, da se 

s proračunom EU dosega večji učinek 

vzvoda, vendar ti hkrati ustvarjajo finančno 

tveganje za ta proračun. Med temi 

finančnimi instrumenti niso le finančni 

instrumenti, ki so že zajeti v finančni 
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uredbi, ampak tudi drugi instrumenti, kot 

so proračunska jamstva in finančna pomoč, 

ki so jih pred tem urejala samo pravila, 

določena v njihovih posameznih temeljnih 

aktih. Pomembno bi bilo vzpostaviti skupni 

okvir, s katerim bi se zagotovila enotnost 

načel, ki se uporabljajo za ta sklop 

instrumentov, in jih združiti v okviru 

novega naslova, ki bo poleg obstoječih 

pravil, ki se uporabljajo za finančne 

instrumente, zajemal poglavja o 

proračunskih jamstvih in o finančni pomoči 

državam članicam ali tretjim državam. 

uredbi, ampak tudi drugi instrumenti, kot 

so proračunska jamstva in finančna pomoč, 

ki so jih pred tem urejala samo pravila, 

določena v njihovih posameznih temeljnih 

aktih. Pomembno bi bilo vzpostaviti skupni 

okvir, s katerim bi se zagotovila enotnost 

načel, ki se uporabljajo za ta sklop 

instrumentov, in jih združiti v okviru 

novega naslova, ki bo poleg obstoječih 

pravil, ki se uporabljajo za finančne 

instrumente, zajemal poglavja o 

proračunskih jamstvih in o finančni pomoči 

državam članicam ali tretjim državam. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 139 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(139) Finančne instrumente, proračunska 

jamstva in finančno pomoč bi bilo treba 

odobriti s temeljnim aktom. Kadar se 

finančni instrumenti v ustrezno 

utemeljenih primerih vzpostavijo brez 

temeljnega akta, bi jih morala v 

proračunu odobriti Evropski parlament in 

Svet. 

(139) Finančne instrumente, proračunska 

jamstva, finančno pomoč in skrbniške 

sklade bi bilo treba odobriti s temeljnim 

aktom. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 142 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(142) Primerno bi bilo priznati 

usklajevanje interesov v prizadevanjih za 

cilje politike Unije in zlasti, da imata 

Evropska investicijska banka in Evropski 

investicijski sklad specifično strokovno 

znanje za izvrševanje finančnih 

instrumentov. 

(142) Primerno bi bilo priznati 

usklajevanje interesov v prizadevanjih za 

cilje politike Unije in zlasti, da imata 

Evropska investicijska banka in Evropski 

investicijski sklad specifično strokovno 

znanje za izvrševanje finančnih 

instrumentov in proračunskih jamstev. 
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Obrazložitev 

EIB je edina finančna institucija EU, ki jo PDEU obvezuje, da izvaja cilje, predpise in 

standarde EU, ter za katero je v tej pogodbi predviden sistem revizije in nadzora. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 164 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(164) Komisija bi morala biti 

pooblaščena za ustanavljanje in 

upravljanje skrbniških skladov Unije za 

ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po 

izrednih razmerah ali tematske ukrepe, ne 

le v zvezi z zunanjim delovanjem, temveč 

tudi pri notranjem ukrepanju EU. 

Nedavni dogodki v Evropski uniji kažejo, 

da bi bilo treba povečati prožnost 

financiranja v EU. Ker so meje med 

zunanjimi in notranjimi politikami vse 

bolj nejasne, bi se na ta način lahko 

odzvali tudi na čezmejne izzive. Treba bi 

bilo določiti načela, ki se uporabljajo za 

prispevke v skrbniške sklade Unije, 

pojasniti odgovornosti finančnih 

udeležencev in upravnega odbora 

skrbniškega sklada. Prav tako bi bilo treba 

opredeliti pravila za pravično zastopanje 

udeleženih donatorjev v upravnem odboru 

skrbniškega sklada in obvezno soglasje 

Komisije za uporabo sredstev sklada. 

(164) Skrbniški skladi lahko resno 

spremenijo proračune, ki jih sprejemata 

Evropski parlament in Svet, in vsebujejo 

tveganje za uporabo sredstev finančnih 

instrumentov za namene, ki niso 

predvideni v temeljnih aktih, ki te 

instrumente vzpostavljajo. Vendar pa 

skrbniški skladi dodajajo vrednost prek 

združevanja sredstev, če takšno 

združevanje ni omejeno predvsem na 

sredstva Unije. Komisija bi morala biti 

pooblaščena za ustanavljanje in 

upravljanje skrbniških skladov Unije za 

ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po 

izrednih razmerah ali tematske ukrepe za 

zunanje delovanje. Treba bi bilo določiti 

načela, ki se uporabljajo za prispevke v te 

skrbniške sklade, pojasniti odgovornosti 

finančnih udeležencev in upravnega odbora 

skrbniškega sklada. Prav tako bi bilo treba 

opredeliti pravila za pravično zastopanje 

udeleženih donatorjev in Evropskega 

parlamenta, kadar je to primerno, v 

upravnem odboru skrbniškega sklada in 

obvezno soglasje Komisije za uporabo 

sredstev sklada. 

Obrazložitev 

Poročevalca menita, da v tem trenutku ni primerno razširiti področja uporabe skrbniških 

skladov Unije na notranje ukrepe. Za dodatno obrazložitev glej predloge sprememb 

člena 227. 
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Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 167 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(167) Ohraniti bi bilo treba način 

sedanjega poročanja institucij o projektih 

gradnje Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Institucijam bi moralo biti dovoljeno, da 

nove projekte gradnje financirajo z 

odobritvami, ki jih prejmejo za že prodane 

zgradbe, zato bi bilo treba uvesti sklic na 

določbe v zvezi z namenskimi prejemki. 

Tako bi bilo mogoče izpolniti 

spreminjajoče se potrebe v politikah 

gradenj posameznih institucij ter pri tem 

prihraniti stroške in uvesti več prožnosti. 

(167) Način sedanjega poročanja 

institucij o projektih gradnje Evropskemu 

parlamentu in Svetu bi bilo treba izboljšati. 

Institucijam bi moralo biti dovoljeno, da 

nove projekte gradnje financirajo z 

odobritvami, ki jih prejmejo za že prodane 

zgradbe, zato bi bilo treba uvesti sklic na 

določbe v zvezi z namenskimi prejemki. 

Tako bi bilo mogoče izpolniti 

spreminjajoče se potrebe v politikah 

gradenj posameznih institucij ter pri tem 

prihraniti stroške in uvesti več prožnosti. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 169 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(169) Da se izboljša prožnost izvrševanja 

posebnih instrumentov, bi bilo primerno v 

zvezi z Evropskim skladom za prilagoditev 

globalizaciji in Solidarnostnim skladom 

Evropske unije poenostaviti uporabo 

sredstev ter postopke za njihovo 

prerazporejanje z uporabo samostojnih 

notranjih prerazporeditev Komisije. 

črtano 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 170 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(170) Da bi lahko Program Evropske 

unije za zaposlovanje in socialne inovacije 

(EaSI) hitro zagotavljal zadostna sredstva v 

podporo spreminjajočim se političnim 

(170) Da bi lahko Program Evropske 

unije za zaposlovanje in socialne inovacije 

(EaSI) hitro zagotavljal zadostna sredstva v 

podporo spreminjajočim se političnim 



 

PE601.115v02-00 24/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

prednostnim nalogam, bi bilo treba z 

okvirnimi deleži za vsako od treh osi in 

minimalnimi odstotki za vsako od 

tematskih prednostnih nalog v okviru 

posamezne osi omogočiti večjo prožnost. 

To bi moralo izboljšati upravljanje 

programa in omogočiti osredotočenje 

proračunskih sredstev na ukrepe, ki 

ustvarjajo boljše rezultate glede 

zaposlovanja in socialnega položaja. 

prednostnim nalogam, bi bilo treba z 

okvirnimi deleži za vsako od treh osi in 

minimalnimi odstotki za vsako od 

tematskih prednostnih nalog v okviru 

posamezne osi omogočiti večjo prožnost, 

hkrati pa ohraniti ambiciozno stopnjo 

izvajanja čezmejnih partnerstev EURES. 

To bi moralo izboljšati upravljanje 

programa in omogočiti osredotočenje 

proračunskih sredstev na ukrepe, ki 

ustvarjajo boljše rezultate glede 

zaposlovanja in socialnega položaja. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 171 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(171) Da bi bile naložbe v infrastrukturo 

za kulturo in trajnostni turizem lažje in 

brez poseganja v polno uporabo okoljske 

zakonodaje EU, zlasti direktiv o strateški 

okoljski presoji in presoji vplivov na 

okolje, kakor je ustrezno, bi bilo treba 

odstraniti nekatere omejitve, kar zadeva 
obseg podpore za te naložbe. 

(171) Ohraniti bi bilo treba naložbe v 

infrastrukturo manjšega obsega za kulturo 

in trajnostni turizem, brez poseganja v 

polno uporabo okoljske zakonodaje EU, 

zlasti direktiv o strateški okoljski presoji in 

presoji vplivov na okolje, kakor je 

ustrezno. V ustrezno utemeljenih primerih 

bi se lahko obseg podpore za te naložbe 

povečal. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 172 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(172) Z namenom odzivanja na izzive, ki 

jih predstavljajo vse večji tokovi migrantov 

in beguncev, bi bilo treba izraziti cilje, h 

katerim lahko prispeva ESRR v okviru 

svoje podpore migrantom in beguncem. 

(172) Z namenom odzivanja na izzive, ki 

jih predstavljajo vse večji tokovi migrantov 

in beguncev, bi bilo treba izraziti cilje, h 

katerim lahko prispeva ESRR v okviru 

svoje podpore migrantom in beguncem, ki 

uživajo mednarodno zaščito. Ta prispevek 

je lahko učinkovit zlasti v državah, ki so še 

posebej izpostavljene migracijskim 

tokovom, če ga bo spremljala resnična, 

vseevropska uporaba načela solidarnosti, 
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s tem pa tudi ukrepi, usmerjeni v pravično 

porazdelitev bremen. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 172 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (172a) Horizontalna načela, tj. vključitev 

partnerstev, trajnostni razvoj, enakost 

spolov in nediskriminacija, pomembno 

prispevajo k učinkovitemu izvajanju 

skladov ESI, zato bi jih bilo treba 

upoštevati kot predhodne elemente katere 

koli naložbe, ki vključuje proračun Unije, 

vključno s finančnimi instrumenti in 

skladom EFSI. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 176 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(176) Da bi povečali sinergije med vsemi 

skladi Unije za spopadanje z izzivi 

migracij in azila na učinkovit način, bi 

moralo biti zagotovljeno, da pri pretvorbi 

tematskih ciljev v prednostne naloge na 

podlagi specifičnih pravil za sklade, takšne 

prednostne naloge zajemajo ustrezno 

uporabo vsakega sklada za ta področja. 

(176) Da bi povečali sinergije med vsemi 

skladi Unije za spopadanje z izzivi 

migracij in azila na učinkovit način, bi 

moralo biti zagotovljeno, da pri pretvorbi 

tematskih ciljev v prednostne naloge na 

podlagi specifičnih pravil za sklade, takšne 

prednostne naloge zajemajo ustrezno 

uporabo vsakega sklada za ta področja. Po 

potrebi se priporoča usklajevanje s 

Skladom za azil, migracije in 

vključevanje. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 178 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(178) Da bi optimizirali uporabo 

finančnih virov, ki se državam članicam 

dodelijo v okviru kohezijske politike, bi 

bilo treba državam članicam omogočiti, 

da dodelitve iz skladov ESI prerazporedijo 

na instrumente, vzpostavljene na podlagi 

finančne uredbe ali uredb za posamezni 

sektor. 

črtano 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 178 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (178a)  Finančna sredstva Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo bi morala 

biti namenjena izključno za podporo 

skupni ribiški politiki za ohranjanje 

morskih bioloških virov, za upravljanje 

ribištva in flot, ki izkoriščajo te vire, za 

sladkovodne biološke vire in ribogojstvo 

ter za predelavo in trženje proizvodov 

ribištva in ribogojstva. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 199 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (199a) V skladu s priporočili iz uvodne 

izjave 10 Uredbe (EU) št. 1296/2013 in 

člena 176 te uredbe bi morale države 

članice pogosteje uporabljati 

poenostavljeno obračunavanje stroškov 

kot tudi financiranje z enkratnimi 

pavšalnimi zneski, da bi zmanjšale 

upravna bremena in poenostavile pravila 

za dodeljevanje sredstev. 
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Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 199 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (199b) Zaradi povečanja učinkovitosti bi 

moralo biti državam članicam 

omogočeno, da pogosteje uporabljajo 

možnosti poenostavljenega 

obračunavanja stroškov ter financiranje z 

enkratnimi pavšalnimi zneski, da tako 

zmanjšajo upravno obremenitev in 

poenostavijo pravila za dodeljevanje 

sredstev. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 200 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(202) Da se omogoči zgodnejša in bolj 

ciljna uporaba poenostavljenega 

obračunavanja stroškov, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, kar zadeva 
opredelitev standardnih lestvic stroškov na 

enoto ali financiranja po pavšalni stopnji, 

poštene, pravične in preverljive metode, s 

katero jih bo mogoče določiti, in 

financiranja na osnovi izpolnjevanja 

pogojev, povezanih z doseganjem napredka 

pri izvajanju ali doseganjem ciljev 

programov, namesto stroškov. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi 

delegiranih aktov Evropski parlament in 

Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

(200) Da se omogoči zgodnejša in bolj 

ciljna uporaba poenostavljenega 

obračunavanja stroškov, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje 

aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu 

s členom 290 PDEU, kar zadeva 

opredelitev različne obravnave vlagateljev 

in pogoje za njeno uporabo, opredelitev 

standardnih lestvic stroškov na enoto ali 

financiranja po pavšalni stopnji, poštene, 

pravične in preverljive metode, s katero jih 

bo mogoče določiti, in financiranja na 

osnovi izpolnjevanja pogojev, povezanih z 

doseganjem napredka pri izvajanju ali 

doseganjem ciljev programov, namesto 

stroškov. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

ustrezno posvetuje, tudi na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 

13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega 

sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
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sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov. 

Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 

vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 

držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(239) Za povečanje učinkovitosti 

posredovanja bi se lahko v okviru 

instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

ustanovil en ali več mehanizmov 
kombiniranja. Takšni mehanizmi 

kombiniranja bi morali financirati 

operacije kombiniranja, ki so ukrepi, v 

katerih se kombinirajo nepovratne oblike 

podpore in/ali finančni instrumenti iz 

proračuna Unije, vključno s kombinacijami 

kapitalskega in dolžniškega instrumenta 

IPE, ter financiranje iz skupine EIB 

(vključno s financiranjem EIB v okviru 

EFSI), razvojnih ali drugih finančnih 

institucij ter vlagateljev. 

(239) Za povečanje učinkovitosti 

posredovanja bi se lahko v okviru 

instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

ustanovili mehanizmi kombiniranja. 

Takšni mehanizmi kombiniranja bi lahko 

financirali operacije kombiniranja, ki so 

ukrepi, v katerih se kombinirajo 

nepovratne oblike podpore, kot so 

proračuni držav članic, nepovratna 

sredstva IPE ter evropski strukturni in 

investicijski skladi, in/ali finančni 

instrumenti iz proračuna Unije, vključno s 

kombinacijami kapitalskega in dolžniškega 

instrumenta IPE, ter financiranje iz skupine 

EIB (vključno s financiranjem EIB v 

okviru EFSI), nacionalnih spodbujevalnih 

bank, razvojnih ali drugih finančnih 

institucij ter vlagateljev in/ali zasebna 

finančna podpora, vključno z 

neposrednimi in posrednimi finančnimi 

prispevki, tudi prek javno-zasebnih 

partnerstev. 

Obrazložitev 

Kombiniranje bi moralo spodbujati široko kombinacijo prispevkov iz nacionalnih proračunov 

in proračuna EU oziroma prispevkov zasebnih vlagateljev, da bi se optimizirala uporaba 

razpoložljivih sredstev in čim bolj povečala privlačnost za zasebne naložbe. 
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Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (239a) Upravljanje mehanizmov 

kombiniranja bi moralo temeljiti na 

predhodni oceni v skladu s finančno 

uredbo, pri čemer bi moralo upoštevati 

rezultate spoznanj, pridobljenih z 

izvajanjem „razpisa za kombiniranje“ v 

okviru IPE iz večletnega delovnega 

programa IPE za leto 2017, objavljenega 

20. januarja 2017. Mehanizmi 

kombiniranja v okviru IPE bi morali biti 

vzpostavljeni z večletnimi in/ali letnimi 

delovnimi programi ter sprejeti v skladu s 

členoma 17 in 25 Uredbe (EU) 

št. 1316/2013. Komisija bi morala 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

pregledno in pravočasno poročati o 

izvajanju vseh mehanizmov kombiniranja. 

Obrazložitev 

Pomembno je, da vzpostavitev in uporaba mehanizmov kombiniranja upoštevata dobro 

opredeljen in pregleden postopek upravljanja ter spoznanja, pridobljena na podlagi 

usklajevanja razpisov IPE za leto 2017 („razpis za kombiniranje“). Zlasti kar zadeva nadzor, 

ki ga Parlament izvaja nad IPE, morajo biti mehanizmi kombiniranja in operacije 

kombiniranja vzpostavljeni po uveljavljenih postopkih načrtovanja in odločanja v okviru cikla 

delovnega programa IPE. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (239b) Cilj mehanizmov kombiniranja v 

okviru IPE je olajšati in racionalizirati 

enotno vlogo za vse oblike podpore, 

vključno z nepovratnimi sredstvi Unije iz 

IPE in sredstvi zasebnega sektorja. 

Namen mehanizmov kombiniranja bi 

morala biti optimizacija postopka vložitve 
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vloge za nosilce projektov, in sicer z 

zagotovitvijo enotnega ocenjevalnega 

postopka tako s tehničnega kot 

finančnega vidika. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (239c) Z mehanizmi kombiniranja v 

okviru IPE bi se morala povečati prožnost 

časovnega okvira za predložitev projektov, 

s tem pa bi se poenostavil in racionaliziral 

postopek opredelitve in financiranja 

projektov. Z njimi bi se morala povečati 

tudi lastništvo in zavezanost sodelujočih 

finančnih institucij ter zmanjšati tveganje, 

da projekti, ki so jim nepovratna sredstva 

namenjena, ne dosežejo zaprte finančne 

konstrukcije in torej ne prejmejo plačil. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (239d) Mehanizmi kombiniranja v okviru 

IPE bi morali okrepiti usklajevanje, 

izmenjavo informacij in sodelovanje med 

državami članicami, Komisijo, EIB, 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in 

zasebnimi vlagatelji z namenom ustvariti 

in podpirati primeren sklop projektov v 

skladu s cilji politike IPE. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 240 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(240) Namen mehanizma kombiniranja v 

okviru IPE bi moral biti izboljšati 

multiplikacijski učinek porabe Unije s 

pritegnitvijo dodatnih sredstev zasebnih 

vlagateljev. Poleg tega bi moral zagotoviti, 

da postanejo ukrepi, ki prejmejo tovrstno 

podporo, ekonomsko in finančno 

izvedljivi. 

(240) Namen mehanizmov kombiniranja 

IPE bi moral biti izboljšati multiplikacijski 

učinek porabe Unije s pritegnitvijo 

dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev in 

torej zagotoviti najvišjo stopnjo 

vključevanja zasebnih vlagateljev. Poleg 

tega bi morali zagotoviti, da postanejo 

ukrepi, ki prejmejo tovrstno podporo, 

ekonomsko in finančno izvedljivi, 

pripomogli pa bi tudi k preprečevanju 

pomanjkanja finančnih vzvodov za 

naložbe. Prispevati bi morali k 

uresničevanju ciljev Unije, določenih na 

konferenci o podnebnih spremembah v 

Parizu (COP21), ter ciljev glede 

ustvarjanja delovnih mest in čezmejnih 

povezav. Če se za financiranje ukrepov 

uporabljata tako instrument IPE kot sklad 

EFSI, bi moralo Računsko sodišče izvesti 

oceno, v kateri bi analiziralo, ali ti 

prispevajo k doseganju navedenih ciljev 

Unije. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 240 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (240a)  Financiranje jamstvenega sklada 

EIB v okviru sklada EFSI se krije iz 

proračuna Unije. EIB bi morala zato 

imeti možnost, da sistematično daje 

jamstva za prvo izgubo pri mehanizmih 

skupnega financiranja za operacije, ki že 

prejemajo podporo iz proračuna Unije, 

kot sta instrument IPE in sklad EFSI, kar 

bi omogočilo in olajšalo dodatnost in 

udeležbo zasebnih sovlagateljev v 

kontekstu mehanizmov kombiniranja v 

okviru IPE.  
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Predlog spremembe 49 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(241) Z namenom podpore izvajanja 

projektov, ki imajo najvišjo dodano 

vrednost za vseevropsko prometno 

omrežje glede koridorjev osrednjega 

omrežja, čezmejnih projektov in projektov 

na drugih odsekih osrednjega omrežja, bi 

bilo treba omogočiti prožnost pri uporabi 

večletnega programa dela, s čimer bi 

omogočili porabo do 95 % finančnih 

proračunskih sredstev, določenih v Uredbi 

(EU) št. 1316/2013. 

črtano 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241a) Ker se narava 

telekomunikacijskega sektorja IPE 

razlikuje od narave prometnega sektorja 

IPE in energetskega sektorja IPE (nižji 

povprečni znesek nepovratnih sredstev, 

vrsta stroškov in vrsta projektov), bi bilo 

treba preprečiti nepotrebno breme za 

upravičence in države članice, ki 

sodelujejo pri s tem povezanih ukrepih, z 

znižanjem stroškov obveznosti glede 

potrjevanja, pri čemer pa se ne bi smelo 

oslabiti načela dobrega finančnega 

poslovodenja. 

 

Predlog spremembe 51 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 (241b) Upravljanje mehanizmov 

kombiniranja bi moralo temeljiti na 

predhodni oceni v skladu s finančno 

uredbo in bi moralo upoštevati spoznanja, 

pridobljena z izvajanjem „razpisa za 

kombiniranje“ v okviru IPE iz večletnega 

delovnega programa IPE za leto 20171a, 

objavljenega 20. januarja 2017. 

Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi 

morali biti določeni z večletnimi in/ali 

letnimi delovnimi programi, sprejetimi v 

skladu s členoma 17 in 25 Uredbe (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta1b. Komisija bi morala Evropskemu 

parlamentu in Svetu pregledno in 

pravočasno poročati o izvajanju vseh 

mehanizmov kombiniranja. 

 ________________ 

 1a Izvedbeni sklep Komisije z dne 

20. januarja 2017 o spremembi 

Izvedbenega sklepa Komisije C(2014)1921 

o vzpostavitvi večletnega delovnega 

programa 2014–2020 za finančno pomoč 

na področju instrumenta za povezovanje 

Evrope (IPE) – sektor prometa 

C(2017)0164. 

 1b Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 

(Besedilo velja za EGP) (UL L 348, 

20.12.2013, str. 129–171). 

 

Predlog spremembe 52 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241c) Cilj mehanizmov kombiniranja v 

okviru IPE je olajšati in racionalizirati 

enotno vlogo za vse oblike podpore, 

vključno z nepovratnimi sredstvi Unije iz 

IPE in sredstvi zasebnega sektorja. 
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Namen mehanizmov kombiniranja bi 

morala biti optimizacija postopka oddaje 

vloge za nosilce projektov, in sicer z 

zagotovitvijo enotnega ocenjevalnega 

postopka tako s tehničnega kot 

finančnega vidika. 

 

Predlog spremembe 53 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241d) Z mehanizmi kombiniranja v 

okviru IPE bi se morala povečati prožnost 

časovnega okvira za predložitev projektov, 

s tem pa bi se poenostavil in racionaliziral 

postopek opredelitve in financiranja 

projektov. Z njimi bi se morala povečati 

tudi lastništvo in zavezanost sodelujočih 

finančnih institucij ter zmanjšati tveganje, 

da projekti, ki so jim nepovratna sredstva 

namenjena, ne dosežejo zaprte finančne 

konstrukcije in torej ne prejmejo plačil. 

 

Predlog spremembe 54 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241e) Mehanizmi kombiniranja v okviru 

IPE bi morali okrepiti usklajevanje, 

izmenjavo informacij in sodelovanje med 

državami članicami, Komisijo, EIB, 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in 

zasebnimi vlagatelji z namenom ustvariti 

in podpirati primeren sklop projektov v 

skladu s cilji politike instrumenta IPE. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 242 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(242) Trenutno so za podporo ukrepom 

na področju infrastruktur za digitalne 

storitve dovoljena samo nepovratna 

sredstva in javno naročanje. Da bi postali 

kar najbolj učinkoviti, bi morali biti 

finančni instrumenti na razpolago tudi za 

podporo tem ukrepom. 

(242) Trenutno so za podporo ukrepom 

na področju infrastruktur za digitalne 

storitve dovoljena samo nepovratna 

sredstva in javno naročanje. Da bi 

zagotovili, da bodo infrastrukture za 

digitalne storitve delovale čim bolj 

učinkovito, bi morali biti na voljo tudi 

drugi finančni instrumenti, ki se trenutno 

uporabljajo v okviru IPE, vključno z 

inovativnimi finančnimi instrumenti za 

podporo teh ukrepov. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 252 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (252a) Preden predlaga revizijo te uredbe, 

bi morala Komisija pripraviti oceno 

učinka v skladu z medinstitucionalnim 

sporazumom z dne 13. aprila 2016 o boljši 

pripravi zakonodaje1a. 

 __________________ 

 1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 

Obrazložitev 

Poročevalca sta v skladu s predlagano spremembo člena 278a (novo) prepričana, da za 

pomembnejše spremembe, predlagane s to vmesno revizijo finančne uredbe, Komisija ni 

pripravila ocene učinka, kar je v nasprotju z medinstitucionalnim sporazumom o boljši 

pripravi zakonodaje. Zato menita, da bi morala biti ocena učinka obvezna pri vsaki prihodnji 

reviziji te uredbe. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 253 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (253a) Kmetijski trgi bi morali biti 
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pregledni, informacije o cenah pa 

dostopne in ugodne za vse deležnike. K 

vlogi Unije spada, da spodbuja 

preglednost na trgu Unije. V ta namen bi 

se morala z naslednjo reformo SKP 

povečati preglednost trga z opazovalnimi 

službami za cene kmetijskih proizvodov za 

posamezni sektor, da bi razvili dinamično 

analizo kmetijskih trgov po posameznih 

segmentih v sodelovanju z različnimi 

gospodarskimi subjekti in redno objavljali 

ustrezne podatke in napovedi. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 253 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (253b) V skladu s členom 42 in členom 

43(2) PDEU imajo cilji skupne kmetijske 

politike prednost pred vsemi pravili 

konkurence Unije. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Naslov 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi 

Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 

1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 

1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 

1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 

1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 

1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 

223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 

652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega 

o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi 

Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 

1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 

1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 

1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 

1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 

1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 

223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 

652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega 
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parlamenta in Sveta parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 

Obrazložitev 

Tehnični popravek. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. „operacija kombiniranja“ pomeni 

ukrep, ki se izvede v okviru mehanizma 

kombiniranja, s katerim se kombinirajo 

nepovratne oblike podpore in/ali finančni 

instrumenti iz proračuna EU ter finančni 

instrumenti iz razvojnih institucij ali drugih 

javnih finančnih institucij, pa tudi iz 

komercialnih finančnih institucij in 

vlagateljev. Operacije kombiniranja lahko 

vključujejo pripravljalne ukrepe, ki 

omogočajo morebitno vlaganje finančnih 

institucij; 

6. „operacija kombiniranja“ pomeni 

ukrep, ki se izvede v okviru mehanizma 

kombiniranja, s katerim se kombinirajo 

nepovratne oblike podpore in/ali finančni 

instrumenti iz proračuna EU ter finančni 

instrumenti iz razvojnih institucij ali drugih 

javnih finančnih institucij, pa tudi iz 

komercialnih finančnih institucij in 

vlagateljev, ne glede na pravilo iz člena 

201(4), ki določa, da so lahko le subjekti 

javnega prava ali organi, ki opravljajo 

javne storitve, pooblaščeni za izvrševanje 

proračuna Unije. Operacije kombiniranja 

lahko vključujejo pripravljalne ukrepe, ki 

omogočajo morebitno vlaganje finančnih 

institucij; 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe posodablja in nadomešča prvotni predlog spremembe 4 poročevalcev. 

Namen je poudariti, da se upravljanje z denarjem EU lahko zaupa le bankam, ki opravljajo 

javne storitve. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. „mehanizem kombiniranja“ pomeni 

mehanizem, vzpostavljen kot okvir 

sodelovanja med Komisijo ter razvojnimi 

institucijami ali drugimi javnimi 

7. „mehanizem kombiniranja“ pomeni 

mehanizem, vzpostavljen kot okvir 

sodelovanja med Komisijo ter razvojnimi 

institucijami ali drugimi javnimi 
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finančnimi institucijami, pa tudi 

komercialnimi finančnimi institucijami in 

vlagatelji, katerega namen je doseganje 

nekaterih prednostnih ciljev in politik 

Unije glede uporabe operacij kombiniranja 

in drugih posameznih ukrepov; 

finančnimi institucijami, pa tudi 

komercialnimi finančnimi institucijami in 

vlagatelji, katerega namen je doseganje 

nekaterih prednostnih ciljev in politik 

Unije glede uporabe operacij kombiniranja 

in drugih posameznih ukrepov, ne glede na 

pravilo iz člena 201(4), ki določa, da so 

lahko le subjekti javnega prava ali organi, 

ki opravljajo javne storitve, pooblaščeni za 

izvrševanje proračuna Unije; 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe posodablja in nadomešča prvotni predlog spremembe 5 poročevalcev. 

Namen je poudariti, da se upravljanje z denarjem EU lahko zaupa le bankam, ki opravljajo 

javne storitve. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. „izvrševanje proračuna“ pomeni 

proces, vključno s fazami upravljanja, 

izvajanja, nadzora in revizije finančnih 

sredstev Unije, ki vključuje Komisijo in 

druge akterje, in sicer glede na različne 

metode izvrševanja; 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 21a. „sprostitev“ pomeni operacijo, s 

katero odgovorni odredbodajalec v celoti 

ali deloma razveljavi rezervacijo 

odobritev, ki so bile predhodno prevzete s 

proračunsko obveznostjo; 

Obrazložitev 

Zaradi skladnosti premeščeno iz člena 109(5): vse opredelitve bi morale biti v členu 2. 
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Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

27. „finančni instrumenti“ pomenijo 

ukrepe Unije v obliki finančne podpore iz 

proračuna za uresničevanje enega ali več 

posameznih ciljev politik Unije. Taki 

instrumenti imajo lahko obliko naložb v 

kapital ali navidezni lastniški kapital, 

posojil ali jamstev ali drugih instrumentov 

delitve tveganja, kadar je ustrezno pa se 

lahko kombinirajo z drugimi oblikami 

finančne podpore ali sredstvi v okviru 

deljenega izvrševanja ali sredstvi ERS; 

27. „finančni instrumenti“ pomenijo 

ukrepe Unije v obliki finančne podpore iz 

proračuna za uresničevanje enega ali več 

posameznih ciljev politik Unije. Taki 

instrumenti imajo lahko obliko naložb v 

kapital ali navidezni lastniški kapital, 

posojil ali jamstev, vračljivih predplačil ali 

drugih instrumentov delitve tveganja, kadar 

je ustrezno pa se lahko kombinirajo z 

drugimi oblikami finančne podpore ali 

sredstvi v okviru deljenega izvrševanja ali 

sredstvi ERS; 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 29 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 29a. „nepovratna sredstva“ so 

neposredni finančni prispevki v obliki 

donacij iz proračuna Unije v okviru 

neposrednega izvrševanja, deljenega 

izvrševanja in posrednega izvrševanja; 

Obrazložitev 

Zaradi skladnosti preneseno iz člena 174(2): vse opredelitve bi morale biti v členu 2. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 31 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 31a. „prispevki v naravi“ pomenijo 

nefinančna sredstva, ki jih tretje osebe 
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brezplačno zagotovijo upravičencu, kar 

vključuje delo prostovoljcev, uporabo 

opreme, potrebščin, prostorov za sestanke 

in storitev; 

Obrazložitev 

Ponovno se vključi člen 183(2) pravil uporabe, ki ga je Komisija izpustila. 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

34. „posojilo“ pomeni sporazum, ki 

zavezuje posojilodajalca, da 

posojilojemalcu da na razpolago 

dogovorjen znesek denarja za dogovorjeno 

obdobje in ki posojilojemalca zavezuje, da 

mora ta znesek v dogovorjenem roku 

odplačati; 

34. „posojilo“ pomeni sporazum, ki 

zavezuje posojilodajalca, da 

posojilojemalcu da na razpolago 

dogovorjen znesek denarja za dogovorjeno 

obdobje in ki posojilojemalca zavezuje, da 

mora ta znesek v dogovorjenem roku 

odplačati; taka posojila so lahko v obliki 

„vračljivega predplačila“; 

Obrazložitev 

V skladu s predlogom spremembe poročevalcev k členu 2(1), točka 46a novo. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 38 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

38. „multiplikacijski učinek“ pomeni 

naložbo upravičenih končnih 

prejemnikov, deljeno z zneskom prispevka 

Unije. 

38. „multiplikacijski učinek“ pomeni 

znesek privabljenega zasebnega kapitala, 

deljen z zneskom prispevka Unije. 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 38 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 38a. „učinek“ pomeni specifične 

merljive in želene rezultate projekta, ki so 

določeni vnaprej in od dosežka katerih je 

odvisno povračilo stroškov, ki jih je imel 

upravičenec; 

Obrazložitev 

V svojem mnenju (1/2017) Evropsko računsko sodišče priporoča vključitev opredelitve 

„učinka“ v finančna pravila (odstavek 148 mnenja). Namen predlaganih finančnih pravil in 

sektorskih uredb je, da se bolj osredotočijo na rezultate in učinke. Vendar so rezultati 

nedavnih revizij pokazali, da obstajajo znatne razlike v uporabi „učinka“ med dejavnostmi 

Komisije (mnenje Evropskega računskega sodišča št. 1/2017, odstavek 147), zato je treba 

opredelitev pojma racionalizirati. 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 46 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 46a. „vračljivo predplačilo“ pomeni 

posojilo za projekt, ki se izplača v enem ali 

več obrokih, pogoji za njegovo vračilo pa 

so odvisni od rezultata projekta; 

Obrazložitev 

Opredelitev je vzeta iz sporočila Komisije „Okvir za državno pomoč za raziskave in razvoj ter 

inovacije“ (2014/C 198/01). Vračljiva predplačila niso opredeljena v finančni uredbi, kar bi 

lahko ustvarilo pravno praznino zaradi opredelitve in uporabe v sporočilih o državni pomoči 

EU. 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 49 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 49a. „rezultati“ pomeni doseganje 

specifičnega uspeha, ki se ocenjuje glede 

na predhodno določene mejnike ali s 

pomočjo kazalnikov uspešnosti, od katerih 

je odvisno povračilo stroškov, ki jih je 
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imel upravičenec; 

Obrazložitev 

V svojem mnenju (1/2017) Evropsko računsko sodišče priporoča vključitev opredelitve 

„rezultatov“ v finančna pravila (odstavek 148). Namen predlaganih finančnih pravil in 

sektorskih uredb je, da se bolj osredotočijo na rezultate in učinke. Vendar so rezultati 

nedavnih revizij pokazali, da obstajajo znatne razlike v uporabi „rezultatov“ med 

dejavnostmi Komisije (mnenje Evropskega računskega sodišča št. 1/2017, odstavek 147), zato 

je treba opredelitev pojma racionalizirati. 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 51 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 51a. „dobro finančno poslovodenje“ 

pomeni načelo izvrševanja proračuna 

Unije na gospodaren, učinkovit in 

uspešen način ter upoštevanje zakonitosti 

in pravilnosti; 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 60 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 60a. „prostovoljec“ pomeni osebo, ki 

opravlja neplačano dejavnost za 

neprofitno organizacijo. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te 

uredbe, se obdelujejo v skladu z Direktivo 

95/46/ES(28) in Uredbo (ES) št. 45/2001. 

Kandidat ali ponudnik v postopku javnega 

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te 

uredbe, se obdelujejo v skladu z uredbama 

(ES) št. 45/2001 in (EU) 2016/679. 

Kandidat ali ponudnik v postopku javnega 
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naročanja, vložnik v postopku za dodelitev 

nepovratnih sredstev, strokovnjak v 

postopku za izbiro strokovnjakov, vložnik 

v natečaju za nagrade ali subjekt ali oseba, 

ki sodeluje v postopku za izvrševanje 

sredstev Unije v skladu s točko (c) člena 

61(1), ter upravičenec, izvajalec, plačani 

zunanji strokovnjak oziroma katera koli 

oseba ali subjekt, ki prejema nagrade ali 

izvršuje sredstva Unije v skladu s točko (c) 

člena 61(1), se o tem ustrezno obvesti. 

naročanja, vložnik v postopku za dodelitev 

nepovratnih sredstev, strokovnjak v 

postopku za izbiro strokovnjakov, vložnik 

v natečaju za nagrade ali subjekt ali oseba, 

ki sodeluje v postopku za izvrševanje 

sredstev Unije v skladu s točko (c) člena 

61(1), ter upravičenec, izvajalec, plačani 

zunanji strokovnjak oziroma katera koli 

oseba ali subjekt, ki prejema nagrade ali 

izvršuje sredstva Unije v skladu s točko (c) 

člena 61(1), se o tem ustrezno obvesti. 

_________________  

28 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.  

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Nobenega odhodka ni mogoče 

prevzeti kot obveznost ali odobriti izven 

okvira odobritev. 

2. Nobenega odhodka ni mogoče 

prevzeti kot obveznost ali odobriti izven 

okvira odobritev, razen odhodkov, ki 

izhajajo iz odgovornosti za finančne 

instrumente, odhodkov iz namenskih 

prejemkov in odhodkov za nepremičnine. 

Obrazložitev 

V dokumentu s tremi stolpci, ki ga je predložila Komisija, so omenjene te izjeme. Poročevalca 

menita, da bi bilo treba zaradi preglednosti te izjeme, če obstajajo v praksi, izrecno navesti v 

uredbi. 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Pri nediferenciranih odobritvah se 

lahko razlikuje med načrtovanimi in 

nenačrtovanimi prenosi. Opredelitev teh 

kategorij in poročanje o njih v smernicah 

določi Komisija v sodelovanju z 
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Evropskim parlamentom, Svetom in 

Računskim sodiščem. 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 13 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sprostitev odobritev Razveljavitev odobritev po sprostitvi 

Obrazložitev 

Predlog spremembe ne spreminja vsebine, temveč zgolj nudi jasnejše izrazje. Da bi bilo 

besedilo čim bolj razumljivo, bi bilo treba vedno jasno razlikovati med razveljavitvijo in 

sprostitvijo odobritve, saj slednja označuje razveljavitev rezervacije odobritve (torej 

spremembo poprejšnjih proračunskih obveznosti). Obrazložitev velja tudi za predloge 

sprememb členov 13 in 14, ki sta jih vložila poročevalca in sledijo. 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se obveznosti za odobritve 

sprostijo v proračunskem letu, ki sledi letu, 

v katerem so bile obveznosti zanje 

prevzete, ker ukrepi, za katere so bile 

namenjene, v celoti ali delno niso bili 

izvedeni, se zadevne odobritve 

razveljavijo, če ni v odstavku 3 in členu 14 

določeno drugače. 

1. Kadar se proračunske obveznosti 

razveljavijo v skladu s členom 112 v 

proračunskem letu, ki sledi letu, v katerem 

so bile obveznosti sprejete, ker ukrepi, za 

katere so bile namenjene, v celoti ali delno 

niso bili izvedeni, se odobritve, ki zadevajo 

te sprostitve, tudi razveljavijo, če ni v 

členu 14 določeno drugače. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova tega člena, ki sta ga vložila poročevalca. 

Sklicevanje na odstavek 3 je odveč, saj člen 14 že omenja Uredbo 1303/2013. Zaradi jasnosti 

se torej črta. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kar zadeva zneske, za katere 

morajo biti obveznosti prevzete do 31. 

marca v skladu s členom 12(2), se v 

primeru, da se ustrezne obveznosti za 

odobritve po 31. marcu sprostijo, ti zneski 

razveljavijo. 

2. Pri zneskih, za katere so bile 

obveznosti prevzete do 31. marca v letu 

n+1 v skladu s členom 12(2)(a), a so bile 

sproščene po tem roku, se ustrezne 

obveznosti za odobritve razveljavijo. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova tega člena, ki sta ga vložila poročevalca. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Odobritve iz Uredbe (EU) št. 

1303/2013 se samodejno sprostijo v skladu 

z navedeno uredbo. 

3. Kar zadeva odhodke, ki jih ureja 

Uredba (EU) št. 1303/2013, se sprostitve 

opravijo samodejno v skladu z navedeno 

uredbo. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova tega člena, ki sta ga vložila poročevalca. 

Odstavek bi bilo nemara primerneje vključiti v člen 112 (Roki za obveznosti). 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Odobritve iz Uredbe (EU) št. 

514/2014 se samodejno sprostijo v skladu 

z navedeno uredbo. 

4. Kar zadeva odhodke, ki jih ureja 

Uredba (EU) št. 514/2014, se sprostitve 

opravijo samodejno v skladu z navedeno 

uredbo. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogu spremembe naslova tega člena, ki sta ga vložila poročevalca. 

Odstavek bi bilo nemara primerneje vključiti v člen 112 (Roki za obveznosti). 
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Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Odstavki 1, 2 in 3 tega člena se ne 

uporabljajo za zunanje namenske 

prejemke iz člena 20(2). 

5. Ta člen se ne uporablja za zunanje 

namenske prejemke iz člena 20(2). 

Obrazložitev 

Poenostavitev. Pomen se ne spremeni. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 14 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ponovna razpoložljivost sproščenih 

odobritev 

Ponovna razpoložljivost odobritev, ki 

ustrezajo sprostitvam 

Obrazložitev 

Glej člen 13 (naslov). 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sproščene odobritve iz Uredbe (EU) št. 

1303/2013 in Uredbe (EU) št. 223/201431 

se lahko znova dajo na razpolago v primeru 

očitne napake, ki jo je mogoče pripisati 

izključno Komisiji. 

Odobritve, ki ustrezajo sprostitvam, iz 

Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Uredbe (EU) 

št. 223/201431 se lahko znova dajo na 

razpolago v primeru očitne napake, ki jo je 

mogoče pripisati izključno Komisiji. 

__________________ __________________ 

31Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 

o Skladu za evropsko pomoč najbolj 

31 Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 

o Skladu za evropsko pomoč najbolj 



 

RR\1127745SL.docx 47/555 PE601.115v02-00 

 SL 

ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str. 1). ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str. 1). 

Obrazložitev 

Glej člen 13 (naslov). 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sproščene odobritve se znova dajo 

na razpolago v primeru: 

2. Odobritve, ki ustrezajo 

sprostitvam, se znova dajo na razpolago v 

primeru: 

Obrazložitev 

Glej člen 13 (naslov). 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) sprostitve odobritev iz enega od 

programov v okviru ureditev za izvrševanje 

rezerve za uspešnost, oblikovane s členom 

20 Uredbe (EU) št. 1303/2013; 

(a) sprostitve iz enega od programov v 

okviru ureditev za izvrševanje rezerve za 

uspešnost, oblikovane s členom 20 Uredbe 

(EU) št. 1303/2013; 

Obrazložitev 

Glej člen 13 (naslov). 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) sprostitve odobritev iz enega od 

programov, namenjenih posebnemu 

(b) sprostitve iz enega od programov, 

namenjenih posebnemu finančnemu 



 

PE601.115v02-00 48/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

finančnemu instrumentu v korist MSP, 

potem ko se je prekinila udeležba države 

članice v finančnem instrumentu, kot je 

določeno v sedmem pododstavku člena 

39(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

instrumentu v korist MSP, potem ko se je 

prekinila udeležba države članice v 

finančnem instrumentu, kot je določeno v 

sedmem pododstavku člena 39(2) Uredbe 

(EU) št. 1303/2013. 

Obrazložitev 

Glej člen 13 (naslov). 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se 

odobritve, sproščene v letu n – 2, znova 

dajo na razpolago krizni rezervi Evropske 

unije v okviru proračunskega postopka za 

leto n. 

Brez poseganja v odstavka 1 in 2 se 

odobritve, iz leta n – 2, ki ustrezajo 

sprostitvam iz leta n, znova dajo na 

razpolago krizni rezervi Evropske unije v 

okviru proračunskega postopka za leto n. 

Obrazložitev 

Glej člen 13 (naslov). 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Odobritve za prevzem obveznosti v 

višini zneska obveznosti, ki so bile 

sproščene zaradi celotne ali delne 

neizvedbe projektov, povezanih z 

raziskavami, za katere so bile namenjene, 

se lahko tudi znova dajo na razpolago 

raziskovalnemu programu, v katerega 

spadajo projekti, ali njegovemu nasledniku 

v okviru letnega proračunskega postopka. 

4. Odobritve za prevzem obveznosti v 

višini zneska sprostitev, ki so bile 

posledica celotne ali delne neizvedbe 

projektov, povezanih z raziskavami, za 

katere so bile namenjene, se lahko tudi 

znova dajo na razpolago raziskovalnemu 

programu, v katerega spadajo projekti, ali 

njegovemu nasledniku v okviru letnega 

proračunskega postopka. 

Obrazložitev 

Glej člen 13 (naslov). 
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Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če je to potrebno zaradi kontinuitete 

delovanja Unije, lahko Svet s kvalificirano 

večino na predlog Komisije poleg 

obveznosti in plačil v zneskih, ki so 

samodejno na razpolago v skladu z 

odstavkoma 1 in 2, odobri dodatne 

odhodke, ki presegajo eno začasno 

dvanajstino, ne pa skupnega zneska štirih 

začasnih dvanajstin, brez upoštevanja 

dvanajstine, ki je na razpolago 

samodejno, razen v ustrezno utemeljenih 

primerih. Sklep o odobritvi nemudoma 

pošlje Evropskemu parlamentu. 

Če je to potrebno zaradi kontinuitete 

delovanja Unije, lahko Svet s kvalificirano 

večino na predlog Komisije poleg 

obveznosti in plačil v zneskih, ki so 

samodejno na razpolago v skladu z 

odstavkoma 1 in 2, odobri dodatne 

odhodke, ki presegajo eno začasno 

dvanajstino, ne pa skupnega zneska štirih 

začasnih dvanajstin, razen v ustrezno 

utemeljenih primerih. Sklep o odobritvi 

nemudoma pošlje Evropskemu parlamentu. 

Obrazložitev 

Poročevalca priporočata, da se obnovi besedilo iz Uredbe 966/2012 (dovolijo se zgolj štiri 

začasne dvanajstine). 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) finančni prispevki držav članic, 

tretjih držav in organov, ki niso 

ustanovljeni na podlagi PDEU in Pogodbe 

Euratom, namenjeni nekaterim ukrepom ali 

programom, ki jih financira Unija, ter 

dopolnilnim programom na področju 

raziskav in tehnološkega razvoja, pri čemer 

jih v njihovem imenu upravlja Komisija; 

(a) posebni dodatni finančni prispevki 

držav članic, tretjih držav in organov, ki 

niso ustanovljeni na podlagi PDEU in 

Pogodbe Euratom, namenjeni nekaterim 

ukrepom ali programom, ki jih financira 

Unija, ter dopolnilnim programom na 

področju raziskav in tehnološkega razvoja, 

pri čemer jih v njihovem imenu upravlja 

Komisija; 

Obrazložitev 

Pojasnilo, s katerim se poudari, da „običajni“ finančni prispevki držav članic niso zunanji 

namenski prejemki. 
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Predlog spremembe  92 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 – točka g a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) prihodki od držav članic, ki ne 

spoštujejo korektivnega mehanizma za 

dodeljevanje iz Uredbe (EU) št. 604/2013. 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Institucije in organi Unije lahko na 

podlagi specifičnih internih pravil 

izjemoma sprejmejo korporacijsko 

sponzorstvo v naravi, če: 

2. Institucije in organi Unije lahko na 

podlagi specifičnih internih pravil, ki se 

objavijo na njihovih spletnih mestih, 
izjemoma sprejmejo korporacijsko 

sponzorstvo v naravi, če: 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) zaradi preglednosti morajo biti vsi 

podatki o sponzoriranju in sponzorjih 

objavljeni; 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Katera koli institucija razen 

Komisije lahko v svojem oddelku 

proračuna izvede prerazporeditve med 

členi in znotraj posameznega poglavja, ne 

4. Katera koli institucija razen 

Komisije lahko v svojem oddelku 

proračuna izvede prerazporeditve med 

členi, ne da bi o tem predhodno obvestila 
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da bi morala o tem predhodno obvestiti 

Evropski parlament in Svet. Odobritve 

lahko prerazporeja tudi iz enega poglavja 

v drugo v okviru istega naslova do največ 

10 % odobritev za leto na postavki, s 

katere naj bi se prerazporeditev opravila, 

ne da bi o tem predhodno obvestila 

Evropski parlament in Svet. 

Evropski parlament in Svet. 

Obrazložitev 

Poročevalca predlagata ohranitev sedaj veljavnih določb (spremembe, ki jih predlaga 

Komisija, se zavrnejo), da se ne bi še bolj oslabile pristojnosti proračunskega organa. 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v zvezi z odhodki iz poslovanja 

prerazporedi med poglavji v okviru istega 

naslova ali med različnimi naslovi, ki jih 

ureja isti temeljni akt, vključno s poglavji 

za upravno podporo, največ 10 % 

odobritev za leto na postavki, s katere se 

odobritve prerazporedijo; 

(c) v zvezi z odhodki iz poslovanja 

prerazporedi med poglavji v okviru istega 

naslova največ 10 % odobritev za leto na 

postavki, s katere se odobritve 

prerazporedijo; 

Obrazložitev 

Kljub pozitivnemu mnenju Računskega sodišča poročevalca menita, da bi ta sprememba, ki jo 

predlaga Komisija, škodila preglednosti. Ne zdi se jima namreč, da bi šlo za vprašanje 

prožnosti. Pravic proračunskega organa ne bi smeli še bolj oslabiti. 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) v zvezi z Solidarnostnim skladom 

Evropske unije prerazporedi odobritve iz 

rezerve na zadevno postavko potem, ko 

Evropski parlament in Svet sprejmeta 

odločitev o uporabi sredstev sklada; 

črtano 
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Obrazložitev 

Nadzor proračunskega organa bi bilo treba ohraniti. 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene točke (c) prvega pododstavka 

so dovoljene samostojne prerazporeditve s 

postavk za upravno podporo na ustrezne 

postavke za poslovanje. 

črtano 

(Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 28(1)(c)) 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko predloži predloge 

prerazporeditev za odobritve plačil za 

sklade v okviru deljenega izvrševanja, 

razen za EKJS, Evropskemu parlamentu in 

Svetu do 10. januarja naslednjega 

proračunskega leta. Prerazporeditve 

odobritev plačil se lahko opravijo s katere 

koli proračunske postavke. Obdobje šestih 

tednov iz odstavka 3 se skrajša na tri 

tedne. 

Komisija lahko predloži predloge 

prerazporeditev za odobritve plačil za 

sklade v okviru deljenega izvrševanja, 

razen za EKJS, Evropskemu parlamentu in 

Svetu do 10. januarja naslednjega 

proračunskega leta. Prerazporeditve 

odobritev plačil se lahko opravijo s katere 

koli proračunske postavke. 

Obrazložitev 

Skrajšanje časa za odločanje, ki ga predlaga Komisija, ni združljivo z notranjimi postopki 

Evropskega parlamenta in Odbora za proračun. 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 5 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Obdobje šestih tednov iz odstavka 4 se 

skrajša na tri tedne. 

črtano 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 6 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Predlog prerazporeditve se odobri, 

če se v navedenih šestih tednih zgodi kaj 

od naslednjega: 

6. Predlog prerazporeditve se odobri, 

če se v omenjenih šestih tednih ne 

Evropski parlament ne Svet ne odloči, da 

ga bo spremenil ali zavrnil. 

Obrazložitev 

Poenostavitev. Vsebina ni bila spremenjena. 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 6 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) Evropski parlament in Svet 

predlog odobrita; 

črtano 

Obrazložitev 

Poenostavitev. Glej zgoraj. 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 6 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) predlog odobri Evropski parlament 

ali Svet, medtem ko druga institucija ne 

sprejme odločitve v zvezi z njim; 

črtano 



 

PE601.115v02-00 54/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

Obrazložitev 

Poenostavitev. Glej zgoraj. 

 

Predlog spremembe  104 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 6 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) niti Evropski parlament niti Svet 

ne sprejme odločitve oziroma ne sprejme 

odločitve o spremembi ali zavrnitvi 

predloga prerazporeditve. 

črtano 

Obrazložitev 

Poenostavitev. Glej zgoraj. 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) prerazporeditev pomeni manj kot 

10 % odobritev na postavki, s katere se 

prerazporejajo odobritve, ali ne presega 5 

000 000 EUR; 

(a) prerazporeditev pomeni manj kot 

10 % odobritev na postavki, s katere se 

prerazporejajo odobritve, in ne presega 

5.000.000 EUR; 

Obrazložitev 

Predlog Komisije bi imel za posledico zmanjšanje sedanjega nadzora proračunskega organa 

nad prerazporeditvami, saj bi za nekatere prerazporeditve, ki presegajo 5.000.000 EUR, 

skrajšal razpoložljivi čas za nadzor s šestih na tri tedne. 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Odstavek 1 se ne uporablja za 

notranje namenske prejemke, v primeru da 

3. Odstavek 1 se ne uporablja za 

notranje namenske prejemke, v primeru da 
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ni ugotovljenih potreb, na podlagi katerih 

bi bilo dovoljeno takšne prejemke porabiti 

za namen, za katerega so določeni. 

ni ugotovljenih potreb, na podlagi katerih 

bi bilo dovoljeno takšne prejemke porabiti 

za namen, za katerega so določeni. V 

takem primeru se uporabi postopek iz 

člena 29. 

Obrazložitev 

Poročevalca podpirata dodatno prožnost, kar zadeva notranje namenske prejemke, za katere 

ni ugotovljenih potreb. V teh primerih pa bi bilo treba uporabiti pravila za nesamostojne 

prerazporeditve. 

 

Predlog spremembe  107 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Za prerazporeditve sredstev iz 

rezerve za Evropski sklad za prilagoditev 

globalizaciji se šteje, da sta jih Evropski 

parlament in Svet odobrila, ko sprejmeta 

odločitev o uporabi sredstev sklada. 

črtano 

Obrazložitev 

Nadzor proračunskega organa bi bilo treba ohraniti. 

 

Predlog spremembe  108 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Odobritve spoštujejo načelo 

dobrega finančnega poslovodenja, kar 

pomeni, da se izvršujejo v skladu z 

naslednjimi načeli: 

1. Odobritve se uporabljajo in 

proračun Unije izvršuje v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja, 

kar pomeni, da se upoštevajo naslednja 

načela: 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 2 – točka c 



 

PE601.115v02-00 56/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) o dosežkih poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu v skladu s točko (h) 

člena 39(3) in točko (ii) člena 239(1)(b). 

(c) o napredku in težavah pri 

uresničevanju teh ciljev poroča 

Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu 

s točko (h) člena 39(3) in točko (ii) člena 

239(1)(b). 

 

Predlog spremembe  110 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Cilji iz odstavkov 1 in 2 so 

specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni in 

časovno opredeljeni. Kazalniki uspešnosti, 

ki se uporabijo za spremljanje njihovega 

uresničevanja, se opredelijo na ravni 

dejavnosti in zajemajo vse sektorje. 

Obrazložitev 

Poročevalca menita, da imajo „pametni cilji“ (cilji SMART - specifični, merljivi, dosegljivi, 

ustrezni in časovno opredeljeni) iz sedanje različice finančne uredbe še vedno svojo težo in da 

bi jih bilo treba ponovno vključiti v predlog Komisije. 

 

Predlog spremembe  111 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za programe in dejavnosti, ki imajo 

za posledico večjo porabo, se izvedeta 

predhodna in naknadna ocena (v 

nadaljnjem besedilu: ocena), ki sta 

sorazmerni s cilji in odhodki. 

1. Za programe in dejavnosti, ki imajo 

za posledico večjo porabo in pri katerih 

zbrana sredstva presegajo 5.000.000 EUR, 

se izvedeta presoja vpliva in naknadna 

ocena (v nadaljnjem besedilu: ocena), ki 

sta sorazmerni s cilji in odhodki. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 32(3). 
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Predlog spremembe  112 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Predhodne ocene, ki so podlaga za 

pripravo programov in dejavnosti, temeljijo 

na dokazih glede kakovosti izvedbe 

povezanih programov ali dejavnosti ter 

opredeljujejo in analizirajo problematična 

vprašanja, ki jih je treba obravnavati, 

dodano vrednost EU, cilje, pričakovane 

učinke različnih možnosti ter ureditve 

spremljanja in ocenjevanja. 

2. Presoje vpliva, ki so podlaga za 

pripravo programov in dejavnosti, temeljijo 

na dokazih glede kakovosti izvedbe 

povezanih programov ali dejavnosti ter 

opredeljujejo in analizirajo problematična 

vprašanja, ki jih je treba obravnavati, 

dodano vrednost EU, cilje, razpoložljive 

možnosti politik, vključno s povezanimi 

tveganji, pričakovane učinke različnih 

možnosti, zlasti gospodarskega, 

družbenega in okoljskega vpliva, ter 

ureditve spremljanja in ocenjevanja, 

potrebne za merjenje, najustreznejšo 

metodo izvajanja za želene možnosti, 

notranjo skladnost in odnose z drugimi 

ustreznimi instrumenti, obseg sredstev, 

kadrovske vire in druge upravne odhodke, 

ki se dodelijo ob ustreznem upoštevanju 

stroškovne učinkovitosti, in izkušnje iz 

preteklosti. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 32(3). 

 

Predlog spremembe  113 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Z naknadnimi ocenami se ocenjuje 

kakovost izvedbe programa ali dejavnosti, 

vključno z vidiki, kot so uspešnost, 

učinkovitost, skladnost, relevantnost in 

dodana vrednost EU. Izvajajo se redno in 

dovolj zgodaj, da je ugotovitve mogoče 

upoštevati pri predhodnih ocenah, na 

podlagi katerih se pripravijo povezani 

programi in dejavnosti. 

3. Z naknadnimi ocenami se ocenjuje 

kakovost izvedbe programa ali dejavnosti, 

vključno z vidiki, kot so uspešnost, 

učinkovitost, gospodarnost, skladnost, 

relevantnost in dodana vrednost EU. Pri 

tem upoštevajo rezultate spremljanja s 

kazalniki uspešnosti, kot je določeno v 

členu 31(2). Izvajajo se redno in vsaj 

vsakih šest let za programe in dejavnosti, 

ki imajo za posledico veljo porabo, in 
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dovolj zgodaj, da je ugotovitve mogoče 

upoštevati pri presojah vpliva, na podlagi 

katerih se pripravijo povezani programi in 

dejavnosti. 

Obrazložitev 

Dodatno besedilo k predlogu spremembe 34. Terminologijo v zvezi z ocenami bi bilo treba 

uskladiti z medinstitucionalnim sporazumom z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje in smernicami za boljšo pravno ureditev. Ponovno je bilo vneseno besedilo člena 

18 veljavnih pravil uporabe v zvezi s programi in dejavnostmi, ki zajemajo večjo porabo. 

 

Predlog spremembe  114 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsakemu predlogu ali pobudi, ki ga 

Komisija, visoki predstavnik Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko (v 

nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) 

ali država članica predloži zakonodajnemu 

organu in ima lahko posledice za proračun, 

vključno s spremembami števila delovnih 

mest, se priloži ocena finančnih posledic in 

predhodna ocena iz člena 32. 

Vsakemu predlogu ali pobudi, ki ga 

Komisija, visoki predstavnik Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko (v 

nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) 

ali država članica predloži zakonodajnemu 

organu in ima lahko posledice za proračun, 

vključno s spremembami števila delovnih 

mest, se priloži ocena finančnih posledic in 

predhodna ocena iz člena 32. 

Obrazložitev 

Terminologija v skladu s predlogom spremembe poročevalca k členu 32. 

 

Predlog spremembe  115 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V primeru večletnih dejavnosti ocena 

finančnih posledic vsebuje načrt letnih 

potreb v smislu odobritev in delovnih mest, 

vključno za zunanje uslužbence, ter oceno 

njihovih srednjeročnih finančnih posledic. 

V primeru večletnih dejavnosti ocena 

finančnih posledic vsebuje načrt letnih 

potreb v smislu odobritev in delovnih mest, 

vključno za zunanje uslužbence, ter oceno 

njihovih srednjeročnih in dolgoročnih 

finančnih posledic. 

 



 

RR\1127745SL.docx 59/555 PE601.115v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  116 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) doseganje ciljev uspešnosti, kot je 

določeno v členu 31(2); 

 

Predlog spremembe  117 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 3 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) postopke za spremljanje uspešnosti 

in učinkovitosti ter za nadaljnje ukrepanje 

pri ugotovljenih pomanjkljivostih in 

izjemah notranje kontrole; 

(e) postopke za spremljanje uspešnosti 

in učinkovitosti ; 

Obrazložitev 

Nadaljnje ukrepanje pri ugotovljenih pomanjkljivostih notranje kontrole je pomemben vidik, 

zato bi ga bilo treba obravnavati v ločeni točki. Glej naslednji predlog spremembe, ki ga 

vlagata poročevalca. 

 

Predlog spremembe  118 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 3 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) postopke za nadaljnje ukrepanje 

pri ugotovljenih pomanjkljivostih in 

izjemah notranje kontrole. 

Obrazložitev 

Glej točka (e) zgoraj. 

 

Predlog spremembe  119 

Predlog uredbe 
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Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Proračuni se objavijo v treh mesecih po 

datumu razglasitve njihovega dokončnega 

sprejetja. 

Proračuni se objavijo v enem od uradnih 

jezikov Unije v štirih tednih po datumu 

razglasitve njihovega dokončnega 

sprejetja, medtem ko se druge jezikovne 

različice objavijo v dveh mesecih po 

datumu razglasitve dokončnega sprejetja 

proračunov. 

 

Predlog spremembe  120 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Informacije o prejemnikih sredstev Unije, 

ki se izvršujejo v okviru neposrednega 

izvrševanja, se objavijo na internetni strani 

institucij Unije najpozneje do 30. junija 

leta po proračunskem letu, v katerem so 

bile za sredstva prevzete pravne 

obveznosti. 

Informacije o prejemnikih sredstev Unije, 

ki se izvršujejo v okviru neposrednega 

izvrševanja, se objavijo na internetni strani 

institucij Unije in v sistemu finančne 

preglednosti najpozneje do 30. junija leta 

po proračunskem letu, v katerem so bile za 

sredstva prevzete pravne obveznosti. 

 

Predlog spremembe  121 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Komisija s pomočjo držav članic 

na ustrezen način in pravočasno omogoči 

dostop do informacij o prejemnikih ter 

naravi in namenu ukrepa, financiranega 

iz proračuna, kadar se slednji izvršuje 

neposredno v skladu s točko (b) člena 

61(1). 

 Obveznost iz prvega pododstavka se 

uporablja tudi za lokalne organe, kadar 

izvršujejo proračun Unije. 

 Informacije o prejemnikih sredstev Unije, 

ki se izvršujejo v okviru neposrednega 
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izvrševanja, se objavijo na internetni 

strani institucij Unije najpozneje do 30. 

junija leta po proračunskem letu, v 

katerem so bile za sredstva prevzete 

pravne obveznosti. 

 Pri omogočanju dostopa do informacij iz 

prvega pododstavka odstavka 1 se 

ustrezno upoštevajo zahteve glede 

zaupnosti in varnosti, zlasti glede varstva 

osebnih podatkov, ter zajemajo: 

 (a)  ime oz. naziv prejemnika; 

 (b)  lokacijo prejemnika; 

 (c)  znesek prevzetih pravnih 

obveznosti; 

 (d)  naravo in namen ukrepa. 

 Za namene točke b) četrtega pododstavka 

izraz „lokacija“ pomeni: 

 (i)  naslov prejemnika, kadar gre za 

pravno osebo; 

 (ii)  regijo na ravni NUTS 2, kadar je 

prejemnik fizična oseba. 

 Te informacije se objavijo samo za 

nagrade, podeljene na podlagi natečajev, 

nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi 

postopkov za dodelitev nepovratnih 

sredstev, in naročila, oddana na podlagi 

postopkov javnega naročanja, ter za 

strokovnjake, ki so bili izbrani na podlagi 

člena 230(2). Informacije se ne objavijo 

za: 

 (i) izobraževalno podporo, plačano 

fizičnim osebam, in drugo neposredno 

pomoč, plačano fizičnim osebam, ki jo 

najbolj potrebujejo, iz točke (b) člena 

185(4); 

 (ii)  naročila zelo nizke vrednosti, 

dodeljena strokovnjakom, izbranim na 

podlagi člena 230(2), in naročila zelo 

nizke vrednosti, ki ne presegajo  zneska iz 

točke 14.4 priloge. 

 Internetna stran institucij Unije vsebuje 

vsaj naslov spletišča, na katerem so 

informacije, če te niso objavljene 

neposredno na za to namenjeni internetni 
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strani institucij Unije. 

 V primeru fizičnih oseb se objavijo samo 

ime in lokacija prejemnika, znesek 

prevzetih pravnih obveznosti in namen 

ukrepa. Ti podatki se razkrijejo na podlagi 

relevantnih meril, kot so pogostnost ali 

vrsta oziroma pomen ukrepa. Kar zadeva 

osebne podatke, se objavljene informacije 

odstranijo dve leti po koncu 

proračunskega leta, v katerem so bile 

prevzete pravne obveznosti za znesek. To 

velja tudi za osebne podatke za pravne 

osebe, pri katerih je v uradnem nazivu 

navedenih ena ali več fizičnih oseb. 

 Objava se opusti, če takšno razkritje 

ogroža pravice in svoboščine vpletenih 

posameznikov, kot jih varuje Listina 

Evropske unije o temeljnih pravicah, ali 

škodi poslovnim interesom prejemnikov. 

 

Predlog spremembe  122 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Informacije o končnih prejemnikih 

sredstev, ki se zagotovijo iz finančnih 

instrumentov, ki prejemajo podporo iz 

proračuna Unije za znesek, nižji od 500 

000 EUR, se omejijo na statistične 

podatke, združene na podlagi relevantnih 

meril, kot so geografska lega, gospodarska 

tipologija prejemnikov, vrsta prejete 

podpore in področje politike Unije, v 

katero spada zagotovljena podpora. 

Informacije o končnih prejemnikih 

sredstev, ki se zagotovijo iz finančnih 

instrumentov, ki prejemajo podporo iz 

proračuna Unije za znesek, nižji od 

200.000 EUR, se omejijo na statistične 

podatke, združene na podlagi relevantnih 

meril, kot so geografska lega, gospodarska 

tipologija prejemnikov, vrsta prejete 

podpore in področje politike Unije, v 

katero spada zagotovljena podpora. 

 

Predlog spremembe  123 

Predlog uredbe 

Člen 36 – odstavek 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Objave iz tega člena so na voljo na 
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enotnem spletnem mestu, za katerega je 

odgovorna Komisija. 

 

Predlog spremembe  124 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija se pred predložitvijo predloga 

proračuna posvetuje z državljani. 

Obrazložitev 

Soporočevalca pozdravljata zamisel o večji vključenosti državljanov, kakor v členu 54(3) 

predlaga Komisija, in menita, da bi moralo to veljati tudi pri pripravi letnega proračuna. 

 

Predlog spremembe  125 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 3 – točka b – točka iii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) število delovnih mest, dejansko 

zapolnjenih na začetku leta, v katerem je 

bil predložen predlog proračuna, z navedbo 

njihove razporeditve po plačnih razredih in 

upravnih enotah, 

(iii) število delovnih mest, dejansko 

zapolnjenih na začetku leta, v katerem je 

bil predložen predlog proračuna, z navedbo 

njihove razporeditve po plačnih razredih, 

upravnih enotah in spolu, 

 

Predlog spremembe  126 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 3 – točka h – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) posodobitve glede doseganja ciljev 

programa; 

(iii) posodobitve glede doseganja ciljev 

programa, kot je določeno v členu 31; 

 

Predlog spremembe  127 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. primerjalno tabelo, vključno s 

predlogom proračuna Komisije za druge 

institucije in prvotnimi finančnimi 

ocenami drugih institucij, kakor so jih 

posredovale Komisiji; 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se želi Komisijo zavezati k temu, da bo k predlogu proračuna 

priložila prvotni proračun, kakor so ga sprejele različne institucije, da bodo enostranske 

spremembe Komisije vidne in pregledne. 

 

Predlog spremembe  128 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) skupni znesek rezervacij za 

tveganja in obveznosti, pa tudi vse 

informacije o izpostavljenosti Unije 

finančnim tveganjem; 

(i) skupni znesek rezervacij za 

tveganja in obveznosti, pa tudi vse 

informacije o izpostavljenosti Unije 

finančnim tveganjem, vključno z 

morebitnimi pogojnimi obveznostmi; 

 

Predlog spremembe  129 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka k 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(k) kakovost izvrševanja finančnega 

instrumenta, vključno z realiziranimi 

naložbami, ciljni učinek vzvoda in 

doseženi učinek vzvoda; 

(k) kakovost izvrševanja finančnega 

instrumenta, vključno z realiziranimi 

naložbami, ciljni učinek vzvoda, doseženi 

učinek vzvoda in znesek doslej 

pritegnjenega zasebnega kapitala; 

 

Predlog spremembe  130 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 4 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta delovni dokument vsebuje tudi pregled 

upravnih odhodkov zaradi provizij za 

upravljanje ter druge finančne in 

operativne stroške za upravljanje finančnih 

instrumentov v celoti ter na posameznega 

upravljavca in upravljani finančni 

instrument. 

Ta delovni dokument vsebuje tudi posebne 

informacije o desetih najmanj uspešnih 

finančnih instrumentih, pa tudi pregled 

upravnih odhodkov zaradi provizij za 

upravljanje ter druge finančne in 

operativne stroške za upravljanje finančnih 

instrumentov v celoti ter na posameznega 

upravljavca in upravljani finančni 

instrument. 

 

Predlog spremembe  131 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Kadar Komisija uporabi skrbniške 

sklade Unije, predlogu proračuna priloži 

delovni dokument o dejavnostih, ki se 

podpirajo s sredstvi skrbniških skladov 

Unije, o njihovem izvajanju in kakovosti 

izvedbe. 

6. Kadar Komisija uporabi skrbniške 

sklade Unije za zunanje ukrepe, predlogu 

proračuna priloži podroben delovni 

dokument o dejavnostih, ki se podpirajo s 

sredstvi teh skrbniških skladov, o njihovem 

izvajanju, njihovi uspešnosti, stroških 

njihovega upravljanja, prispevkih, ki jih 

ne priskrbi Unija, ter predhodni oceni o 

tem, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 

227(3). Delovni dokument določa tudi, 

kako te dejavnosti prispevajo k ciljem, 

navedenim v temeljnem aktu instrumenta, 

ki ga je Unija uporabila za prispevek v 

skrbniške sklade. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogom sprememb k členu 227. 

 

Predlog spremembe  132 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 9 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. V delovnem dokumentu iz odstavka 

6 poleg tega: 

9. V delovnem dokumentu iz odstavka 

8 poleg tega: 
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Obrazložitev 

Popravek. 

 

Predlog spremembe  133 

Predlog uredbe 

Člen 42 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Razen v ustrezno utemeljenih 

izjemnih primerih, Komisija predloži 

predlog za spremembo proračuna 

Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati 

najpozneje do 15. oktobra vsakega 

proračunskega leta. Zahtevam za 

spremembo proračuna drugih institucij 

lahko priloži mnenje. 

3. Razen v ustrezno utemeljenih 

izjemnih primerih, Komisija predloži 

predlog za spremembo proračuna 

Evropskemu parlamentu in Svetu hkrati do 

1. septembra vsakega proračunskega leta. 

Zahtevam za spremembo proračuna drugih 

institucij lahko priloži mnenje. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi prejšnji rok iz člena 41(3) Uredbe 966/2012. 

 

Predlog spremembe  134 

Predlog uredbe 

Člen 48 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Oddelek proračuna za Komisijo lahko 

vključuje „negativno rezervo“, ki je 

omejena na največ 400 000 000 EUR. Taka 

rezerva, ki se knjiži v ločen naslov, zajema 

samo odobritve plačil. 

Oddelek proračuna za Komisijo lahko 

vključuje „negativno rezervo“, ki je 

omejena na največ 200 000 000 EUR. Taka 

rezerva, ki se knjiži v ločen naslov, zajema 

samo odobritve plačil. 

Obrazložitev 

Ponovno se vključi prejšnji znesek iz člena 47 Uredbe 966/2012, kot je predlagalo Računsko 

sodišče (glej odstavek 53 v mnenju št. 1/2017). 

 

Predlog spremembe  135 

Predlog uredbe 

Člen 50 – odstavek 1 – točka a – točka v a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (va) vsi prihodki in odhodki v okviru 

zadevnih evropskih razvojnih skladov se 

vnesejo v posebno proračunsko postavko v 

okviru oddelka za Komisijo; 

Obrazložitev 

Vključitev evropskih razvojnih skladov v proračun EU. 

 

Predlog spremembe  136 

Predlog uredbe 

Člen 50 – odstavek 1 – točka a – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(vi) ustrezne pripombe za vsako 

podpodročje v skladu s členom 45(1). 

Proračunske pripombe vključujejo navedbe 

temeljnih aktov, če obstajajo, in vse 

ustrezne obrazložitve glede narave in 

namena odobritev; 

(vi) ustrezne pripombe za vsako 

podpodročje v skladu s členom 45(1), 

vključno s poudarjenimi dodatnimi 

pripombami, ki sta jih izglasovala 

Evropski parlament in Svet. Proračunske 

pripombe vključujejo navedbe temeljnih 

aktov, če obstajajo, in vse ustrezne 

obrazložitve glede narave in namena 

odobritev; 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je preprečiti, da pripombe v končnem proračunu ne bi ustrezno 

odražale rezultata proračunskih trialogov, kot se je v preteklosti že zgodilo. 

 

Predlog spremembe  137 

Predlog uredbe 

Člen 56 – odstavek 2 – točka a – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Skupni znesek odobritev za pilotne 

projekte v posameznem proračunskem letu 

ne presega 40 000 000 EUR; 

Skupni znesek odobritev za pilotne 

projekte v posameznem proračunskem letu 

ne presega 40 000 000 EUR, pri čemer pa 

znesek ne vključuje pilotnih projektov, ki 

jih predlaga Komisija in sta jih sprejela 

Evropski parlament in Svet. 
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Obrazložitev 

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, ki jih predlaga Komisija, bi morali biti izvzeti iz 

zgornje meje, navedene v finančni uredbi. 

 

Predlog spremembe  138 

Predlog uredbe 

Člen 56 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Skupni znesek odobritev za nove 

pripravljalne ukrepe iz te točke v 

posameznem proračunskem letu ne presega 

50 000 000 EUR, skupni znesek dejansko 

prevzetih obveznosti za odobritve za 

pripravljalne ukrepe pa ne presega 100 000 

000 EUR; 

Skupni znesek odobritev za nove 

pripravljalne ukrepe iz te točke v 

posameznem proračunskem letu ne presega 

50 000 000 EUR, skupni znesek dejansko 

prevzetih obveznosti za odobritve za 

pripravljalne ukrepe pa ne presega 100 000 

000 EUR; Znesek ne vključuje 

pripravljalnih ukrepov, ki jih predlaga 

Komisija in sta jih sprejela Evropski 

parlament in Svet. 

Obrazložitev 

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi, ki jih predlaga Komisija, bi morali biti izvzeti iz 

zgornje meje, navedene v finančni uredbi. 

 

Predlog spremembe  139 

Predlog uredbe 

Člen 57 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija na druge institucije 

prenese potrebna pooblastila za 

izvrševanje oddelkov proračuna, ki se 

nanašajo nanje. 

1. Druge institucije so odgovorne za 

izvrševanje oddelkov proračuna, ki se 

nanašajo nanje. 

Obrazložitev 

Pojasnilo – dejansko ne obstaja odločitev Komisije, s katero se prenesejo tovrstna 

pooblastila. 
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Predlog spremembe  140 

Predlog uredbe 

Člen 57 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko z drugimi 

institucijami Unije sklene sporazume za 

lažje izvrševanje odobritev, zlasti upravne 

sporazume o opravljanju storitev, dobavi 

blaga, izvedbi gradenj ali izvajanju pogodb 

o nepremičninah. 

2. Institucije Unije lahko med seboj 

sklenejo sporazume za lažje izvrševanje 

odobritev, zlasti upravne sporazume o 

opravljanju storitev, dobavi blaga, izvedbi 

gradenj ali izvajanju pogodb o 

nepremičninah. 

 

Predlog spremembe  141 

Predlog uredbe 

Člen 57 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Takšni sporazumi o ravni storitve 

se lahko sklepajo tudi med službami 

institucij Unije, organi Unije, evropskimi 

uradi, organi ali osebami, pooblaščenimi za 

izvajanje določenih ukrepov SZVP v 

skladu z naslovom V PEU, ter Uradom 

generalnega sekretarja sveta guvernerjev 

evropskih šol. Navedeni sporazumi 

omogočajo povračilo stroškov, ki nastanejo 

ob njihovem izvajanju. 

3. Takšni sporazumi o ravni storitve 

se lahko sklepajo tudi med institucijami 

Unije, organi Unije, evropskimi uradi, 

organi ali osebami, pooblaščenimi za 

izvajanje določenih ukrepov SZVP v 

skladu z naslovom V PEU, ter Uradom 

generalnega sekretarja sveta guvernerjev 

evropskih šol. Navedeni sporazumi 

omogočajo povračilo stroškov, ki nastanejo 

ob njihovem izvajanju. Letno poročilo o 

dejavnostih iz člena 73(9) te uredbe 

vsebuje informacije o vseh tovrstnih 

sporazumih. 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se omejijo možnosti prenosa pooblastil ter doda določba o 

poročanju. 

 

Predlog spremembe  142 

Predlog uredbe 

Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar pa Komisija lahko prenese 

pooblastila za izvrševanje proračuna v 

zvezi s odobritvami za poslovanje v 

svojem oddelku proračuna na vodje 

delegacij Unije in v njihovi odsotnosti na 

namestnike vodij delegacij, da se zagotovi 

neprekinjeno poslovanje. Kadar vodje 

delegacij Unije delujejo kot odredbodajalci 

Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa 

pooblastil, v njihovi odsotnosti pa njihovi 

namestniki, uporabljajo pravila Komisije o 

izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo 

enake naloge in obveznosti kot vsi drugi 

odredbodajalci Komisije na podlagi 

nadaljnjega prenosa ter nosijo tudi enako 

odgovornost. 

Vendar pa Komisija lahko prenese 

pooblastila za izvrševanje proračuna v 

zvezi s odobritvami za poslovanje v 

svojem oddelku proračuna na vodje 

delegacij Unije in v njihovi odsotnosti iz 

države, v kateri ima sedež njihova 

delegacija, na namestnike vodij delegacij, 

da se zagotovi neprekinjeno poslovanje. 

Kadar vodje delegacij Unije delujejo kot 

odredbodajalci Komisije na podlagi 

nadaljnjega prenosa pooblastil, v njihovi 

odsotnosti pa njihovi namestniki, 

uporabljajo pravila Komisije o izvrševanju 

proračuna ter izpolnjujejo enake naloge in 

obveznosti kot vsi drugi odredbodajalci 

Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa 

ter nosijo tudi enako odgovornost. 

Obrazložitev 

Pojasnilo. 

 

Predlog spremembe  143 

Predlog uredbe 

Člen 58 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ESZD lahko izjemoma prenese svoja 

pooblastila za izvrševanje proračuna v 

zvezi z upravnimi odobritvami v svojem 

oddelku proračuna na uslužbence Komisije 

v delegaciji, če je to potrebno za 

zagotovitev neprekinjenega vodenja 

delegacij v odsotnosti pristojnega 

odredbodajalca ESZD. Kadar uslužbenci 

Komisije v delegacijah Unije v izjemnih 

primerih delujejo kot odredbodajalci ESZD 

na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, 

uporabljajo interna pravila ESZD o 

izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo iste 

naloge in obveznosti kot vsi drugi 

odredbodajalci ESZD na podlagi 

nadaljnjega prenosa pooblastil ter nosijo 

ESZD lahko izjemoma prenese svoja 

pooblastila za izvrševanje proračuna v 

zvezi z upravnimi odobritvami v svojem 

oddelku proračuna na uslužbence Komisije 

v delegaciji, če je to potrebno za 

zagotovitev neprekinjenega vodenja 

delegacij v odsotnosti pristojnega 

odredbodajalca ESZD iz države, v kateri 

ima sedež njegova/njena delegacija. Kadar 

uslužbenci Komisije v delegacijah Unije v 

izjemnih primerih delujejo kot 

odredbodajalci ESZD na podlagi 

nadaljnjega prenosa pooblastil, uporabljajo 

interna pravila ESZD o izvrševanju 

proračuna ter izpolnjujejo iste naloge in 

obveznosti kot vsi drugi odredbodajalci 
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tudi enako odgovornost. ESZD na podlagi nadaljnjega prenosa 

pooblastil ter nosijo tudi enako 

odgovornost. 

Obrazložitev 

Pojasnilo. 

 

Predlog spremembe  144 

Predlog uredbe 

Člen 61 – odstavek 1 – točka c – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) posredno (v nadaljnjem besedilu: 

posredno izvrševanje), kadar to določa 

temeljni akt ali v primerih iz točk (a) do (d) 

prvega pododstavka člena 56(2), s: 

(c) posredno (v nadaljnjem besedilu: 

posredno izvrševanje), kadar to določa 

temeljni akt ali v primerih iz točk (a) do (d) 

prvega pododstavka člena 56(2), s 

poverjanjem nalog izvrševanja proračuna 

na: 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi besedilo iz člena 58(1)(c) Uredbe št. 966/2012. Če je, kakor trdi Komisija, 

sprememba "posrednega upravljanja" v "posredno izvrševanje" zgolj jezikovna, bi bilo treba 

ohraniti veljavno opredelitev posrednega načina izvrševanja proračuna. 

 

Predlog spremembe  145 

Predlog uredbe 

Člen 61 – odstavek 1 – točka c – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) Evropsko investicijsko banko ali 

Evropskim investicijskim skladom (v 

nadaljnjem besedilu: skupina EIB); 

(iii) Evropsko investicijsko banko (v 

nadaljnjem besedilu: EIB) ali EIF; 

Obrazložitev 

Glede na to, da se utegne sestava „skupine EIB“ v prihodnosti spremeniti, je primernejše 

ločeno navajanje EIB in Evropskega investicijskega sklada. 
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Predlog spremembe  146 

Predlog uredbe 

Člen 61 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija je odgovorna za izvrševanje 

proračuna v skladu s členom 317 PDEU in 

pooblastil za izvrševanje proračuna ne sme 

prenesti na tretje osebe, če takšne naloge 

vključujejo veliko mero diskrecije v zvezi s 

političnimi odločitvami. 

Komisija je odgovorna za izvrševanje 

proračuna v skladu s členom 317 PDEU in 

pooblastil za izvrševanje proračuna ne sme 

prenesti na tretje osebe, če takšne naloge 

vključujejo kakršno koli diskrecijo v zvezi 

s političnimi odločitvami. 

Obrazložitev 

Naloge, ki vključujejo diskrecijo v zvezi s političnimi odločitvami, bi morali vedno opravljati 

uradniki ali drugi uslužbenci Unije. 

 

Predlog spremembe  147 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se proračun izvršuje v 

okviru deljenega izvrševanja, Komisija in 

države članice upoštevajo načela dobrega 

finančnega poslovodenja, preglednosti in 

nediskriminacije ter zagotavljajo 

prepoznavnost delovanja Unije. V ta 

namen Komisija in države članice 

izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi 

s kontrolo in revizijo ter prevzamejo 

nastale obveznosti, določene v tej uredbi. 

Pravila za posamezni sektor vključujejo 

dopolnilne določbe. 

1. Kadar Komisija izvršuje proračun 

z deljenim upravljanjem, se naloge 

izvrševanja prenesejo na države članice. 
Komisija in države članice pri upravljanju 

sredstev Unije upoštevajo načela dobrega 

finančnega poslovodenja, preglednosti in 

nediskriminacije ter zagotavljajo 

prepoznavnost delovanja Unije. V ta 

namen Komisija in države članice 

izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi 

s kontrolo in revizijo ter prevzamejo 

nastale obveznosti, določene v tej uredbi. 

Pravila za posamezni sektor vključujejo 

dopolnilne določbe. 

 

Predlog spremembe  148 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 



 

RR\1127745SL.docx 73/555 PE601.115v02-00 

 SL 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) sodelujejo s Komisijo, uradom 

OLAF, z Evropskim javnim tožilstvom in 

Evropskim računskim sodiščem. 

 

Predlog spremembe  149 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V skladu z merili in postopki iz pravil za 

posamezni sektor države članice imenujejo 

organe na ustrezni ravni, ki so pristojni za 

upravljanje in kontrolo sredstev Unije. 

Taki organi lahko opravljajo tudi naloge, ki 

niso povezane z upravljanjem sredstev 

Unije, in lahko prenesejo nekatere od 

svojih nalog na druge organe, tudi na 

organe iz člena 61(1)(c)(ii) in (iii). 

V skladu z merili in postopki iz pravil za 

posamezni sektor države članice imenujejo 

organe na ustrezni ravni, ki so pristojni za 

upravljanje in kontrolo sredstev Unije. 

Taki organi lahko opravljajo tudi naloge, ki 

niso povezane z upravljanjem sredstev 

Unije, in lahko prenesejo nekatere od 

svojih nalog na druge organe. 

Obrazložitev 

Če bi se naloge zaupale mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam ter skupini EIB, 

bi države članice imele manj možnosti za nadzor izvrševanja skladov v okviru deljenega 

izvrševanja, zlasti v primeru nepovratnih sredstev. 

 

Predlog spremembe  150 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 5 – pododstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poleg tega lahko države članice 

posredujejo izjave, podpisane na ustrezni 

ravni, na podlagi informacij iz tega 

odstavka. 

Poleg tega države članice Evropskemu 

parlamentu in Komisiji posredujejo izjave, 

podpisane na ustrezni ravni, na podlagi 

informacij iz tega odstavka. 

 

Predlog spremembe  151 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 8 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko v namene spodbujanja 

dobrih praks pri izvajanju strukturnih 

skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

EKJS in Evropskega sklada za ribištvo 

pripravi metodološki priročnik, v katerem 

določi lastno strategijo kontrole in s tem 

povezani pristop, vključno s kontrolnimi 

seznami ter primeri dobrih praks, in ga v 

informativne namene da na voljo organom, 

odgovornim za dejavnosti upravljanja in 

kontrole. Priročnik se po potrebi 

posodablja. 

Komisija lahko v namene spodbujanja 

dobrih praks pri izvajanju strukturnih 

skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

EKJS in Evropskega sklada za pomorstvo 

in ribištvo pripravi metodološki priročnik, 

v katerem določi lastno strategijo kontrole 

in s tem povezani pristop, vključno s 

kontrolnimi seznami ter primeri dobrih 

praks, in ga v informativne namene da na 

voljo organom, odgovornim za dejavnosti 

upravljanja in kontrole. Priročnik se po 

potrebi posodablja. 

 

Predlog spremembe  152 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 8 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Na področju pomorstva in ribištva 

izvajanje nacionalnih in podnacionalnih 

programov zahteva celovit nacionalni in 

podnacionalni sistem upravljanja in 

nadzora vseh finančnih obveznosti, ki 

temelji na tesnem sodelovanju med 

nacionalnimi in vsemi podnacionalnimi 

organi za upravljanje in Komisijo. 

Komisija vsako leto pripravi poročilo in 

objavi vmesne ocene. 

 

Predlog spremembe  153 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Za določitev konkretnih in 

ustreznih politik in ukrepov Komisija 

spodbuja pripravo regionalnih 

operativnih programov v skladu z načeli 

sorazmernosti in subsidiarnosti in ob 
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upoštevanju regionalnih pristojnosti. 

Obrazložitev 

Regije bi morale imeti možnost uveljavljanja svoje pravice, da sodelujejo v postopku 

odločanja o zadevah, ki spadajo v njihovo pristojnost. Tako bi morale regije s pristojnostmi v 

ribiškem sektorju imeti možnost, da pripravijo svoje regionalne operativne programe in jih 

tudi upravljajo. 

 

Predlog spremembe  154 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega izvrševanja, se lahko 

uporabijo v kombinaciji z operacijami in 

instrumenti, ki se izvajajo na podlagi 

Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 

Evropskem skladu za strateške naložbe, 

Evropskem svetovalnem vozlišču za 

naložbe in Evropskem portalu naložbenih 

projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 

1291/2013 in (EU) št. 1316/2013. 

9. Viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega izvrševanja, se lahko v 

skladu s pravili za posamezni sektor 
uporabijo v kombinaciji z operacijami in 

instrumenti, ki se izvajajo na podlagi 

Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 

Evropskem skladu za strateške naložbe, 

Evropskem svetovalnem vozlišču za 

naložbe in Evropskem portalu naložbenih 

projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 

1291/2013 in (EU) št. 1316/2013. Pri tem 

se vedno upošteva veljavna najvišja 

stopnja sofinanciranja. 

 

Predlog spremembe  155 

Predlog uredbe 

Člen 62 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 62 a 

 Enoten sklop pravil v okviru deljenega 

izvrševanja 

 Če se sklad ESI kombinira v enem ukrepu 

z enim ali več drugimi skladi ESI ali z 

drugo vrsto financiranja Unije, lahko 

država članica za celotni ukrep določi 

splošna pravila o uporabi pravnega okvira 
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za enega od skladov ESI ali za vrste 

financiranja Unije. Država članica ta 

splošna pravila predloži Komisiji v 

odobritev. 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je, da bi se načelo enotnega sklopa pravil uporabljalo za deljeno 

upravljanje, s čimer bi upravičence in uprave držav članic razbremenili upravnega bremena, 

kot so nasprotujoče si razlage različnih generalnih direktoratov Komisije. Zdi se, da bi bil 

najprimernejši način za to pristop od spodaj navzgor. 

 

Predlog spremembe  156 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. „Evropski uradi“ so upravne 

strukture, ki jih ustanovi Komisija sama ali 

skupaj z eno ali več institucij za izvajanje 

specifičnih horizontalnih nalog, če je to 

mogoče opravičiti na podlagi študije 

stroškov in koristi ter ocene povezanih 

tveganj. 

1. „Evropski uradi“ so upravne 

strukture, ki jih ustanovi Komisija sama ali 

skupaj z eno ali več institucij za izvajanje 

specifičnih horizontalnih nalog, če je to 

mogoče opravičiti na podlagi študije 

stroškov in koristi ter ocene povezanih 

tveganj, kot tudi z odobritvijo Evropskega 

parlamenta in Sveta. 

 

Predlog spremembe  157 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) lahko izvajajo neobvezne naloge, ki 

jih odobrijo njihovi upravni odbori po 

preučitvi vidikov stroškov in koristi ter 

povezanih tveganj za zadevne strani. Za 

izvajanje teh nalog lahko urad prejme 

pooblastila odredbodajalca ali se lahko 

sklenejo ad hoc sporazumi o ravni storitve 

z institucijami Unije, organi Unije, drugimi 

evropskimi uradi ali tretjimi osebami. 

(b) lahko izvajajo neobvezne naloge, ki 

jih odobrita Evropski parlament in Svet po 

tem, ko njihovi upravni odbori preučijo 

vidike stroškov in koristi ter povezanih 

tveganj za zadevne strani. Za izvajanje teh 

nalog lahko urad prejme pooblastila 

odredbodajalca ali se lahko sklenejo ad hoc 

sporazumi o ravni storitve z institucijami 

Unije, organi Unije, drugimi evropskimi 

uradi ali tretjimi osebami. 
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Predlog spremembe  158 

Predlog uredbe 

Člen 68 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Vsi člani usmerjevalnih odborov in 

odborov izvajalskih ali decentraliziranih 

agencij Unije vsako leto na spletnem 

mestu agencije objavijo izjavo o interesih. 

Da bi zagotovila jasnost teh izjav, 

Komisija zanje pripravi model, ki ga je 

mogoče prilagoditi posebnostim 

posamezne agencije. 

Obrazložitev 

V revidirani finančni uredbi bi morale biti „Izjave o nasprotju interesov“ obvezne za vse 

člane upravnih odborov in usmerjevalnih odborov decentraliziranih in izvajalskih agencij. 

Izjave o interesih bi morale biti standardizirane, a vseeno prilagojene posebnostim 

posamezne agencije. 

 

Predlog spremembe  159 

Predlog uredbe 

Člen 69 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Okvirna finančna uredba temelji na 

načelih in pravilih iz te uredbe. 

2. Okvirna finančna uredba temelji na 

načelih in pravilih iz te uredbe, upošteva 

pa posebnosti organov iz odstavka 1. 

 

Predlog spremembe  160 

Predlog uredbe 

Člen 69 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Neodvisni zunanji revizor preveri, 

da zaključni računi posameznih organov iz 

odstavka 1 tega člena ustrezno prikazujejo 

njegove prihodke, odhodke in finančni 

položaj zadevnega organa pred 

konsolidacijo v končnem zaključnem 

6. Neodvisni zunanji revizor preveri, 

da zaključni računi posameznih organov iz 

odstavka 1 tega člena ustrezno prikazujejo 

njegove prihodke, odhodke in finančni 

položaj zadevnega organa pred 

konsolidacijo v končnem zaključnem 
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računu Komisije. Če ni v temeljnem aktu iz 

odstavka 1 tega člena določeno drugače, 

Računsko sodišče pripravi posebno letno 

poročilo za vsak organ v skladu z 

zahtevami iz člena 287(1) PDEU. Pri 

pripravi tega poročila Računsko sodišče 

upošteva revizijsko delo, ki ga je opravil 

neodvisni zunanji revizor, ter ukrepe, 

sprejete na podlagi ugotovitev revizorja. 

računu Komisije. Pristojbine za revizorja 

krije ERS.  Revizor tudi preveri, ali so bili 

vsi prihodki prejeti in ali so vsi odhodki 

nastali na zakonit in pravilen način. Če ni 

v temeljnem aktu iz odstavka 1 tega člena 

določeno drugače, ERS v enotnem 

konsolidiranem revizijskem poročilu 

vsako leto poroča o rezultatih revizije in 

izda posebno izjavo o zanesljivosti za vsak 

organ, ki spada na področje uporabe tega 

člena v skladu z zahtevami iz člena 287(1) 

PDEU. Pri pripravi tega poročila ERS 

upošteva revizijsko delo, ki ga je opravil 

neodvisni zunanji revizor, ter ukrepe, 

sprejete na podlagi ugotovitev revizorja. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogu spremembe poročevalca za odstavek 6(a) (novo). 

 

Predlog spremembe  161 

Predlog uredbe 

Člen 69 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Za vse vidike neodvisne zunanje 

revizije, skupaj z ugotovitvami revizorja, je 

v celoti odgovorno ERS. ERS vodi vse 

potrebne upravne postopke in postopke za 

oddajo javnih naročil ter jih financira iz 

svojega proračuna in iz njega krije tudi 

druge s tem povezane stroške. 

Obrazložitev 

S predlaganimi predlogi sprememb k odstavku 6 člena 69 bi zamenjali posebna letna 

poročila, ki jih pripravlja Evropsko računsko sodišče za vse organe, ustanovljene na podlagi 

PDEU in Pogodbe Euratom, z enotnim konsolidiranim revizijskim poročilom, ki bi 

vključevalo posebno izjavo o zanesljivosti za vsak organ. Oceno Evropskega računskega 

sodišča o zakonitosti in pravilnosti odhodkov lahko pripravi neodvisni zunanji revizor iz 

odstavka 6, po potrebi pod vodstvom Računskega sodišča. 
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Predlog spremembe  162 

Predlog uredbe 

Člen 70 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za subjekte javno-zasebnega partnerstva se 

uporabljajo odstavki 2, 3 in 4 člena 69. 

Za subjekte javno-zasebnega partnerstva se 

uporabljajo odstavki od 2 do 6 člena 69. 

Obrazložitev 

Enaka pravila, ki se uporabljajo za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe 

Euratom iz člena 69, se uporabljajo tudi za javno-zasebna partnerstva. 

 

Predlog spremembe  163 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Odredbodajalec je v vsaki instituciji 

odgovoren za izvrševanje prihodkov in 

odhodkov v skladu z načelom dobrega 

finančnega poslovodenja in za 

zagotavljanje, da se upoštevajo zahteve po 

zakonitosti in pravilnosti ter enaki 

obravnavi prejemnikov v okviru programa. 

1. Odredbodajalec je v vsaki instituciji 

odgovoren za izvrševanje prihodkov in 

odhodkov v skladu z načelom dobrega 

finančnega poslovodenja, za zagotavljanje 

zanesljivih, popolnih in pravilnih 

informacij o uspešnosti ter za 

zagotavljanje, da se upoštevajo zahteve po 

zakonitosti in pravilnosti ter enaki 

obravnavi prejemnikov v okviru programa. 

Obrazložitev 

Poročevalca menita, da člen 73 predloga Komisije v zadostni meri ne upošteva uspešnosti in 

bi zato bilo treba razširiti odgovornost računovodje, da bi zajemala zanesljivost, popolnost in 

pravilnost informacij o uspešnosti, ki so mu posredovane. Poleg tega bi se lahko besedilo, 

predlagano v členu 73(5), razumelo, kot da je lahko poročanje manj natančno kot zdaj. 

 

Predlog spremembe  164 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za vsako operacijo se izvede vsaj 

predhodna kontrola njenih operativnih in 

Za vsako operacijo se izvede vsaj 

predhodna kontrola njenih operativnih in 
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finančnih vidikov, ki temelji na večletni 

strategiji kontrol ob upoštevanju tveganj. 

Namen predhodnih kontrol je preprečiti 

napake in nepravilnosti pred odobritvijo 

operacij. 

finančnih vidikov, da se odpravi možnost 

napak in nepravilnosti pred odobritvijo 

operacij in se zagotovi izpolnitev ciljev 

operacije. 

 

Predlog spremembe  165 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odgovorni odredbodajalec določi obseg 

predhodnih kontrol z vidika pogostosti in 

temeljitosti, pri tem pa upošteva rezultate 

že opravljenih kontrol in vprašanja, 

povezana s tveganji in stroškovno 

učinkovitostjo. V primeru dvomov 

odredbodajalec, odgovoren za potrditev 

zadevnih operacij, zahteva dodatne 

informacije ali opravi kontrolo na kraju 

samem, da v okviru predhodne kontrole 

dobi razumno zagotovilo. 

Odgovorni odredbodajalec določi obseg 

predhodnih kontrol z vidika pogostosti in 

temeljitosti, pri tem pa upošteva rezultate 

že opravljenih kontrol in vprašanja, 

povezana s tveganji in stroškovno 

učinkovitostjo. Na osnovi lastne analize 

tveganja odredbodajalec, odgovoren za 

potrditev zadevnih operacij, zahteva 

dodatne informacije ali opravi kontrolo na 

kraju samem, da v okviru predhodne 

kontrole dobi razumno zagotovilo. 

 

Predlog spremembe  166 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 6 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil lahko vzpostavi naknadne 

kontrole za odkrivanje in popravljanje 

napak in nepravilnosti pri operacijah, 

potem, ko so bile odobrene. Takšne 

kontrole se lahko organizirajo na podlagi 

vzorca glede na tveganje in upoštevajo 

rezultate že opravljenih kontrol in 

vprašanja stroškovne učinkovitosti. 

Odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil lahko vzpostavi naknadne 

kontrole za odkrivanje in popravljanje 

napak in nepravilnosti pri operacijah, 

potem, ko so bile odobrene. Takšne 

kontrole se lahko organizirajo na podlagi 

vzorca glede na tveganje in upoštevajo 

rezultate že opravljenih kontrol, pa tudi 

vprašanj stroškovne učinkovitosti in 

uspešnosti. 

 

Predlog spremembe  167 

Predlog uredbe 
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Člen 73 – odstavek 6 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil izvaja finančne revizije 

upravičencev kot naknadne kontrole, so 

povezana revizijska pravila jasna, dosledna 

in pregledna, ter spoštujejo pravice 

Komisije in revidirancev. 

Kadar odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil izvaja finančne revizije 

upravičencev kot naknadne kontrole, so 

povezana revizijska pravila jasna, dosledna 

in pregledna, vsebujejo časovne okvire in 

so na voljo upravičencem ob podpisu 

sporazuma o nepovratnih sredstvih. 

Revizijska pravila spoštujejo pravice 

Komisije in revidirancev ter dopuščajo 

vložitev pritožbe. 

(Organizacije civilne družbe imajo težave z nedoslednostjo pri uporabi finančnih pravil ne le 

v različnih generalnih direktoratih, temveč tudi znotraj istega generalnega direktorata. 

Uslužbenci, ki se s tem ukvarjajo, bi morali imeti na voljo skupne smernice in centralizirano 

usposabljanje. Povečati bi bilo treba tudi preglednost glede različnih faz, trajanja in časovnih 

okvirov revizijskih postopkov ter to sporočiti ob podpisu pogodbe.) 

 

Predlog spremembe  168 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 7 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) da odredbodajalci na podlagi 

nadaljnjega prenosa pooblastil in njihovi 

uslužbenci prejmejo redno posodobljene in 

primerne informacije o standardih za 

kontrole ter metodah in tehnikah, ki so na 

razpolago za ta namen; 

(a) da odredbodajalci na podlagi 

nadaljnjega prenosa pooblastil in njihovi 

uslužbenci prejmejo redno posodobljene in 

primerne informacije ter usposabljanje o 

standardih za kontrole ter metodah in 

tehnikah, ki so na razpolago za ta namen 

na podlagi skupnih smernic; 

(Organizacije civilne družbe imajo težave z nedoslednostjo pri uporabi finančnih pravil ne le 

v različnih generalnih direktoratih, temveč tudi znotraj istega generalnega direktorata. 

Uslužbenci, ki se s tem ukvarjajo, bi morali imeti na voljo skupne smernice in centralizirano 

usposabljanje. Povečati bi bilo treba tudi preglednost glede različnih faz, trajanja in časovnih 

okvirov revizijskih postopkov ter to sporočiti ob podpisu pogodbe.) 

 

Predlog spremembe  169 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 8 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če uslužbenec, ki sodeluje pri finančnem 

poslovodenju in kontroli transakcij, meni, 

da je odločitev, ki jo mora na zahtevo 

nadrejenega izvesti ali potrditi, nepravilna 

ali v nasprotju z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja ali strokovnimi pravili, ki jih 

mora ta uslužbenec upoštevati, ustrezno 

obvesti svojega nadrejenega. Če 

uslužbenec to naredi v pisni obliki, mu 

nadrejeni odgovori v pisni obliki. Če 

nadrejeni ne ukrepa ali potrdi prvotno 

odločitev oziroma navodila, uslužbenec pa 

oceni, da ta potrditev ni ustrezen odgovor 

na njegove pomisleke, uslužbenec pisno 

obvesti odredbodajalca na podlagi prenosa 

pooblastil. Če ta odredbodajalec ne 

odgovori v razumnem času glede na 

okoliščine zadeve, v vsakem primeru pa 

najpozneje v enem mesecu, uslužbenec 

obvesti zadevno komisijo iz člena 139. 

Če uslužbenec, ki sodeluje pri finančnem 

poslovodenju in kontroli transakcij, meni, 

da je odločitev, ki jo mora na zahtevo 

nadrejenega izvesti ali potrditi, nepravilna 

ali v nasprotju z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja ali strokovnimi pravili, ki jih 

mora ta uslužbenec upoštevati, ustrezno 

obvesti svojega nadrejenega. Če 

uslužbenec to naredi v pisni obliki, mu 

nadrejeni odgovori v pisni obliki. Če 

nadrejeni ne ukrepa ali potrdi prvotno 

odločitev oziroma navodila, uslužbenec pa 

oceni, da ta potrditev ni ustrezen odgovor 

na njegove pomisleke, uslužbenec pisno 

obvesti odredbodajalca na podlagi prenosa 

pooblastil. Če ta odredbodajalec ne 

odgovori v razumnem času glede na 

okoliščine zadeve, v vsakem primeru pa 

najpozneje v enem mesecu, uslužbenec 

obvesti zadevno komisijo iz člena 90. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  170 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 9 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacije v poročilu predstavljajo 

resnično in pošteno sliko dejanskega 

stanja; 

(a) informacije v poročilu predstavljajo 

resnično in pošteno sliko dejanskega stanja 

in so zlasti informacije o uspešnosti 

zanesljive, popolne in pravilne; 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogu spremembe za odstavek 1 tega člena. 

 



 

RR\1127745SL.docx 83/555 PE601.115v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  171 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 9 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Letno poročilo o dejavnostih vključuje 

informacije o izvedenih operacijah glede 

na zastavljene cilje iz strateških načrtov, 

tveganja, povezana s temi operacijami, 

uporabo zagotovljenih sredstev ter 

učinkovitost in uspešnost sistemov notranje 

kontrole. To vključuje splošno oceno 

stroškov in koristi kontrol ter informacije o 

tem, v kakšni meri odobreni odhodki iz 

poslovanja prispevajo k doseganju 

strateških ciljev EU in ustvarjajo dodano 

vrednost EU. Komisija pripravi povzetek 

letnih poročil o dejavnostih za predhodno 

leto. 

Letno poročilo o dejavnostih vključuje 

informacije o izvedenih operacijah glede 

na zastavljene cilje iz strateških načrtov in 

informacije o splošni uspešnosti teh 

operacij, tveganja, povezana s temi 

operacijami, uporabo zagotovljenih 

sredstev ter učinkovitost in uspešnost 

sistemov notranje kontrole. To vključuje 

splošno oceno stroškov in koristi kontrol 

ter informacije o tem, v kakšni meri 

odobreni odhodki iz poslovanja prispevajo 

k doseganju strateških ciljev EU in 

ustvarjajo dodano vrednost EU. Komisija 

pripravi povzetek letnih poročil o 

dejavnostih za predhodno leto. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogu spremembe za odstavek 1 tega člena. 

 

Predlog spremembe  172 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 9 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Letna poročila o dejavnostih, ki jih za 

institucije, urade, organe in agencije 

pripravijo odredbodajalci in, kadar je 

ustrezno, odredbodajalci na podlagi 

prenosa pooblastil, se najpozneje 1. julija 

vsako leto za predhodno leto objavijo na 

spletnem mestu posamezne institucije, 

urada, organa ali agencije na lahko 

dostopen način, pri čemer je treba 

upoštevati ustrezno utemeljene vidike 

glede zaupnosti in varnosti. 
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Obrazložitev 

Ponovno se vstavi četrti pododstavek člena 66(9) Uredbe 966/2012, ki ga je Komisija 

izbrisala. 

 

Predlog spremembe  173 

Predlog uredbe 

Člen 75 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če se vodje delegacij Unije 

znajdejo v situaciji iz člena 73(8), zadevo 

predložijo komisiji iz člena 139. V primeru 

nezakonitega ravnanja, goljufije ali 

korupcije, ki lahko škoduje interesom 

Unije, o tem obvestijo organe in telesa, 

imenovane na podlagi zakonodaje, ki se 

uporablja. 

2. Če se vodje delegacij Unije 

znajdejo v situaciji iz člena 73(8), zadevo 

predložijo komisiji iz člena 90. V primeru 

nezakonitega ravnanja, goljufije ali 

korupcije, ki lahko škoduje interesom 

Unije, o tem obvestijo organe in telesa, 

imenovane na podlagi zakonodaje, ki se 

uporablja. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  174 

Predlog uredbe 

Člen 79 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Računovodja lahko te standarde 

obide, če meni, da je to potrebno zaradi 

poštenega prikaza sredstev in obveznosti 

do virov, izdatkov in prejemkov ter 

denarnega toka. Kadar se računovodsko 

pravilo znatno razlikuje od teh standardov, 

se to dejstvo razkrije in utemelji v 

pojasnilih k računovodskim izkazom. 

2. Računovodja lahko te standarde 

obide, če meni, da je to potrebno zaradi 

resničnega in poštenega prikaza sredstev 

in obveznosti do virov, izdatkov in 

prejemkov ter denarnega toka. Kadar se 

računovodsko pravilo znatno razlikuje od 

teh standardov, se to dejstvo razkrije in 

utemelji v pojasnilih k računovodskim 

izkazom. 

Obrazložitev 

Izraz „resnična in poštena slika“ je splošno uveljavljen. 
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Predlog spremembe  175 

Predlog uredbe 

Člen 80 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Računovodje od odredbodajalcev 

pridobijo vse potrebne informacije za 

pripravo poslovnih knjig, ki so pošten 

prikaz finančnega stanja institucij in 

izvrševanja proračuna. Odredbodajalci 

jamčijo za zanesljivost teh informacij. 

2. Računovodja od odredbodajalcev 

pridobi vse potrebne informacije za 

pripravo poslovnih knjig, ki so resničen in 

pošten prikaz finančnega stanja institucij in 

izvrševanja proračuna. Odredbodajalci 

jamčijo za zanesljivost teh informacij. 

Obrazložitev 

Izraz „resnična in poštena slika“ je splošno uveljavljen. 

 

Predlog spremembe  176 

Predlog uredbe 

Člen 80 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Preden institucija ali organ iz člena 69 

sprejme poslovne knjige, jih računovodja 

potrdi, s čimer potrdi tudi, da ima razumno 

zagotovilo, da so poslovne knjige pošten 

prikaz finančnega stanja institucije ali 

organa iz člena 69. 

Preden institucija ali organ iz člena 69 

sprejme poslovne knjige, jih računovodja 

potrdi, s čimer potrdi tudi, da ima razumno 

zagotovilo, da so poslovne knjige resničen 

in pošten prikaz finančnega stanja 

institucije ali organa iz člena 69. 

Obrazložitev 

Izraz „resnična in poštena slika“ je splošno uveljavljen. 

 

Predlog spremembe  177 

Predlog uredbe 

Člen 80 – odstavek 10 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Vsaka institucija določi, katera služba 

hrani dokazila. 
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Obrazložitev 

Ponovno se vstavi zadnji odstavek iz člena 64 pravil uporabe finančne uredbe. Ta stavek je 

Komisija izpustila. 

 

Predlog spremembe  178 

Predlog uredbe 

Člen 83 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računovodja lahko izvrši plačila šele, ko 

institucija, za katero je odgovoren, v 

skupen dokument vnese podatke o pravni 

osebi prejemnika in njegove bančne 

podatke. 

črtano 

Obrazložitev 

Iz logičnih razlogov se prvi pododstavek premakne za drugi pododstavek: plačila se izvedejo 

po prejemu obveznosti. 

 

Predlog spremembe  179 

Predlog uredbe 

Člen 83 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odredbodajalec pred sklenitvijo obveznosti 

s tretjo osebo pridobi podatke o pravni 

osebi prejemnikov plačil in njihove bančne 

podatke ter jih vpiše v skupen dokument 

institucije, za katero je odgovoren 

računovodja, da se zagotovijo preglednost, 

odgovornost in pravilno izvrševanje plačil. 

Odredbodajalec pred sklenitvijo obveznosti 

s tretjo osebo potrdi identiteto prejemnika 

plačila, pridobi podatke o pravni osebi 

prejemnikov plačil in njihove bančne 

podatke ter jih vpiše v skupen dokument 

institucije, za katero je odgovoren 

računovodja, da se zagotovijo preglednost, 

odgovornost in pravilno izvrševanje plačil. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi del iz člena 63 pravil uporabe finančne uredbe. 

 

Predlog spremembe  180 

Predlog uredbe 

Člen 83 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Računovodja lahko izvrši plačila šele, ko 

institucija, za katero je odgovoren, v 

skupen dokument vnese podatke o pravni 

osebi prejemnika in njegove bančne 

podatke. 

Obrazložitev 

Iz logičnih razlogov se je prvi pododstavek premaknil za drugi pododstavek: plačila se 

izvedejo po prejemu obveznosti. 

 

Predlog spremembe  181 

Predlog uredbe 

Člen 86 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Bančne račune za izločena sredstva 

odpre računovodja, ki tudi odobri podpise 

računov na podlagi prenosa pooblastila po 

utemeljenem predlogu odredbodajalca. 

2. Bančne račune za izločena sredstva 

odpre in spremlja računovodja, ki tudi 

odobri podpise računov na podlagi prenosa 

pooblastila po utemeljenem predlogu 

odredbodajalca. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi določba iz člena 69(1) pravil uporabe finančne uredbe. 

 

Predlog spremembe  182 

Predlog uredbe 

Člen 86 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Računovodja izvaja preverjanja, ki 

se morajo praviloma izvajati na kraju 

samem in po potrebi brez predhodne 

napovedi ter s katerimi preveri obstoj 

sredstev, ki so bila dodeljena skrbniku 

računa izločenih sredstev, in knjigovodstvo 

ter preveri, da so transakcije na računu 

izločenih sredstev obračunane v za to 

določenem roku, ali pa zagotovi, da taka 

5. Računovodja izvaja preverjanja, ki 

se morajo praviloma izvajati na kraju 

samem in po potrebi brez predhodne 

napovedi ter s katerimi preveri obstoj 

sredstev, ki so bila dodeljena skrbniku 

računa izločenih sredstev, in knjigovodstvo 

ter preveri, da so transakcije na računu 

izločenih sredstev obračunane v za to 

določenem roku, ali pa zagotovi, da taka 
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preverjanja izvaja uslužbenec v njegovi 

službi ali službi za odobravanje, ki je 

posebej pooblaščen za ta namen. 

Računovodja sporoči ugotovitve teh 

preverjanj odgovornemu odredbodajalcu. 

preverjanja izvaja uslužbenec v njegovi 

službi ali službi za odobravanje, ki je 

posebej pooblaščen za ta namen. 

Računovodja sporoči ugotovitve teh 

preverjanj odgovornemu odredbodajalcu. 

 

Predlog spremembe  183 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v pristojnosti 

Evropskega urada za boj proti goljufijam 

se kršitev katere koli določbe finančne 

uredbe ali določbe v zvezi s finančnim 

poslovodenjem ali preverjanjem operacij, 

ki so posledica dejanja ali opustitve dejanja 

uslužbenca, predloži komisiji iz člena 139 

te uredbe, da pridobi mnenje katerega koli 

od naslednjih: 

1. Brez poseganja v pristojnosti 

Evropskega urada za boj proti goljufijam 

se kršitev katere koli določbe finančne 

uredbe ali določbe v zvezi s finančnim 

poslovodenjem ali preverjanjem operacij, 

ki so posledica dejanja ali opustitve dejanja 

uslužbenca, predloži skupni posebni 

komisiji za finančne nepravilnosti, da 

pridobi mnenje katerega koli od naslednjih: 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  184 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če komisiji informacije posreduje 

prijavitelj nepravilnosti, se obravnavajo v 

skladu s pravili iz postopka za 

zagotavljanje informacij v primeru hudih 

nepravilnosti („prijavljanje 

nepravilnosti“), ki so v veljavi v Komisiji 

in/ali instituciji, organu oziroma uradu, 

kateremu pripada prijavitelj nepravilnosti. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 
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Predlog spremembe  185 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisijo iz odstavka 1 sestavljajo: 

 (a)  stalni neodvisni predsednik na 

visoki ravni, ki ga imenuje Komisija; 

 (b)  predstavnik iz šestih različnih 

institucij Unije, evropskih uradov ali 

organov Unije iz člena 69. 

 Komisija je sestavljena tako, da se 

zagotovi ustrezno pravno in tehnično 

strokovno znanje. Pri imenovanju članov 

se upošteva, da je treba preprečiti 

nasprotje interesov. Komisiji pomaga 

stalni sekretariat, ki ga zagotovi Komisija 

in ki skrbi za tekoče upravljanje komisije. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  186 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Mandat članov komisije iz 

odstavka 1a(b) je tri leta in ga je možno 

podaljšati. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  187 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 1 c (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Predsednik komisije je izbran med 

nekdanjimi člani Računskega sodišča, 

Sodišča Evropske unije ali nekdanjimi 

uradniki, ki so imeli vsaj položaj 

generalnega direktorja v instituciji Unije, 

ki ni Komisija. Izbran je na podlagi 

osebnih lastnosti in poklicnih odlik, 

bogatih izkušenj na področju pravnih in 

finančnih zadev ter dokazane 

usposobljenosti, neodvisnosti in 

integritete. Mandat predsednika komisije 

traja pet let in ga ni mogoče podaljšati. 

Predsednik se imenuje kot posebni 

svetovalec v smislu člena 5 Pogojev za 

zaposlitev drugih uslužbencev Evropske 

unije. Predsednik predseduje na vseh 

sejah in je neodvisen pri opravljanju 

svojih dolžnosti. Med njegovimi dolžnosti 

predsednika in katerimi koli drugimi 

uradnimi dolžnostmi ne sme biti nasprotja 

interesov. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  188 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 1 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1d. Poslovnik komisije sprejme 

Komisija. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  189 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V primerih iz odstavka 1 je 

komisija iz člena 139 te uredbe pristojna, 

da ugotovi, ali je prišlo do finančne 

nepravilnosti. Na podlagi mnenja komisije 

iz člena 139 za primere iz odstavka 1 se 

zadevna institucija odloči, ali bo začela 

postopek, ki bo imel za posledico 

disciplinski ukrep ali plačilo odškodnine. 

Če komisija ugotovi sistemske probleme, 

poda priporočilo odredbodajalcu in 

odredbodajalcu na podlagi prenosa 

pooblastil, razen če je slednji zadevni 

uslužbenec, ter notranjemu revizorju. 

2. Komisija je pristojna, da ugotovi, 

ali je prišlo do finančne nepravilnosti. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  190 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če komisija pripravi mnenje iz 

odstavka 1, zaseda v sestavi, določeni v 

členu 139(2), z dvema dodatnima 

članoma: 

črtano 

(a)  predstavnikom organa za 

imenovanje, ki je v zadevni instituciji 

oziroma organu odgovoren za disciplinske 

zadeve, in 

 

(b)  še enim članom, ki ga imenuje 

odbor uslužbencev zadevne institucije 

oziroma organa. Pri imenovanju teh 

dodatnih članov se upošteva potreba po 

preprečitvi nasprotja interesov. 

 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 
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Predlog spremembe  191 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Če komisija pripravi mnenje iz 

odstavka 1, ga naslovi na disciplinski 

odbor, ki ga vsaka institucija ali vsak 

organ vzpostavi v skladu s svojimi 

notranjimi pravili. 

5. Mnenje komisije se naslovi na 

organ za imenovanje, ki je v ustrezni 

instituciji, uradu ali organu odgovoren za 

disciplinske zadeve. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  192 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Na podlagi mnenja komisije se 

ustrezna institucija odloči, ali bo začela 

postopek, ki bo imel za posledico 

disciplinski ukrep ali plačilo odškodnine. 

Če komisija ugotovi sistemske težave, 

poda priporočilo odredbodajalcu in 

odredbodajalcu na podlagi prenosa 

pooblastil, razen če slednji uslužbenec ni 

vpleten v zadevo, ter notranjemu 

revizorju. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  193 

Predlog uredbe 

Člen 90 – odstavek 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5b. Če pri obravnavanju zadeve 

komisija meni, da je zadeva v pristojnosti 
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urada OLAF, jo takoj predloži direktorju 

urada OLAF in obvestiti organ za 

imenovanja ustrezne institucije, urada ali 

organa. Od datuma prenosa se zadeva 

umakne iz obravnave v komisiji. 

Obrazložitev 

Predlog Komisije o združitvi komisije, pristojne za sistem za zgodnje odkrivanje in izključitev, 

s komisijo, pristojno za finančne nepravilnosti, ni upravičen, saj imata komisiji različne cilje. 

Vzpostaviti je treba posebno skupno komisijo z okrepljenim medinstitucionalnim značajem. 

Poleg tega besedilo, ki ga je predlagala Komisija, ni v skladu z določbami o disciplinskih 

postopkih iz Priloge IX kadrovskih predpisov. Noben disciplinski postopek se ne more začeti 

brez poročila urada OLAF oziroma brez upravne preiskave. 

 

Predlog spremembe  194 

Predlog uredbe 

Člen 91 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil ali nadaljnjega prenosa 

pooblastil, ki prejme zavezujoče navodilo, 

za katerega meni, da je nepravilno ali v 

nasprotju z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja, zlasti ker navodila ni 

mogoče izvesti z dodeljenimi viri, o tem 

pisno obvesti organ, ki je nanj prenesel ali 

nadalje prenesel pooblastila. Če se 

navodilo pisno potrdi, potrditev pa je 

prejeta pravočasno ter je iz potrditve tudi 

dovolj jasno razvidno, da se izrecno nanaša 

na točke, ki jim je odredbodajalec na 

podlagi prenosa pooblastil ali nadaljnjega 

prenosa pooblastil oporekal, 

odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil ali nadaljnjega prenosa 

pooblastil za odločitev ne odgovarja. 

Navodilu sledi, razen če ni očitno 

nezakonito ali pomeni kršitev veljavnih 

varnostnih standardov. 

1. Odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil ali nadaljnjega prenosa 

pooblastil, ki prejme zavezujoče navodilo, 

za katerega meni, da je nepravilno ali v 

nasprotju z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja, zlasti ker navodila ni 

mogoče izvesti z dodeljenimi viri, o tem 

pisno obvesti organ, ki je nanj prenesel ali 

nadalje prenesel pooblastila. Če se 

navodilo pisno potrdi, potrditev pa je 

prejeta pravočasno ter je iz potrditve tudi 

dovolj jasno razvidno, da se izrecno nanaša 

na točke, ki jim je odredbodajalec na 

podlagi prenosa pooblastil ali nadaljnjega 

prenosa pooblastil oporekal, 

odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil ali nadaljnjega prenosa 

pooblastil za odločitev ne odgovarja. 

Navodilu sledi, razen če ni očitno 

nezakonito ali pomeni kršitev veljavnih 

varnostnih standardov. Odredbodajalec na 

podlagi prenosa pooblastil poroča o 

vsakem takšnem primeru v okviru naslova 

„Potrditev navodil v skladu s členom 91 

finančne uredbe“ v letnem poročilu o 

dejavnostih iz člena 73(9) te uredbe. 
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Predlog spremembe  195 

Predlog uredbe 

Člen 99 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Vsaka institucija vsako leto pošlje 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 

o odpovedih izterjavam iz tega odstavka za 

zneske v višini 100 000 EUR ali več. V 

primeru Komisije se to poročilo priloži 

povzetku letnih poročil o dejavnostih iz 

člena 73(9). 

5. Vsaka institucija vsako leto pošlje 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 

o odpovedih izterjavam iz tega odstavka. V 

primeru Komisije se to poročilo priloži 

povzetku letnih poročil o dejavnostih iz 

člena 73(9). 

 

Predlog spremembe  196 

Predlog uredbe 

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) parametri za oceno uspešnosti; 

 

Predlog spremembe  197 

Predlog uredbe 

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) za prispevke v skrbniške sklade iz 

člena 227 odobritve, namenjene za 

skrbniški sklad za zadevno leto, skupaj z 

zneski, načrtovanimi za čas njegovega 

trajanja; 

(c) za prispevke v skrbniške sklade iz 

člena 227: odobritve, namenjene za 

skrbniški sklad za zadevno leto, skupaj z 

zneski, načrtovanimi za čas njegovega 

trajanja, in delež financiranja iz drugih 

virov kot iz proračuna Unije, ki mora 

ostati fiksen v celotnem obdobju trajanja 

skrbniškega sklada, kot je določeno v 

členu 227(1); 

Obrazložitev 

Posodobitev predloga spremembe 91, ki sta ga vložila poročevalca. Delež financiranja iz 

proračuna EU in drugih virov mora biti fiksen, da bi preprečili situacijo, ko bi morala EU 
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nadomestiti druge donatorje, ki ne izpolnjujejo svojih prvotnih zavez. 

 

Predlog spremembe  198 

Predlog uredbe 

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) za finančne instrumente: znesek, 

namenjen za finančne instrumente; 

(e) za finančne instrumente: znesek, 

namenjen za finančne instrumente, in delež 

zasebnega kapitala, ki ga je treba 

pritegniti; 

 

Predlog spremembe  199 

Predlog uredbe 

Člen 108 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) za prispevke v mehanizme 

kombiniranja: znesek, namenjen 

mehanizmu kombiniranja, in seznam 

subjektov, ki so udeleženi v mehanizmu 

kombiniranja; 

(g) za prispevke v mehanizme 

kombiniranja: znesek, namenjen 

mehanizmu kombiniranja, seznam 

subjektov, ki so udeleženi v mehanizmu 

kombiniranja, in njihov ustrezen finančni 

prispevek; 

 

Predlog spremembe  200 

Predlog uredbe 

Člen 109 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) preveri pogoje, v skladu s katerimi 

plačilo zapade. 

(c) preveri pogoje, v skladu s katerimi 

plačilo zapade. Ocene stroškov ne 

pomenijo, da so bili ti pogoji izpolnjeni. 

 

Predlog spremembe  201 

Predlog uredbe 

Člen 109 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Sprostitev je operacija, s katero 

odgovorni odredbodajalec v celoti ali 

deloma prekliče rezervacijo odobritev, ki 

so bile predhodno prevzete s proračunsko 

obveznostjo. 

črtano 

Obrazložitev 

Zaradi doslednosti se ta odstavek premakne k členu 2 (opredelitve). 

 

Predlog spremembe  202 

Predlog uredbe 

Člen 110 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Začasne proračunske obveznosti se 

izvršujejo s sklenitvijo ene ali več pravnih 

obveznosti, na podlagi katerih nastane 

upravičenost do poznejših plačil. Vendar se 

v primerih, ki se nanašajo na odhodke za 

upravljanje kadrov ali odhodke za 

komuniciranje, ki jih imajo institucije za 

obveščanje javnosti o dogodkih Unije, ali v 

primerih iz točke 14.5 Priloge k tej uredbi, 

lahko izvršujejo neposredno s plačili. 

6. Začasne proračunske obveznosti se 

izvršujejo s sklenitvijo ene ali več pravnih 

obveznosti, na podlagi katerih nastane 

upravičenost do poznejših plačil. Vendar se 

v primerih, ki se nanašajo na odhodke za 

upravljanje kadrov, člane oziroma 

nekdanje člane institucij Unije ali 

odhodke za komuniciranje, ki jih imajo 

institucije za obveščanje javnosti o 

dogodkih Unije, ali v primerih iz točke 

14.5 Priloge k tej uredbi, lahko izvršujejo 

neposredno s plačili. 

Obrazložitev 

Nadomestila za člane se plačujejo tako kot nadomestila za uslužbence, zato jih je treba 

omeniti tudi pri izjemah, kadar se lahko začasna obveznost izvrši neposredno s plačili. 

 

Predlog spremembe  203 

Predlog uredbe 

Člen 111 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Obveznosti iz prvega pododstavka tega 

odstavka se odštejejo od celotnih začasnih 
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obveznosti iz odstavka 2. 

Obrazložitev 

Tehnični popravek (preneseno iz odstavka 5). 

 

Predlog spremembe  204 

Predlog uredbe 

Člen 111 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Obveznosti iz prvega pododstavka 

tega odstavka se odštejejo od celotnih 

začasnih obveznosti iz odstavka 1. 

črtano 

Obrazložitev 

Tehnični popravek (preneseno v odstavek 4). 

 

Predlog spremembe  205 

Predlog uredbe 

Člen 112 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kateri koli deli proračunskih 

obveznosti, ki niso bili izvršeni s plačili v 

šestih mesecih po končnem datumu za 

izvršitev, se sprostijo v skladu s členom 

13. 

4. Kateri koli deli proračunskih 

obveznosti, ki niso bili izvršeni s plačili v 

šestih mesecih po končnem datumu za 

izvršitev, se sprostijo. 

Obrazložitev 

Sklicevanje nima smisla, ker člen 13 obravnava preklic odobritev po prenehanju obveznosti in 

ne postopka prenehanja obveznosti kot takega. 

 

Predlog spremembe  206 

Predlog uredbe 

Člen 113 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za nepovratna sredstva v okviru 

neposrednega izvrševanja v višini nad 

5.000.000 EUR za financiranje zunanjih 

ukrepov lahko med trajanjem ukrepa 

ostaneta neplačani največ dve plačili 

predhodnega financiranja. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi drugi pododstavek iz člena 184(4) Uredbe št. 966/2012, ki ga je Komisija 

izpustila. 

 

Predlog spremembe  207 

Predlog uredbe 

Člen 114 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) 90 koledarskih dneh za sporazume 

o prispevkih, naročila in sporazume o 

nepovratnih sredstvih, ki zajemajo tehnične 

storitve ali ukrepe, katerih ocena je posebej 

kompleksna in katerih plačila so odvisna 

od odobritve poročila ali potrdila; 

(a) 60 koledarskih dneh za sporazume 

o prispevkih, naročila in sporazume o 

nepovratnih sredstvih, ki zajemajo tehnične 

storitve ali ukrepe, katerih ocena je posebej 

kompleksna; 

Obrazložitev 

Predlog spremembe temelji na predlogu organizacije Civil Society Europe. 

 

Predlog spremembe  208 

Predlog uredbe 

Člen 114 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) 60 koledarskih dneh za vse druge 

sporazume o prispevkih, naročila in 

sporazume o nepovratnih sredstvih, 

katerih plačila so odvisna od odobritve 

poročila ali potrdila; 

črtano 
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Obrazložitev 

Predlog spremembe temelji na predlogu organizacije Civil Society Europe. 

 

Predlog spremembe  209 

Predlog uredbe 

Člen 114 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Razen v primeru držav članic, Evropske 

investicijske banke in Evropskega 

investicijskega sklada je upnik po izteku 

rokov iz odstavka 1 upravičen do obresti v 

skladu z naslednjimi pogoji: 

Razen v primeru držav članic je upnik po 

izteku rokov iz odstavka 1 upravičen do 

obresti v skladu z naslednjimi pogoji: 

Obrazložitev 

Skupina EIB pri tem ne bi smela biti drugače obravnavana kot drugi subjekti, ki uporabljajo 

proračunska sredstva EU, ali upniki v Uniji. Na podlagi svojega statuta mora zagotoviti, da 

so njeni stroški kriti, vključitev Evropske investicijske banke (EIB) in Evropskega 

investicijskega sklada v to določbo pa lahko povzroči negativne odzive pri bonitetnih 

agencijah, kar zadeva obstoječe instrumente, kot so EFSI, mandat EIB za zunanja posojila in 

InnovFin. 

 

Predlog spremembe  210 

Predlog uredbe 

Člen 115 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka institucija vzpostavi funkcijo 

notranjega revizorja, ki se izvaja v skladu z 

ustreznimi mednarodnimi standardi. 

Notranji revizor, ki ga imenuje institucija, 

je tej instituciji odgovoren za preverjanje 

pravilnega delovanja sistemov in 

postopkov za izvrševanje proračuna. 

Notranji revizor ne sme biti niti 

odredbodajalec niti računovodja. 

1. Vsaka institucija vzpostavi funkcijo 

notranjega revizorja, ki se izvaja v skladu z 

ustreznimi mednarodnimi standardi. 

Notranji revizor, ki ga imenuje institucija, 

je tej instituciji odgovoren za preverjanje 

pravilnega delovanja sistemov in 

postopkov za izvrševanje proračuna. 

Notranji revizor naloge opravlja 

neodvisno in ne sme biti niti 

odredbodajalec niti računovodja. 
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Predlog spremembe  211 

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V tem letnem poročilu navede tudi kakršne 

koli sistemske težave, ki jih je odkrila 

posebna komisija, ustanovljena na podlagi 

člena 139, v primerih, ko poda mnenje iz 

člena 90. 

V tem letnem poročilu navede tudi kakršne 

koli sistemske težave, ki jih je odkrila 

posebna komisija, ustanovljena na podlagi 

člena 90. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 90(5)(b) (novo). 

 

Predlog spremembe  212 

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Notranji revizor se pri pripravi 

poročila osredotoči zlasti na splošno 

spoštovanje načela dobrega finančnega 

poslovodenja in zagotovi, da se sprejmejo 

ustrezni ukrepi za stalno izboljševanje in 

krepitev njegove uporabe. 

5. Notranji revizor se pri pripravi 

poročila osredotoči zlasti na splošno 

spoštovanje načel dobrega finančnega 

poslovodenja in uspešnosti ter zagotovi, da 

se sprejmejo ustrezni ukrepi za stalno 

izboljševanje in krepitev njune uporabe. 

 

Predlog spremembe  213 

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Institucija v skladu s členom 239 

Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 

leto pošlje poročilo s povzetkom, v 

katerem navede število in vrsto opravljenih 

notranjih revizij, dana priporočila ter 

ukrepe, sprejete glede teh priporočil. 

8. Institucija v skladu s členom 239 

Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 

leto pošlje poročilo s sporočilnim 

povzetkom, v katerem navede število in 

vrsto opravljenih notranjih revizij, dana 

priporočila ter ukrepe, sprejete glede teh 

priporočil. 
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Predlog spremembe  214 

Predlog uredbe 

Člen 120 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 120a 

 Notranji revizijski odbori 

 1.  Vsaka institucija vzpostavi notranji 

revizijski odbor, katerega naloga je 

spremljanje kakovosti notranjega 

revizijskega dela in zagotavljanje, da 

njene službe revizijska priporočila 

ustrezno upoštevajo in spremljajo. 

 2.  Večina članov notranjega 

revizijskega odbora mora biti neodvisna 

od institucije. 

 3.  Dejavnosti notranjih revizijskih 

odborov morajo zlasti: 

 (a)  pomagati izboljšati ustreznost in 

učinkovitost upravljanja tveganj in 

notranjega nadzora; 

 (b)  spodbujati načela dobrega 

upravljanja in njihovo uporabo pri 

odločanju; 

 (c)  podpirati kakovost notranje 

revizije; 

 (d)  ozaveščati o nujnosti učinkovitega 

upravljanja tveganj in notranjega 

nadzora; 

 (e)  zagotoviti izvajanje priporočil 

notranjih in zunanjih revizij ter 

 (f)  pomagati pri vključevanju vrednot 

etičnega upravljanja, vključno z 

učinkovitimi ureditvami za boj proti 

goljufijam in korupciji. 

 4.  Letno poročilo notranjega 

revizorja iz člena 116(4) vsebuje ustrezne 

informacije o nalogah, operacijah, 

dejavnostih in rezultatih notranjega 

revizijskega odbora. 
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Obrazložitev 

V skladu z Evropskim računskim sodiščem (glej odstavka 14–15 Mnenja št. 1/2017) najboljša 

mednarodna praksa na področju upravnih organov javnega sektorja zahteva vzpostavitev 

notranjega revizijskega odbora, ki ga sestavlja večina neodvisnih članov, katerih mandat 

zajema računovodsko poročanje, nepravilnosti in obvladovanje tveganja. 

 

Predlog spremembe  215 

Predlog uredbe 

Člen 121 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka -a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) financiranje, ki ni povezano s 

stroški zadevnih operacij in temelji na: 

 (i)  izpolnjevanju pogojev bodisi iz 

zakonodaje za posamezni sektor bodisi iz 

sklepov Komisije ali 

 (ii)  doseganju rezultatov, ki se merijo 

glede na predhodno določene mejnike ali 

s pomočjo kazalnikov uspešnosti; 

Obrazložitev 

Za utrditev „kulture uspešnosti“ v tej uredbi poročevalca predlagata, da si je treba na 

podlagi različnih prispevkov Unije najprej prizadevati doseči rezultate in nato obravnavati 

druga merila. 

 

Predlog spremembe  216 

Predlog uredbe 

Člen 121 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) financiranje, ki ni povezano s 

stroški zadevnih operacij in temelji na: 

črtano 

i)  izpolnjevanju pogojev bodisi iz 

zakonodaje za posamezni sektor bodisi iz 

sklepov Komisije ali 

 

ii)  doseganju rezultatov, ki se merijo 

glede na predhodno določene mejnike ali 

s pomočjo kazalnikov uspešnosti; 
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Obrazložitev 

Prenese se na odstavek (-a). 

 

Predlog spremembe  217 

Predlog uredbe 

Člen 121 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil v letnem poročilu o dejavnostih 

iz člena 73(9) te uredbe poroča o 

prispevkih Unije, določenih v skladu z 

odstavkom 1, točkama (e) in (f) tega člena 

pod naslovom „Prispevek Unije v skladu s 

členom 121(1)(e) in (f) finančne uredbe“. 

Obrazložitev 

Ta določba bo okrepila nadzor proračunskega organa nad temi novimi vrstami financiranja. 

 

Predlog spremembe  218 

Predlog uredbe 

Člen 122 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 122 črtano 

Navzkrižno opiranje na ocene  

Komisija se lahko v celoti ali delno opira 

na ocene, ki jih je pripravila sama ali so 

jih pripravili drugi subjekti, vključno z 

donatorji, kolikor so bile te ocene 

pripravljene ob upoštevanju pogojev, ki 

ustrezajo pogojem iz te uredbe za metodo 

izvrševanja proračuna, ki se uporablja. 

Komisija za ta namen spodbuja 

priznavanje mednarodno sprejetih 

standardov ali mednarodnih dobrih praks. 

 

Obrazložitev 

Ta nova določba je v nasprotju z načelom dobrega finančnega poslovodenja, zato bi jo bilo 

treba črtati. 
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Predlog spremembe  219 

Predlog uredbe 

Člen 123 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če revizijo, temelječo na mednarodno 

sprejetih standardih, ki zagotavljajo 

razumno zagotovilo, v zvezi z 

računovodskimi izkazi in poročili, v 

katerih je opredeljena uporaba prispevka 

Unije, izvede neodvisen revizor, je ta 

revizija osnova za splošno zagotovilo, ki je 

po potrebi podrobneje določeno v pravilih 

za posamezni sektor. 

Če revizijo, temelječo na mednarodno 

sprejetih standardih, ki zagotavljajo 

razumno zagotovilo, v zvezi z 

računovodskimi izkazi in poročili, v 

katerih je opredeljena uporaba prispevka 

Unije, izvede neodvisen revizor in če ta 

prispevek Unije znaša manj kot 50 % 

skupnih razpoložljivih sredstev, je ta 

revizija lahko, če tako odloči odgovorni 

odredbodajalec, osnova za splošno 

zagotovilo, ki je po potrebi podrobneje 

določeno v pravilih za posamezni sektor. 

Izjeme se lahko dovolijo za raziskovalne 

ustanove.  

Obrazložitev 

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba za navzkrižno opiranje na 

revizije uvesti dodatne zaščitne ukrepe. 

 

Predlog spremembe  220 

Predlog uredbe 

Člen 123 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija in Računsko sodišče za ta 

namen spodbujata priznavanje 

mednarodno sprejetih standardov ali 

mednarodnih dobrih praks. 

Obrazložitev 

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba za navzkrižno opiranje na 

revizije uvesti dodatne zaščitne ukrepe. 
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Predlog spremembe  221 

Predlog uredbe 

Člen 123 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V čim večji meri se uporabljajo 

informacije, ki so že na voljo pri organu 

upravljanja, da se od upravičencev ne 

zahtevajo iste informacije več kot enkrat. 

Obrazložitev 

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba za navzkrižno opiranje na 

revizije uvesti dodatne zaščitne ukrepe. 

 

Predlog spremembe  222 

Predlog uredbe 

Člen 124 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka oseba ali subjekt, ki prejema 

sredstva Unije, v celoti sodeluje pri zaščiti 

finančnih interesov Unije ter kot pogoj za 

prejem sredstev podeli potrebne pravice in 

zahtevani dostop odgovornemu 

odredbodajalcu, Evropskemu uradu za boj 

proti goljufijam in Evropskemu 

računskemu sodišču, po potrebi pa tudi 

ustreznim nacionalnim organom, da lahko 

celovito izvršujejo svoje pristojnosti. V 

primeru Evropskega urada za 

preprečevanje goljufij to vključuje pravico 

do izvajanja preiskav, vključno s 

preverjanjem na kraju samem in 

inšpekcijami. 

1. Vsaka oseba ali subjekt, ki prejema 

sredstva Unije, v celoti sodeluje pri zaščiti 

finančnih interesov Unije ter kot pogoj za 

prejem sredstev podeli potrebne pravice in 

zahtevani dostop odgovornemu 

odredbodajalcu, Evropskemu javnemu 

tožilstvu, uradu OLAF in Evropskemu 

računskemu sodišču, po potrebi pa tudi 

ustreznim nacionalnim organom, da lahko 

celovito izvršujejo svoje pristojnosti. V 

primeru urada OLAF to vključuje pravico 

do izvajanja preiskav, vključno s 

preverjanjem na kraju samem in 

inšpekcijami. 

 

Predlog spremembe  223 

Predlog uredbe 

Člen 124 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vsaka oseba ali subjekt, ki prejema 2. Vsaka oseba ali subjekt, ki prejema 
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sredstva Unije v okviru neposrednega ali 

posrednega izvrševanja, da pisno soglasje 

za podelitev potrebnih pravic iz odstavka 1. 

To vključuje obveznost za vse tretje osebe, 

ki so vključene v izvrševanje sredstev 

Unije, da se zagotovijo enakovredne 

pravice. 

sredstva Unije v okviru neposrednega, 

deljenega ali posrednega izvrševanja, da 

pisno soglasje za podelitev potrebnih 

pravic iz odstavka 1. To vključuje 

obveznost za vse tretje osebe, ki so 

vključene v izvrševanje sredstev Unije, da 

se zagotovijo enakovredne pravice. 

 

Predlog spremembe  224 

Predlog uredbe 

Člen 125 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 125 črtano 

Prerazporeditev virov na instrumente, 

vzpostavljene na podlagi te uredbe ali 

predpisov za posamezni sektor 

 

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 

deljenega izvrševanja, se lahko na njihovo 

zahtevo prerazporedijo instrumentom, 

vzpostavljenim na podlagi te uredbe ali 

predpisov za posamezni sektor. Komisija 

te vire izvršuje v skladu s točkami (a) do 

(c) člena 61(1), če je to mogoče, v korist 

zadevne države članice. Poleg tega se 

lahko viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega izvrševanja, na njihovo 

zahtevo uporabijo za povečanje 

sposobnosti odzivanja na tveganja, ki jo 

zagotavlja Evropski sklad za strateške 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EFSI). V 

takih primerih se uporabljajo pravila 

EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  225 

Predlog uredbe 

Člen 126 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V sporazumih o okvirnem 

finančnem partnerstvu so določene oblike 

finančnega sodelovanja, skupni cilji 

2. V sporazumih o okvirnem 

finančnem partnerstvu so določene oblike 

finančnega sodelovanja, skupni cilji 
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sodelovanja in načela, ki urejajo takšno 

sodelovanje med Komisijo ter osebami in 

subjekti, ki izvršujejo sredstva Unije v 

skladu s točko (c) člena 61(1), ali 

upravičenci. Ti sporazumi odražajo tudi 

obseg, v katerem se lahko Komisija opira 

na sisteme in postopke oseb ali subjektov, 

ki izvršujejo sredstva Unije v skladu s 

točko (c) člena 61(1), ali upravičencev, 

vključno z revizijskimi postopki. 

sodelovanja in načela, ki urejajo takšno 

sodelovanje med Komisijo ter osebami in 

subjekti, ki izvršujejo sredstva Unije v 

skladu s točko (c) člena 61(1), ali 

upravičenci. Ti sporazumi tudi: 

 (a)  zagotavljajo, da je izvrševanje 

kakovostno, cilji Unije pa doseženi, ter 

 (b)  odražajo sisteme in postopke oseb 

ali subjektov, ki za dosego teh ciljev 

izvršujejo sredstva Unije v skladu s točko 

(c) člena 61(1), ali upravičencev, vključno 

z revizijskimi postopki. 

Obrazložitev 

Ti dodatni zaščitni ukrepi bodo pomagali zagotoviti, da bodo imela okvirna finančna 

partnerstva dodano vrednost za EU. 

 

Predlog spremembe  226 

Predlog uredbe 

Člen 126 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Da se optimizirajo stroški in koristi 

revizij ter omogočijo usklajevanje, revizije 

in preverjanje, se lahko sporazumi sklenejo 

z osebami in subjekti, ki izvršujejo sredstva 

Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ali 

upravičenci do nepovratnih sredstev. V 

primeru Evropske investicijske banke se 

uporablja tristranski sporazum, sklenjen s 

Komisijo in Evropskim računskih 

sodiščem. 

3. Da se optimizirajo stroški in koristi 

revizij ter omogočijo usklajevanje, revizije 

in preverjanje, se lahko sporazumi sklenejo 

z osebami in subjekti, ki izvršujejo sredstva 

Unije v skladu s točko (c) člena 61(1), ali 

upravičenci do nepovratnih sredstev. Ti 

sporazumi ne omejujejo dostopa 

Evropskega računskega sodišča do 

informacij, ki so potrebne za revizijo 

sredstev Unije. 

Obrazložitev 

Sklic na tristranski sporazum iz člena 287(3) PDEU je odveč. Zaradi jasnosti bi bilo treba 

določiti, da sporazumi v zvezi z revizijo ali preverjanjem iz tega odstavka ne smejo ovirati 

dostopa Evropskega računskega sodišča do informacij, ki jih potrebuje, da lahko opravlja 

svoje naloge. 
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Predlog spremembe  227 

Predlog uredbe 

Člen 126 – odstavek 4 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) trajanje partnerstva ne sme biti 

daljše od štirih let, razen v ustrezno 

utemeljenih primerih; 

(c) trajanje partnerstva ne sme biti 

daljše od štirih let, razen v ustrezno 

utemeljenih primerih, ki se jasno navedejo 

v letnem poročilu o dejavnostih iz 

člena 73(9); 

Obrazložitev 

Predlog spremembe krepi nadzor proračunskega organa nad temi sporazumi o partnerstvu. 

 

Predlog spremembe  228 

Predlog uredbe 

Člen 126 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. V primeru sporazuma o okvirnem 

finančnem partnerstvu, ki se izvaja s 

posebnimi nepovratnimi sredstvi, se 

preverjanje poslovne in finančne 

sposobnosti iz člena 191 izvede pred 

podpisom sporazuma o okvirnem 

finančnem partnerstvu. Komisija se lahko 

opre na enakovredno preverjanje finančne 

in poslovne sposobnosti, ki ga izvedejo 

drugi donatorji. 

6. V primeru sporazumov o okvirnem 

finančnem partnerstvu, ki se izvajajo s 

posebnimi nepovratnimi sredstvi, se 

preverjanje poslovne in finančne 

sposobnosti iz člena 191 izvede pred 

podpisom sporazuma o okvirnem 

finančnem partnerstvu. Le če delež, ki se 

krije iz proračuna Unije, znaša manj kot 

50 % skupnih sredstev, se Komisija lahko 

opre na enakovredno preverjanje finančne 

in poslovne sposobnosti, ki ga izvedejo 

drugi donatorji. 

Obrazložitev 

V skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja bi bilo treba za navzkrižno opiranje na 

preverjanje uvesti dodatne zaščitne ukrepe. Glej tudi predlog spremembe k členu 123(1), ki 

sta ga vložila poročevalca. 

 

Predlog spremembe  229 

Predlog uredbe 

Člen 126 – odstavek 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Komisija si prizadeva za 

harmonizacijo svojih obveznosti 

poročanja z obveznostmi poročanja 

drugih donatorjev. 

črtano 

Obrazložitev 

Ta nova določba bi lahko ogrozila pravila o poročanju iz naslova XIII, zato bi jo bilo treba 

črtati. 

 

Predlog spremembe  230 

Predlog uredbe 

Člen 132 – odstavek 1 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) sta statutarni sedež subjekta in 

njegovo središče glavnih interesov v 

različnih jurisdikcijah, s čimer se izogiba 

svojim obveznostim, ki izhajajo iz 

davčnega in socialnega prava, ali katerim 

koli drugim pravnim obveznostim, ki 

veljajo v jurisdikciji njegovega središča 

glavnih interesov (družba „poštni 

nabiralnik“). 

Obrazložitev 

Družbe „poštni nabiralnik“ so pogosto ustanovljene z namenom izogibanja davčnim, pravnim 

ali socialnim obveznostim, ki veljajo v državi, v kateri je njihovo središče glavnih interesov, 

kar je v nasprotju s finančnimi interesi EU in namenom financiranja EU. Ta predlog 

spremembe temelji na predlogu, ki so ga poročevalcema podali pri nemški zvezni notarski 

zbornici (Bundesnotarkammer). 

 

Predlog spremembe  231 

Predlog uredbe 

Člen 132 – odstavek 4 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) je fizična ali pravna oseba, ki je 

član upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa institucije osebe ali 

(a) je fizična ali pravna oseba, ki je 

član upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa institucije osebe ali 
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subjekta iz člena 131(1), ali ki ima 

pooblastila za zastopanje, odločanje ali 

nadzor v zvezi z navedenimi osebami ali 

subjekti, v eni ali več situacij iz točk (c) do 

(f) odstavka 1; 

subjekta iz člena 131(1), ali ki ima 

pooblastila za zastopanje, odločanje ali 

nadzor v zvezi z navedenimi osebami ali 

subjekti, vključno z osebami in subjekti v 

strukturi lastništva in nadzora ter 

dejanskimi lastniki, v eni ali več situacij iz 

točk (c) do (f) odstavka 1; 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je pojasniti področje uporabe glede oseb, za katere se 

uporabljajo razlogi za izključitev iz člena 131(1), ter uskladiti področje uporabe razlogov za 

preverjanje in izključitev s področjem uporabe preverjanja, ki se od finančnih institucij in 

drugih imenovanih nefinančnih subjektov in poklicev zahteva na podlagi direktive o 

preprečevanju pranja denarja 849/2015, ter s področjem uporabe Uredbe št. 2580/2001 o 

omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu. 

 

Predlog spremembe  232 

Predlog uredbe 

Člen 133 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) informacije o fizičnih ali pravnih 

osebah, ki so člani upravnega, vodstvenega 

ali nadzornega organa udeleženca ali imajo 

pooblastila za zastopanje, odločanje ali 

nadzor v zvezi s tem udeležencem, in 

ustrezna dokazila, da nobena od teh oseb ni 

v kateri od situacij za izključitev iz točk (c) 

do (f) člena 132(1); 

(b) informacije o fizičnih ali pravnih 

osebah, ki so člani upravnega, vodstvenega 

ali nadzornega organa udeleženca ali imajo 

pooblastila za zastopanje, odločanje ali 

nadzor v zvezi s tem udeležencem, 

vključno z osebami in subjekti v strukturi 

lastništva in nadzora ter dejanskimi 

lastniki, in ustrezna dokazila, da nobena od 

teh oseb ni v kateri od situacij za 

izključitev iz točk (c) do (f) člena 132(1); 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je pojasniti področje uporabe glede oseb, za katere se 

uporabljajo razlogi za izključitev iz člena 131(1), ter uskladiti področje uporabe razlogov za 

preverjanje in izključitev s področjem uporabe preverjanja, ki se od finančnih institucij in 

drugih imenovanih nefinančnih subjektov in poklicev zahteva na podlagi direktive o 

preprečevanju pranja denarja 849/2015, ter s področjem uporabe Uredbe št. 2580/2001 o 

omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu. 

 

Predlog spremembe  233 

Predlog uredbe 
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Člen 142 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V okviru deljenega izvrševanja se 

vse uradne izmenjave informacij med 

državami članicami in Komisijo opravijo 

na načine, opredeljene v pravilih za 

posamezni sektor. Ta pravila zagotavljajo 

interoperabilnost zbranih ali drugače 

prejetih in posredovanih podatkov pri 

upravljanju proračuna. 

2. V okviru deljenega izvrševanja se 

vse uradne izmenjave informacij med 

državami članicami in Komisijo opravijo 

na načine, opredeljene v pravilih za 

posamezni sektor. Ta pravila zagotavljajo 

interoperabilnost zbranih ali drugače 

prejetih in posredovanih podatkov pri 

izvrševanju proračuna. 

 

Predlog spremembe  234 

Predlog uredbe 

Člen 142 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija redno poroča 

Evropskemu parlamentu in Svetu o 

napredku pri izvajanju e-Uprave. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi tretji odstavek člena 95 Uredbe št. 966/2012, ki ga je Komisija črtala. 

 

Predlog spremembe  235 

Predlog uredbe 

Člen 144 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija redno poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o napredku pri 

izvajanju tega odstavka. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi drugi pododstavek člena 111 Uredbe št. 966/2012, ki ga je Komisija črtala. 
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Predlog spremembe  236 

Predlog uredbe 

Člen 147 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Razen za naročila nizke vrednosti 

in nepovratna sredstva nizke vrednosti 

lahko odgovorni odredbodajalec, če je 

ustrezno in na podlagi analize tveganj, 

zahteva predložitev jamstva s strani: 

1. Razen za naročila nizke vrednosti 

in nepovratna sredstva nizke vrednosti 

lahko odgovorni odredbodajalec, če je 

ustrezno in na podlagi svoje analize 

tveganj, zahteva predložitev jamstva s 

strani: 

Obrazložitev 

Predlog spremembe pojasnjuje, da mora odgovorni odredbodajalec ukrepati na podlagi 

lastne analize tveganj. 

 

Predlog spremembe  237 

Predlog uredbe 

Člen 148 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Garancija velja dovolj dolgo, da se lahko 

unovči. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi stavek iz člena 206(2) pravil uporabe finančne uredbe, ki ga je Komisija 

izpustila. 

 

Predlog spremembe  238 

Predlog uredbe 

Člen 149 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izbira subjektov in oseb, ki izvršujejo 

sredstva Unije ali proračunska jamstva v 

skladu s točko (c) člena 61(1), je 

pregledna, temelji na naravi ukrepov in ne 

povzroča nasprotja interesov. Za subjekte 

iz točk (ii), (v), (vi) in (vii) člena 61(1)(c) 

se pri izbiri ustrezno upošteva tudi njihova 

Izbira subjektov in oseb, ki so jim 

poverjene naloge izvrševanja proračuna, 

vključno z izvrševanjem proračunskih 

jamstev v skladu s točko (c) člena 61(1), je 

pregledna, temelji na naravi ukrepov in ne 

povzroča nasprotja interesov. Za subjekte 

iz točk (ii), (v), (vi) in (vii) člena 61(1)(c) 



 

RR\1127745SL.docx 113/555 PE601.115v02-00 

 SL 

poslovna in finančna sposobnost. se pri izbiri ustrezno upošteva tudi njihova 

poslovna in finančna sposobnost. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi besedilo iz člena 60(1) Uredbe št. 966/2012. 

 

Predlog spremembe  239 

Predlog uredbe 

Člen 149 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Subjekti in osebe, ki izvršujejo 

sredstva Unije ali proračunska jamstva v 

skladu s točko (c) člena 61(1), spoštujejo 

načela dobrega finančnega poslovodenja, 

preglednosti in nediskriminacije ter 

zagotavljajo prepoznavnost delovanja 

Unije. Če Komisija vzpostavi sporazume o 

finančnih partnerstvih v skladu s členom 

126, se navedena načela podrobneje 

opišejo v takšnih sporazumih. 

2. Subjekti in osebe, ki so jim 

poverjene naloge izvrševanja proračuna, 

vključno z izvrševanjem proračunskih 

jamstev v skladu s točko (c) člena 61(1), 

spoštujejo načela dobrega finančnega 

poslovodenja, preglednosti in 

nediskriminacije ter zagotavljajo 

prepoznavnost delovanja Unije. Če 

Komisija vzpostavi sporazume o finančnih 

partnerstvih v skladu s členom 126, se 

navedena načela podrobneje opišejo v 

takšnih sporazumih. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi besedilo iz člena 60(1) Uredbe št. 966/2012. 

 

Predlog spremembe  240 

Predlog uredbe 

Člen 149 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Subjekti in osebe, ki so jim bile v 

skladu s točko (c) člena 61(1) poverjene 

naloge, povezane z izvrševanjem 

proračuna, pri opravljanju teh nalog 

preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo 

nepravilnosti in goljufije ter o njih 

obveščajo Komisijo. V ta namen v skladu 

z načelom sorazmernosti izvajajo 

predhodne in naknadne kontrole, ki po 
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potrebi vključujejo na kraju samem 

izvedene preglede reprezentativnih in/ali 

na tveganju temelječih vzorcev transakcij, 

s čimer zagotavljajo, da se ukrepi, ki se 

financirajo iz proračuna, izvajajo 

učinkovito in pravilno. Poleg tega 

izterjajo nepravilno plačane zneske, 

preprečijo dostop do sredstev Unije ali 

izrečejo denarne kazni in po potrebi v 

zvezi s tem začnejo pravni postopek. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi člen 60(3) Uredbe št. 966/2012, ki ga je Komisija črtala. 

 

Predlog spremembe  241 

Predlog uredbe 

Člen 149 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) uporabljajo ustrezna pravila in 

postopke za zagotavljanje financiranja 

tretjim osebam, tudi ustrezne revizijske 

postopke, pravila za izterjavo nepravilno 

plačanih sredstev in pravila za izključitev 

iz dostopa do financiranja; 

(d) uporabljajo ustrezna pravila in 

postopke za zagotavljanje financiranja 

tretjim osebam, tudi pregledne, 

nediskriminatorne, učinkovite in uspešne 
revizijske postopke, pravila za izterjavo 

nepravilno plačanih sredstev in pravila za 

izključitev iz dostopa do financiranja; 

 

Predlog spremembe  242 

Predlog uredbe 

Člen 149 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poleg tega lahko Komisija v dogovoru s 

subjekti ali osebami oceni druga pravila in 

postopke, kot so prakse stroškovnega 

računovodstva za upravne stroške 

subjektov. Komisija lahko na podlagi 

rezultatov te ocene odloči, da se bo oprla 

na navedena pravila in postopke. 

Poleg tega lahko Komisija v dogovoru s 

subjekti ali osebami oceni druga pravila in 

postopke, kot so prakse stroškovnega 

računovodstva za upravne stroške 

subjektov. Komisija lahko na podlagi 

rezultatov te ocene odloči, da se bo oprla 

na navedena pravila in postopke. Letno 

poročilo o dejavnostih iz člena 73(9) 

vsebuje informacije o vseh tovrstnih 

odločitvah. 
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Predlog spremembe  243 

Predlog uredbe 

Člen 149 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Če ti subjekti ali osebe le delno 

izpolnjujejo zahteve iz odstavka 4, 

Komisija sprejme ustrezne nadzorne 

ukrepe za zagotovitev zaščite finančnih 

interesov Unije. Ti ukrepi se določijo v 

ustreznih sporazumih. 

5. Če ti subjekti ali osebe le delno 

izpolnjujejo zahteve iz odstavka 4, 

Komisija sprejme ustrezne nadzorne 

ukrepe za zagotovitev zaščite finančnih 

interesov Unije. Ti ukrepi se določijo v 

ustreznih sporazumih. Letno poročilo o 

dejavnostih iz člena 73(9) vsebuje 

informacije o vseh tovrstnih ukrepih. 

 

Predlog spremembe  244 

Predlog uredbe 

Člen 150 – odstavek 1 – pododstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Obveznosti iz tega odstavka ne posegajo v 

sporazume, sklenjene s skupino EIB, 

mednarodnimi organizacijami in tretjimi 

državami. Kar zadeva izjavo o upravljanju, 

taki sporazumi vključujejo najmanj 

obveznost, da ti subjekti Komisiji vsako 

leto predložijo izjavo, s katero potrdijo, da 

je bil v zadevnem proračunskem letu 

prispevek Unije porabljen in obračunan v 

skladu z zahtevami iz odstavkov 3 in 4 

člena 149 ter z obveznostmi, določenimi v 

takih sporazumih. Takšna izjava je lahko 

vključena v končno poročilo, če je izvedeni 

ukrep omejen na 18 mesecev. 

Obveznosti iz tega odstavka ne posegajo v 

sporazume, sklenjene z EIB, Evropskim 

investicijskim skladom, mednarodnimi 

organizacijami in tretjimi državami. Kar 

zadeva izjavo o upravljanju, taki sporazumi 

vključujejo najmanj obveznost, da ti 

subjekti Komisiji vsako leto predložijo 

izjavo, s katero potrdijo, da je bil v 

zadevnem proračunskem letu prispevek 

Unije porabljen in obračunan v skladu z 

zahtevami iz odstavkov 3 in 4 člena 149 ter 

z obveznostmi, določenimi v takih 

sporazumih. Takšna izjava je lahko 

vključena v končno poročilo, če je izvedeni 

ukrep omejen na 18 mesecev. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe k členu 61(1)(c)(iii), ki sta ga podala poročevalca. 
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Predlog spremembe  245 

Predlog uredbe 

Člen 150 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Vsi sporazumi o prispevkih, 

sporazumi o financiranju in sporazumi o 

jamstvu se posredujejo Evropskemu 

parlamentu in Svetu na njuno zahtevo. 

6. Vsi sporazumi o prispevkih, 

sporazumi o financiranju in sporazumi o 

jamstvu se posredujejo v letnem poročilu o 

dejavnostih iz člena 73(9). 

 

Predlog spremembe  246 

Predlog uredbe 

Člen 151 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 151a 

 Posredno izvrševanje z organizacijami 

držav članic 

 1. organizacije držav članic pomeni 

subjekte, navedene v točkah (v) do (vii) 

člena 61(1)(c), če: 

 (i)  jih države članice poverijo za 

opravljanje javnih storitev na področju 

mednarodnega razvoja in sodelovanja ter 

so v državah članicah ustanovljeni v 

skladu z zasebnim ali javnim pravom; 

 (ii) so bili njihovi sistemi in postopki, 

ki so prilagojeni posebnim pravnim in 

operacijskim okvirom mednarodnega 

razvoja in sodelovanja, pozitivno ocenjeni 

v skladu z določbami člena 149(4). 

 2.  V okviru posrednega izvrševanja z 

organizacijami držav članic se Komisija 

opira na sisteme in postopke organizacij 

držav članic, ki so bili pozitivno ocenjeni v 

skladu z določbami člena 149(4), ali na 

katere koli dodatne sisteme in postopke, ki 

presegajo področje uporabe ocene iz tega 

člena, in so bili ustrezno vzpostavljeni ter 

se uporabljajo pod nadzorom zadevnih 

držav članic, na primer struktura stroškov 

organizacij držav članic. Tako navzkrižno 
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opiranje se uporablja zlasti a ne izključno 

za sisteme in postopke iz člena 123. 

 3.  V sporazumih o okvirnem 

finančnem partnerstvu, sklenjenih z 

organizacijami držav članic v skladu s 

členom 126, so še dodatno obrazloženi 

obseg in načini navzkrižnega opiranja na 

sisteme in postopke organizacij držav 

članic. 

Obrazložitev 

Poročevalca predlagata dodaten člen v naslovu o posrednem izvrševanju zaradi priznavanja 

posebnosti dejavnosti organizacij držav članic na področju zunanje pomoči EU. 

 

Predlog spremembe  247 

Predlog uredbe 

Člen 153 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če se finančni instrument izvaja v 

okviru mehanizma kombiniranja, se 

uporablja naslov X. 

2. Če se finančni instrument izvaja v 

okviru mehanizma kombiniranja in znaša 

več kot 50 % skupnih sredstev, se naslov X 

uporablja za celotno operacijo. 

Obrazložitev 

Poročevalca se sicer strinjata s poenostavitvijo kot splošnim ciljem, ki se skriva za to novo 

določbo, a hkrati bi bilo treba preprečiti položaj, ko bi celotno operacijo kombiniranja 

urejala pravila za finančne instrumente, čeprav predstavljajo le majhen delež sredstev. 

 

Predlog spremembe  248 

Predlog uredbe 

Člen 153 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če se nepovratna sredstva izvršujejo v 

okviru mehanizma kombiniranja in 

znašajo več kot 50 % skupnih sredstev, se 

naslov VIII uporablja za celotno 

operacijo. 
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Obrazložitev 

Poročevalca se sicer strinjata s poenostavitvijo kot splošnim ciljem, ki se skriva za to novo 

določbo, a hkrati bi bilo treba preprečiti položaj, ko bi celotno operacijo kombiniranja 

urejala pravila za finančne instrumente, čeprav predstavljajo le majhen delež sredstev. 

 

Predlog spremembe  249 

Predlog uredbe 

Člen 153 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Za finančne instrumente v okviru 

mehanizmov kombiniranja se točka (h) 

člena 202(1) šteje za izpolnjeno, če se 

predhodna ocena izvede pred 

vzpostavitvijo zadevnega mehanizma 

kombiniranja. 

3. Za finančne instrumente v okviru 

mehanizmov kombiniranja se točka (h) 

člena 202(1) šteje za izpolnjeno, če se 

ocena učinka izvede pred vzpostavitvijo 

zadevnega mehanizma kombiniranja. 

Obrazložitev 

Uskladitev terminologije s predlogi sprememb poročevalcev k členu 32. 

 

Predlog spremembe  250 

Predlog uredbe 

Člen 174 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nepovratna sredstva so neposredni 

finančni prispevki v obliki donacij iz 

proračuna za financiranje: 

Nepovratna sredstva se dodelijo za 

financiranje: 

Obrazložitev 

Zaradi doslednosti se del tega odstavka premakne k členu 2 (opredelitve). 

 

Predlog spremembe  251 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar koli je možno in ustrezno, se 2. Kadar koli je možno in ustrezno, se 
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pavšalni zneski, stroški na enoto ali 

pavšalne stopnje določijo na tak način, da 

se izplačajo po doseganju konkretnih 

rezultatov. 

pavšalni zneski, stroški na enoto ali 

pavšalne stopnje določijo na tak način, da 

se izplačajo po doseganju konkretnih 

rezultatov in izidov, pod pogojem, da so 

bili sprejeti primerni ukrepi za zagotovitev 

ustreznosti posameznih zneskov glede na 

zahtevane rezultate. 

Obrazložitev 

Dodaten zaščitni ukrep. 

 

Predlog spremembe  252 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija in upravičenec se pogajata o 

natančnih merilih za zahtevane rezultate, 

navede pa se jih v sporazumu o 

nepovratnih sredstvih za vsak primer 

posebej in ob upoštevanju okoliščin. 

 

Predlog spremembe  253 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če ni v temeljnem aktu drugače 

določeno, uporabo pavšalnih zneskov, 

stroškov na enoto in financiranja po 

pavšalni stopnji odobri odgovorni 

odredbodajalec, ki deluje v skladu z 

vnaprej določenimi postopki, 

vzpostavljenimi v posamezni instituciji. 

3. Če ni v temeljnem aktu drugače 

določeno, uporabo pavšalnih zneskov, 

stroškov na enoto in financiranja po 

pavšalni stopnji odobri odgovorni 

odredbodajalec, ki deluje v skladu z 

vnaprej določenimi postopki, 

vzpostavljenimi v posamezni instituciji. 

Odgovorni odredbodajalec o vsaki tovrstni 

odobritvi poroča v svojem letnem poročilu 

o dejavnostih iz člena 73(9). 

 

Predlog spremembe  254 

Predlog uredbe 
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Člen 175 – odstavek 4 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) če je mogoče, osnovne pogoje za 

sprožitev plačila, po potrebi vključno z 

doseganjem rezultatov; 

(d) če je mogoče, osnovne pogoje za 

sprožitev plačila, po potrebi vključno z 

doseganjem rezultatov in izidov; 

 

Predlog spremembe  255 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 4 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) opis pogojev za zagotavljanje 

spoštovanja načela dobrega finančnega 

poslovodenja in razumnega izpolnjevanja 

načela sofinanciranja; 

(e) opis pogojev za zagotavljanje 

spoštovanja načela dobrega finančnega 

poslovodenja in razumnega izpolnjevanja 

načel sofinanciranja ter neprofitnosti; 

Obrazložitev 

Načelo neprofitnosti bi bilo treba ponovno vnesti kot eno splošnih načel, ki se uporabljajo za 

nepovratna sredstva. 

 

Predlog spremembe  256 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Odgovorni odredbodajalec lahko 

odobri ali naloži financiranje posrednih 

stroškov upravičenca v obliki financiranja 

po pavšalni stopnji, in sicer do največ 7 % 

skupnih upravičenih neposrednih stroškov 

za ukrep. Višja pavšalna stopnja se lahko 

odobri z obrazloženim sklepom Komisije. 

6. Odgovorni odredbodajalec lahko 

odobri ali naloži financiranje posrednih 

stroškov upravičenca v obliki financiranja 

po pavšalni stopnji, in sicer do največ 7 % 

skupnih upravičenih neposrednih stroškov 

za ukrep. Višja pavšalna stopnja se lahko 

odobri z obrazloženim sklepom Komisije. 

Odgovorni odredbodajalec o vsaki tovrstni 

odločitvi, odobreni pavšalni stopnji, 

zadevnih zneskih in razlogih, ki so 

privedli do take odločitve, poroča v svojem 

letnem poročilu o dejavnostih iz 

člena 73(9). 
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Obrazložitev 

Proračunski organ bo na podlagi predloga spremembe lahko nadzoroval, kako 

odredbodajalci uporabljajo to izjemo. 

 

Predlog spremembe  257 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Upravičenci lahko za delo, ki so ga 

opravili prostovoljci v okviru ukrepa ali 

programa dela, na podlagi stroškov na 

enoto, odobrenih v skladu z odstavki 1 do 

6, prijavijo stroške za osebje. 

8. Upravičenci lahko za delo, ki so ga 

opravili prostovoljci v okviru ukrepa ali 

programa dela, na podlagi stroškov na 

enoto, odobrenih v skladu z odstavki 1 do 

6, v okviru računovodske postavke 

prijavijo stroške za osebje. 

Obrazložitev 

V skladu s konceptom prostovoljstva delo, ki ga opravljajo prostovoljci, ni plačano. V izogib 

morebitnemu napačnemu razumevanju bi zato bilo treba pojasniti, da je ta izjava 

računovodski instrument in ne implicira plačila prostovoljskega dela. Predlog spremembe 

temelji na predlogu, ki so ga poročevalcema podali pri nemškem združenju organizacij 

socialnega varstva (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege). 

 

Predlog spremembe  258 

Predlog uredbe 

Člen 176 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pri odobritvi enkratnih pavšalnih 

zneskov odgovorni odredbodajalec 

izpolnjuje določbe iz člena 175. 

3. Pri odobritvi enkratnih pavšalnih 

zneskov odgovorni odredbodajalec 

izpolnjuje določbe iz člena 175 ter 

veljavna pravila o sofinanciranju, zlasti v 

zvezi z najvišjo stopnjo sofinanciranja za 

posamezne ukrepe ali program dela. 

 

Predlog spremembe  259 

Predlog uredbe 

Člen 177 – odstavek 1 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Višina pavšalnih zneskov, stroškov na 

enoto in financiranja po pavšalni stopnji, 

določena vnaprej z uporabo metode, ki sta 

jo odobrila odgovorni odredbodajalec ali 

Komisija v skladu s členom 175, se ne 

izpodbijajo z naknadnimi kontrolami, brez 

poseganja v pravico odgovornega 

odredbodajalca, da zniža nepovratna 

sredstva v skladu z odstavkom 4 člena 127. 

Če se pavšalni zneski, stroški na enoto ali 

pavšalne stopnje izračunajo na podlagi 

običajne prakse stroškovnega 

računovodstva upravičenca, se uporabi 

odstavek 2 člena 179. 

Višina pavšalnih zneskov, stroškov na 

enoto in financiranja po pavšalni stopnji, 

določena vnaprej z uporabo metode, ki sta 

jo odobrila odgovorni odredbodajalec ali 

Komisija v skladu s členom 175, se z 

naknadnimi kontrolami izpodbijajo samo v 

primeru razumnega dvoma, brez 

poseganja v pravico odgovornega 

odredbodajalca, da zniža nepovratna 

sredstva v skladu z odstavkom 4 člena 127. 

Če se pavšalni zneski, stroški na enoto ali 

pavšalne stopnje izračunajo na podlagi 

običajne prakse stroškovnega 

računovodstva upravičenca, se uporabi 

odstavek 2 člena 179. 

 

Predlog spremembe  260 

Predlog uredbe 

Člen 177 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Pogostost in področje uporabe 

pregledov in kontrol sta lahko med 

drugim odvisna od posebnega tveganja, ki 

ga pomeni zadevni upravičenec. To 

tveganje se med drugim oceni na podlagi 

nepravilnosti iz preteklosti, ki jih je 

mogoče pripisati temu upravičencu in so 

imele pomemben učinek na nepovratna 

sredstva, dodeljena upravičencu pod 

podobnimi pogoji. 

Obrazložitev 

Pregledi in kontrole bi morali biti bolj osredotočeni na upravičence, ki pomenijo večje 

tveganje za proračun Unije. Pregledi in kontrole na podlagi tveganja bi EU omogočili, da bi 

več svojih sredstev porabila za konkretne ukrepe namesto za administracijo. 

 

Predlog spremembe  261 

Predlog uredbe 

Člen 178 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Metoda za določanje pavšalnih zneskov, 

stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, 

osnovni podatki in izračunani zneski se 

redno ocenjujejo in po potrebi prilagodijo v 

skladu s členom 175. 

Metoda za določanje pavšalnih zneskov, 

stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj, 

osnovni podatki in izračunani zneski, pa 

tudi ustreznost teh zneskov glede na 

dosežene rezultate se redno in najmanj 

vsaki dve leti ocenjujejo in po potrebi 

prilagodijo v skladu s členom 175. 

 

Predlog spremembe  262 

Predlog uredbe 

Člen 180 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če ocenjeni upravičeni stroški 

vključujejo stroške za delo prostovoljcev iz 

odstavka 8 člena 175, nepovratna sredstva 

ne smejo preseči ocenjenih upravičenih 

stroškov, razen stroškov za delo 

prostovoljcev. 

(b) če ocenjeni upravičeni stroški 

vključujejo stroške za delo prostovoljcev iz 

odstavka 8 člena 175, nepovratna sredstva 

ne smejo preseči ocenjenih upravičenih 

stroškov, razen stroškov za delo 

prostovoljcev, oziroma 75 % skupnih 

ocenjenih upravičenih stroškov, odvisno 

od tega, kateri znesek je nižji. 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je preprečiti, da bi majhen stvarni prispevek privedel do tega, da 

bi dejanska stopnja sofinanciranja znašala skoraj 100 %. 

 

Predlog spremembe  263 

Predlog uredbe 

Člen 182 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) neprofitnosti. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev za člen 182 a (novo). 
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Predlog spremembe  264 

Predlog uredbe 

Člen 183 – odstavek -1 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Pogoj za pridobitev nepovratnih 

sredstev je delovni program, ki ga je treba 

objaviti pred njegovo izvedbo. 

 

Predlog spremembe  265 

Predlog uredbe 

Člen 183 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vsa nepovratna sredstva, dodeljena 

med proračunskim letom, se objavijo v 

skladu z odstavki 1 do 4 člena 36. 

2. Vsa nepovratna sredstva, dodeljena 

med proračunskim letom, se objavijo v 

skladu z odstavki 1 do 4 člena 36. Poleg 

tega vse institucije Unije, ki izvajajo javna 

naročila, na svojih spletnih mestih 

objavljajo jasna pravila v zvezi z nabavo, 

izdatki in spremljanjem ter dodeljenimi 

naročili, vključno z njihovo vrednostjo. 

 

Predlog spremembe  266 

Predlog uredbe 

Člen 183 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija po objavi iz odstavkov 1 

in 2 Evropskemu parlamentu in Svetu na 

zahtevo pošlje poročilo o: 

3. Komisija po objavi iz odstavkov 1 

in 2 poročilo objavi in ga pošlje 

Evropskemu parlamentu in Svetu: 

 

Predlog spremembe  267 

Predlog uredbe 

Člen 183 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) povprečnem trajanju postopka od (c) povprečnem trajanju postopka od 
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datuma zaključka razpisa za zbiranje 

predlogov do dodelitve nepovratnih 

sredstev; 

datuma zaključka razpisa za zbiranje 

predlogov do dodelitve nepovratnih 

sredstev, pa tudi o trajanju 

najpočasnejšega in najhitrejšega 

postopka; 

 

Predlog spremembe  268 

Predlog uredbe 

Člen 183 – odstavek 3 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) nepovratnih sredstvih, ki so bila v 

skladu s točko (g) člena 188 dodeljena 

EIB ali Evropskemu investicijskemu 

skladu; 

 

Predlog spremembe  269 

Predlog uredbe 

Člen 183 – odstavek 3 – točka d b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) operacijah kombiniranja v skladu 

s členom 153, ki vključujejo nepovratna 

sredstva. 

 

Predlog spremembe  270 

Predlog uredbe 

Člen 184 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kot izjema od odstavka 1 se lahko 

zunanji ukrep v celoti financira iz 

nepovratnih sredstev samo, kadar je to 

nujno za njegovo izvedbo. V takem 

primeru je treba v sklepu o dodelitvi to 

utemeljiti. 

3. Kot izjema od odstavka 1 se lahko 

zunanji ukrep, ki ga izvede partner Unije, 

ki (po predhodni oceni) dokaže skladnost 

s pravili in zahtevami Evropske komisije, 
v celoti financira iz nepovratnih sredstev 

samo, kadar je to nujno za njegovo 

izvedbo. V takem primeru je treba v sklepu 

o dodelitvi to utemeljiti. 
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Predlog spremembe  271 

Predlog uredbe 

Člen 185 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Načelo nekumulativnega dodeljevanja in 

preprečevanja dvojnega financiranja 

Načelo nekumulativnega dodeljevanja in 

prepovedi dvojnega financiranja 

Obrazložitev 

Jezikovni predlog spremembe. 

 

Predlog spremembe  272 

Predlog uredbe 

Člen 185 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ukrep, za katerega se lahko odobrijo 

nepovratna sredstva iz proračuna, mora 

biti jasno opredeljen. Nobenega ukrepa ni 

mogoče razdeliti na različne ukrepe, da bi 

se izognili finančnim pravilom iz te 

uredbe. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi člen 176 pravil uporabe finančne uredbe. 

 

Predlog spremembe  273 

Predlog uredbe 

Člen 185 – odstavek 4 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Odstavki 1, 2 in 3 se ne 

uporabljajo za: 

4. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata 

za: 

Obrazložitev 

Glede prepovedi dvojnega financiranja ne bi smelo biti izjem. 
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Predlog spremembe  274 

Predlog uredbe 

Člen 186 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v primeru izjemne nujnosti ukrepov 

iz točk (a) ali (b) člena 188, v katerem bi 

bilo pravočasno posredovanje Unije zelo 

pomembno. V teh primerih so stroški, ki 

jih je imel upravičenec pred datumom 

vložitve vloge, upravičeni do financiranja 

Unije pod naslednjima pogojema: 

(b) v primeru izjemne nujnosti ukrepov 

iz točke (a) člena 188, v katerem bi bilo 

pravočasno posredovanje Unije zelo 

pomembno. V teh primerih so stroški, ki 

jih je imel upravičenec pred datumom 

vložitve vloge, upravičeni do financiranja 

Unije pod naslednjima pogojema: 

Obrazložitev 

Odstopanje od načela neretroaktivnosti bi bilo treba strogo omejiti na humanitarno pomoč in 

z njo povezane primere. 

 

Predlog spremembe  275 

Predlog uredbe 

Člen 186 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil o vsakem takšnem primeru 

poroča v okviru naslova „Odstopanja od 

načela neretroaktivnosti v skladu s 

členom 186 finančne uredbe“ letnega 

poročila o dejavnostih iz člena 73(9). 

 

Predlog spremembe  276 

Predlog uredbe 

Člen 186 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. V primeru nepovratnih sredstev za 

poslovanje se sporazum o nepovratnih 

sredstvih podpiše v šestih mesecih od 

začetka proračunskega leta upravičenca. 

Upravičeni stroški za financiranje ne smejo 

nastati niti preden je bila vložena vloga za 

4. V primeru nepovratnih sredstev za 

poslovanje se sporazum o nepovratnih 

sredstvih podpiše v treh mesecih od 

začetka proračunskega leta upravičenca. 

Upravičeni stroški za financiranje ne smejo 

nastati niti preden je bila vložena vloga za 
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nepovratna sredstva niti pred začetkom 

proračunskega leta upravičenca. 

nepovratna sredstva niti pred začetkom 

proračunskega leta upravičenca. Prvi obrok 

se upravičencu izplača v dveh mesecih od 

podpisa sporazuma o nepovratnih 

sredstvih. 

Obrazložitev 

Čas za podpis sporazumov o nepovratnih sredstvih s strani Komisije bi se moral skrajšati s 

šestih mesecev na tri mesece od začetka proračunskega leta upravičenca. To bi Komisiji 

omogočilo, da poveča učinkovitost pri ciklu priprave programov. S tem bi se tudi izognili 

ogrožanju finančne sposobnosti organizacij civilne družbe, zlasti najmanjših. V primeru 

šestih mesecev za podpis sporazumov in dodatnih treh mesecev za plačilo prvega obroka se 

mora večina organizacij civilne družbe zanašati na bančna posojila. 

 

Predlog spremembe  277 

Predlog uredbe 

Člen 186 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 186a 

 Načelo neprofitnosti 

 1.  Nepovratna sredstva ne smejo 

imeti namena ali učinka ustvarjanja 

dobička v okviru ukrepa ali programa 

dela upravičenca (v nadaljnjem besedilu: 

načelo neprofitnosti). 

 2.  Dobiček se opredeli kot presežek 

prejemkov glede na upravičene stroške, ki 

jih je upravičenec imel ob predložitvi 

zahtevka za plačilo razlike. 

 3.  Prejemki iz odstavka 2 so omejeni 

na prihodke iz ukrepa ali programa dela 

ter na finančne prispevke, ki so jih 

donatorji posebej namenili za 

financiranje upravičenih stroškov. 

 V primeru nepovratnih sredstev za 

poslovanje se zneski, namenjeni za 

ustvarjanje rezerv, ne upoštevajo pri 

preverjanju skladnosti z načelom 

neprofitnosti. 

 4.  Odstavek 1 se ne uporablja za: 

 (a)  ukrepe, katerih namen je okrepiti 
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finančne sposobnosti upravičenca, ali 

ukrepe za ustvarjanje prihodkov, da se 

zagotovi njihova kontinuiteta po izteku 

obdobja financiranja Unije, določenega v 

sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev ali 

sporazumu o nepovratnih sredstvih; 

 (b)  štipendije za študij, raziskovanje 

ali usposabljanje, plačane fizičnim 

osebam; 

 (c)  drugo neposredno pomoč, plačano 

fizičnim osebam, ki jo najbolj potrebujejo, 

kot so brezposelne osebe in begunci; 

 (d)  nepovratna sredstva, ki temeljijo 

na pavšalnih stopnjah in/ali pavšalnih 

zneskih in/ali stroških na enoto, če 

izpolnjujejo pogoje iz člena 175; 

 (e)  nepovratna sredstva nizke 

vrednosti. 

 5.  Če se ustvari dobiček, ima 

Komisija pravico izterjati odstotek 

dobička, ki ustreza prispevku Unije k 

upravičenim stroškom, ki jih je 

upravičenec dejansko imel z izvajanjem 

ukrepa ali programa dela. 

 Z odstopanjem od tega člena lahko 

evropska politična fundacija v smislu 

Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, če 

njeni prihodki na koncu finančnega leta, 

za katero je stranka prejela nepovratna 

sredstva za poslovanje, presegajo 

odhodke, del tega presežka v višini največ 

25 % celotnih prihodkov tistega leta 

prenese v naslednje leto pod pogojem, da 

bo porabljen pred koncem prvega 

četrtletja tega naslednjega leta. 

Obrazložitev 

Načelo neprofitnosti za nepovratna sredstva je ključno načelo pri upravljanju javnih financ. 

Komisija meni, da bi bilo treba za financiranje projektov, ki ustvarjajo prihodek, v prvi meri 

uporabljati finančne instrumente in ne nepovratna sredstva, zato je treba ohraniti to načelo v 

zvezi z nepovratnimi sredstvi. 
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Predlog spremembe  278 

Predlog uredbe 

Člen 187 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) ureditve za financiranje Unije, 

predvsem v obliki nepovratnih sredstev; 

(c) ureditve za financiranje Unije, pri 

čemer se navedejo vse vrste prispevkov 

Unije, predvsem v obliki nepovratnih 

sredstev; 

 

Predlog spremembe  279 

Predlog uredbe 

Člen 187 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za obveščanje vseh vložnikov o 

izidu ocenjevanja njihove vloge največ šest 

mesecev od zadnjega dne za predložitev 

celovitih predlogov; 

(a) za obveščanje vseh vložnikov o 

izidu ocenjevanja njihove vloge največ tri 

mesece od zadnjega dne za predložitev 

celovitih predlogov; 

 

Predlog spremembe  280 

Predlog uredbe 

Člen 187 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za podpis sporazuma o nepovratnih 

sredstvih z vložniki največ tri mesece od 

dneva obvestila vložnikov, da so uspeli. 

(b) za podpis sporazuma o nepovratnih 

sredstvih z vložniki največ en mesec od 

dneva obvestila vložnikov, da so uspeli. 

 

Predlog spremembe  281 

Predlog uredbe 

Člen 187 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil v svojem letnem poročilu o 

dejavnostih poroča o povprečnem času, 

porabljenem za obveščanje vložnikov in 

Odredbodajalec na podlagi prenosa 

pooblastil v svojem letnem poročilu o 

dejavnostih poroča o povprečnem času, 

porabljenem za obveščanje vložnikov in 
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podpisovanje sporazumov o nepovratnih 

sredstvih. V primeru prekoračitve obdobij 

iz prvega pododstavka odredbodajalec na 

podlagi prenosa pooblastil navede razloge 

in predlaga popravne ukrepe, kadar 

prekoračitev ni ustrezno utemeljena v 

skladu s drugim pododstavkom. 

podpisovanje sporazumov o nepovratnih 

sredstvih, pa tudi o najdaljšem oziroma 

najkrajšem obdobju. V primeru 

prekoračitve obdobij iz prvega 

pododstavka odredbodajalec na podlagi 

prenosa pooblastil navede razloge in 

predlaga popravne ukrepe, kadar 

prekoračitev ni ustrezno utemeljena v 

skladu s drugim pododstavkom. 

 

Predlog spremembe  282 

Predlog uredbe 

Člen 188 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) organom, ki imajo pravni ali 

dejanski monopol, ali organom, ki jih 

imenujejo države članice in spadajo v 

njihovo pristojnost, če so te države članice 

pravno ali dejansko v monopolnem 

položaju; 

črtano 

Obrazložitev 

Komisija v svojem predlogu predvideva možnost, da se neposredna nepovratna sredstva v 

primeru dejanskega ali pravnega monopola dodelijo tudi subjektom, ki jih pooblastijo države 

članice, ali neposrednim upravičencem, izbranim na podlagi njihovih tehničnih sposobnosti. 

Poročevalca nista dovolj prepričana, da je tveganje razširitve nepovratnih sredstev brez 

razpisa za zbiranje predlogov v tem primeru upravičeno. 

 

Predlog spremembe  283 

Predlog uredbe 

Člen 188 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Institucije in organi Unije ali države 

članice izjeme iz točke (c) in (f) prvega 

pododstavka razlagajo in uporabljajo 

restriktivno. 
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Predlog spremembe  284 

Predlog uredbe 

Člen 188 – odstavek 2 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Institucije in organi Unije ali države 

članice jasno določijo časovni okvir in 

obseg uporabe za izjeme iz točke (c) in (f) 

prvega pododstavka. 

 

Predlog spremembe  285 

Predlog uredbe 

Člen 189 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prvi pododstavek se ne uporablja za javne 

organe in mednarodne organizacije iz člena 

151; 

Prvi pododstavek se ne uporablja za javne 

organe, organizacije države članice in 

mednarodne organizacije iz člena 151; 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 151a (novo). 

 

Predlog spremembe  286 

Predlog uredbe 

Člen 189 – odstavek 1 – točka e – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e)  opis ukrepa ali programa dela in 

načrt proračuna, ki, če je to mogoče: 

(e)  opis ukrepa ali programa dela in 

načrt proračuna, ki: 

 

Predlog spremembe  287 

Predlog uredbe 

Člen 189 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Vložnik navede vire in zneske 

financiranja Unije, ki jih je prejel ali za 
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katera je zaprosil, za isti ukrep, del ukrepa 

ali za njegovo izvajanje v istem 

proračunskem letu, kot tudi vsa druga 

sredstva za isti ukrep, ki jih je prejel ali za 

katera je zaprosil. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi stavek iz člena 196(4) pravil uporabe finančne uredbe, 

 

Predlog spremembe  288 

Predlog uredbe 

Člen 191 – odstavek 5 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) Organizacije države članice; 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 151a (novo). 

 

Predlog spremembe  289 

Predlog uredbe 

Člen 191 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Odgovorni odredbodajalec lahko 

glede na oceno tveganja opusti dolžnost 

preverjanja poslovne sposobnosti javnih 

organov ali mednarodnih organizacij. 

6. Odgovorni odredbodajalec lahko 

glede na oceno tveganja opusti dolžnost 

preverjanja poslovne sposobnosti javnih 

organov, organizacij države članice ali 

mednarodnih organizacij. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 151a (novo). 

 

Predlog spremembe  290 

Predlog uredbe 

Člen 192 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) njihovo oceno. 

 

Predlog spremembe  291 

Predlog uredbe 

Člen 200 – odstavek 5 – pododstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija po objavi Evropskemu 

parlamentu in Svetu na zahtevo pošlje 

poročilo o: 

Komisija po objavi Evropskemu 

parlamentu in Svetu pošlje poročilo o: 

 

Predlog spremembe  292 

Predlog uredbe 

Člen 201 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Unija lahko vzpostavi finančne 

instrumente ali zagotovi proračunska 

jamstva oziroma finančno pomoč iz 

splošnega proračuna s temeljnim aktom. 

1. Da bi dosegla svoje cilje, lahko 

Unija vzpostavi finančne instrumente ali 

zagotovi proračunska jamstva oziroma 

finančno pomoč iz splošnega proračuna s 

temeljnim aktom, če se izkaže, da je to 

najboljši način za uresničitev ciljev Unije. 

Finančni instrumenti dopolnjujejo druge 

oblike proračunskih posegov. 

 

Predlog spremembe  293 

Predlog uredbe 

Člen 201 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Računsko sodišče ima popoln 

dostop do vseh informacij v zvezi s 

finančnimi instrumenti, proračunskimi 

jamstvi in finančno pomočjo, vključno s 

pregledi na kraju samem. 

 Če ni v temeljnem aktu določeno drugače, 

se šteje, da je Računsko sodišče zunanji 
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revizor, pristojen za projekte in programe, 

podprte s finančnimi instrumenti, 

proračunskim jamstvom ali finančno 

pomočjo. 

 

Predlog spremembe  294 

Predlog uredbe 

Člen 202 – odstavek -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Finančni instrumenti se 

uporabljajo v skladu z načeli dobrega 

finančnega poslovodenja, preglednosti, 

sorazmernosti, nediskriminacije, enakega 

obravnavanja in subsidiarnosti, v skladu s 

svojimi cilji in v obdobju veljavnosti, če je 

določeno v temeljnih aktih teh finančnih 

instrumentov. 

Obrazložitev 

Ponovno se vstavi člen 140(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, ki ga je Komisija črtala. 

 

Predlog spremembe  295 

Predlog uredbe 

Člen 202 – odstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) dosegajo učinek vzvoda ali 

multiplikacijski učinek, s tem da 

mobilizirajo svetovne naložbe, ki presegajo 

vrednost prispevka ali jamstva Unije. Ciljni 

razpon vrednosti za učinek vzvoda in 

multiplikacijski učinek temelji na 

predhodnem ocenjevanju ustreznega 

finančnega instrumenta ali proračunskega 

jamstva; 

(d) dosegajo učinek vzvoda ali 

multiplikacijski učinek, s tem da 

mobilizirajo svetovne naložbe, ki presegajo 

vrednost prispevka ali jamstva Unije. Ciljni 

razpon vrednosti za učinek vzvoda in 

multiplikacijski učinek temelji na oceni 

učinka ustreznega finančnega instrumenta 

ali proračunskega jamstva; 

Obrazložitev 

Uskladitev terminologije s predlogi sprememb poročevalcev k členu 32. 
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Predlog spremembe  296 

Predlog uredbe 

Člen 202 – odstavek 1 – točka g 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) določajo, da je plačilo izvajalskim 

organom ali partnerjem, ki sodelujejo pri 

izvajanju, odvisno od kakovosti izvedbe. 

Provizije, ki so odvisne od kakovosti 

izvedbe, vključujejo upravne provizije za 

nagrajevanje subjektov ali nasprotnih 

strank za delo, ki so ga opravili pri 

izvrševanju finančnega instrumenta ali 

proračunskega jamstva in, kadar je to 

primerno, spodbude, povezane s politiko, 

ki spodbujajo uresničevanje ciljev politike 

ali finančno uspešnost finančnega 

instrumenta oziroma proračunskega 

jamstva. Izredni odhodki se lahko 

povrnejo; 

(g) določajo, da je plačilo izvajalskim 

organom ali partnerjem, ki sodelujejo pri 

izvajanju, odvisno od kakovosti izvedbe. 

Provizije, ki so odvisne od kakovosti 

izvedbe, vključujejo upravne provizije za 

nagrajevanje subjektov ali partnerjev za 

delo, ki so ga opravili pri izvrševanju 

finančnega instrumenta ali proračunskega 

jamstva, izračunane na podlagi dejansko 

prenesenih sredstev, in, kadar je to 

primerno, spodbude, povezane s politiko, 

ki spodbujajo uresničevanje ciljev politike 

ali finančno uspešnost finančnega 

instrumenta oziroma proračunskega 

jamstva. Izredni odhodki se lahko v 

ustrezno utemeljenih primerih povrnejo; 

 

Predlog spremembe  297 

Predlog uredbe 

Člen 202 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) dogovore in merila uspešnosti je 

treba dobro zasnovati in previdno izvajati; 

Komisija ne dovoli, da se upravne takse 

izračunajo kot odstotek skupnega 

prispevka Unije, za katerega so bile 

prevzete obveznosti, vključno z 

nevpoklicanimi proračunskimi 

obveznostmi. 

 

Predlog spremembe  298 

Predlog uredbe 

Člen 202 – odstavek 1 – točka h 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(h) temeljijo na predhodnih ocenah, 

izvedenih posamično ali kot del programa, 

v skladu s členom 32. Predhodna ocena 

vsebuje pojasnila glede izbire vrste 

finančne operacije, ob upoštevanju ciljev 

politike ter s tem povezanih finančnih 

tveganj in prihrankov za proračun Unije. 

(h) temeljijo na ocenah učinka, 

izvedenih posamično ali kot del programa, 

v skladu s členom 32. Ocena učinka 

vsebuje pojasnila glede izbire vrste 

finančne operacije, ob upoštevanju ciljev 

politike ter s tem povezanih finančnih 

tveganj in prihrankov za proračun Unije. 

Te ocene se pregledajo in posodobijo, da 

bi se upošteval učinek večjih družbeno-

ekonomskih sprememb na osnovno načelo 

posameznega instrumenta ali jamstva. 

Obrazložitev 

Uskladitev terminologije s predlogi sprememb poročevalcev k členu 32. 

 

Predlog spremembe  299 

Predlog uredbe 

Člen 202 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) po koncu obdobja izvrševanja 

finančnega instrumenta ali proračunskega 

jamstva se vsak dolgovani znesek iz 

proračuna Unije vrne v proračun; 

(b) po koncu obdobja izvrševanja 

finančnega instrumenta ali proračunskega 

jamstva in ob upoštevanju narave tega 

finančnega instrumenta ali 

proračunskega jamstva se morebitni 

dolgovani zneski iz proračuna Unije vrnejo 

v proračun; 

Obrazložitev 

Pri shemah porazdelitve tveganja v portfelju bi bilo treba upoštevati tudi obdobje trajanja 

portfelja, preden se sredstva vrnejo v proračun EU. 

 

Predlog spremembe  300 

Predlog uredbe 

Člen 203 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Proračunska jamstva in finančna 

pomoč lahko ustvarijo pogojno obveznost 

Unije, ki presega finančna sredstva, 

namenjena za kritje finančne obveznosti 

2. Proračunska jamstva in finančna 

pomoč lahko ustvarijo pogojno obveznost 

Unije, ki sme preseči finančna sredstva, 

namenjena za kritje finančne obveznosti 

Unije, le v primeru, da to omogoča 



 

PE601.115v02-00 138/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

Unije. temeljni akt o ustanovitvi jamstva, in pod 

pogoji, ki so v njem določeni. 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe posodablja in nadomešča prvotni predlog spremembe 159 

poročevalcev. 

 

Predlog spremembe  301 

Predlog uredbe 

Člen 204 – odstavek 8 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) se zaradi zahtevkov za unovčitev 

proračunskega jamstva ravni rezervacij za 

proračunsko jamstvo zmanjšajo pod 30 % 

stopnje rezervacij, določene v odstavku 1, 

ali pa bi se lahko zmanjšali pod to stopnjo 

v enem letu glede na oceno tveganja, ki jo 

opravi Komisija; 

(a) se zaradi zahtevkov za unovčenje 

proračunskega jamstva ravni rezervacij za 

proračunsko jamstvo zmanjšajo pod 50 % 

stopnje rezervacij, določene v odstavku 1, 

in ponovno, ko se zmanjšajo pod 30 %, ali 

ko bi se lahko zmanjšali pod ti stopnji v 

enem letu glede na oceno tveganja, ki jo 

opravi Komisija; 

 

Predlog spremembe  302 

Predlog uredbe 

Člen 204 – odstavek 8 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) znesek z učinkom vzvoda 

pridobljenega zasebnega kapitala je nižji 

od prispevkov iz javnih virov. 

 

Predlog spremembe  303 

Predlog uredbe 

Člen 205 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Rezervacije za kritje finančnih 

obveznosti, ki izhajajo iz finančnih 

instrumentov, proračunskih jamstev ali 

finančne pomoči, se hranijo v skupnem 

1. Rezervacije za kritje finančnih 

obveznosti, ki izhajajo iz finančnih 

instrumentov, proračunskih jamstev ali 

finančne pomoči, se hranijo v skupnem 
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skladu za rezervacije, ki ga neposredno 

izvršuje Komisija. 

skladu za rezervacije, ki ga neposredno 

izvršuje Komisija. Komisija o delovanju 

skupnega sklada za rezervacije in 

izračunu njegove stopnje rezervacij 

obvesti Evropski parlament in se posvetuje 

z njim. 

 

Predlog spremembe  304 

Predlog uredbe 

Člen 206 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsaka tri leta se opravi neodvisna ocena 

ustreznosti smernic. 

Vsaka tri leta se opravi neodvisna ocena 

ustreznosti smernic, ki se nato posreduje 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

 

Predlog spremembe  305 

Predlog uredbe 

Člen 207 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija vsako leto v skladu s členom 242 

poroča o finančnih instrumentih, 

proračunskih jamstvih, finančni pomoči, 

pogojnih obveznostih in skupnem skladu 

za rezervacije. 

Komisija vsako leto v skladu s členom 242 

poroča o finančnih instrumentih, vključno 

s finančnimi instrumenti, za katere se 

uporablja člen 210, proračunskih jamstvih, 

finančni pomoči, pogojnih obveznostih in 

skupnem skladu za rezervacije. 

Obrazložitev 

Zahteve za poročanje o finančnih instrumentih v deljenem upravljanju bi morale biti enake 

kot za finančne instrumente, ki se upravljajo neposredno in posredno. 

 

Predlog spremembe  306 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ne glede na člen 201(1) se lahko 

finančni instrumenti v ustrezno 

črtano 
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utemeljenih primerih vzpostavijo brez 

odobritve s temeljnim aktom, če so ti 

instrumenti vključeni v proračun v skladu 

s točko (e) člena 50(1). 

 

Predlog spremembe  307 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se finančni instrumenti 

kombinirajo z dodatno podporo iz 

proračuna Unije v okviru enega 

sporazuma, vključno z nepovratnimi 

sredstvi, se določbe tega naslova 

uporabljajo za celotni ukrep. Poročanje se 

izvaja v skladu s členom 242. 

2. Kadar se finančni instrumenti 

kombinirajo z dodatno podporo iz 

proračuna Unije v okviru enega 

sporazuma, vključno z nepovratnimi 

sredstvi, se za celotni ukrep uporabljajo 

pravila za metodo financiranja, ki zajema 

več kot 50 % skupnih sredstev. Poročanje 

o delu financiranja iz finančnega 

instrumenta se izvaja v skladu s členom 

242. 

 

Predlog spremembe  308 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija zagotovi usklajeno 

upravljanje finančnih instrumentov, zlasti 

na področjih računovodstva, poročanja, 

spremljanja ter upravljanja finančnega 

tveganja. 

3. Komisija zagotovi usklajeno in 

poenostavljeno upravljanje finančnih 

instrumentov, zlasti na področjih 

računovodstva, poročanja, spremljanja ter 

upravljanja finančnega tveganja. 

 

Predlog spremembe  309 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če je Unija udeležena pri 

finančnem instrumentu kot manjšinski 

deležnik, Komisija zagotovi izpolnjevanje 

črtano 
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določb iz tega naslova v skladu z načelom 

sorazmernosti glede na velikost in 

vrednost udeležbe Unije pri instrumentu. 

Ne glede na navedeno Komisija zagotovi 

skladnost s členom 124. 

 

Predlog spremembe  310 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Komisija Evropskemu parlamentu 

in Svetu vsako leto poroča o učinkovitosti 

in uspešnosti finančnih instrumentov z 

načini upravljanja iz točk (a), (b) in (c) 

člena 61(1). Komisija v svojem letnem 

poročilu jasno prikaže dodano vrednost 

finančnih instrumentov, je sposobna 

navesti končne upravičence do sredstev in 

projekte, ki se financirajo iz finančnih 

instrumentov. 

 

Predlog spremembe  311 

Predlog uredbe 

Člen 210 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kar zadeva prispevke iz sredstev v 

okviru deljenega izvrševanja k finančnim 

instrumentom, vzpostavljenim na podlagi 

tega oddelka, se uporabljajo pravila za 

posamezni sektor. Ne glede na navedeno se 

lahko organi upravljanja opirajo na 

obstoječo predhodno oceno, opravljeno v 

skladu s točko (h) člena 202(1), preden 

prispevajo k obstoječim finančnim 

instrumentom. 

3. Kar zadeva prispevke iz sredstev v 

okviru deljenega izvrševanja k finančnim 

instrumentom, vzpostavljenim na podlagi 

tega oddelka, se uporabljajo pravila za 

posamezni sektor. Ne glede na navedeno se 

lahko organi upravljanja opirajo na 

obstoječo oceno učinka, opravljeno v 

skladu s točko (h) člena 202(1), preden 

prispevajo k obstoječim finančnim 

instrumentom. 

Obrazložitev 

Uskladitev terminologije s predlogi sprememb poročevalcev k členu 32. 
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Predlog spremembe  312 

Predlog uredbe 

Člen 213 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Finančna pomoč Unije državam 

članicam ali tretjim državam je v obliki 

posojila ali kreditne linije ali katerega koli 

drugega instrumenta, ki se šteje za 

primernega za zagotovitev uspešnosti 

podpore. V ta namen se v ustreznem 

temeljnem aktu na Komisijo prenese 

pooblastilo, da si izposodi potrebna 

sredstva v imenu Unije na kapitalskih trgih 

ali od finančnih institucij. 

1. Finančna pomoč Unije državam 

članicam ali tretjim državam je odvisna od 

vnaprej določenih pogojev in je v obliki 

posojila ali kreditne linije ali katerega koli 

drugega instrumenta, ki se šteje za 

primernega za zagotovitev uspešnosti 

podpore. V ta namen se v ustreznem 

temeljnem aktu na Komisijo prenese 

pooblastilo, da si izposodi potrebna 

sredstva v imenu Unije na kapitalskih trgih 

ali od finančnih institucij. 

 

Predlog spremembe  313 

Predlog uredbe 

Člen 213 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Finančno pomoč neposredno 

izvršuje Komisija. 

4. Finančno pomoč neposredno 

izvršuje Komisija, ki Evropskemu 

parlamentu in Svetu redno poroča o 

izpolnjevanju pogojev in razvoju finančne 

pomoči. 

 

Predlog spremembe  314 

Predlog uredbe 

Člen 213 – odstavek 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zagotovitev, da država upravičenka 

redno preverja, ali se zagotovljena finančna 

sredstva uporabljajo pravilno, sprejme 

ustrezne ukrepe za preprečevanje 

nepravilnosti in goljufij ter po potrebi vloži 

pravna sredstva za izterjavo nepravilno 

dodeljenih sredstev, izplačanih v okviru 

finančne pomoči Unije; 

(a) zagotovitev, da država upravičenka 

redno preverja, ali se zagotovljena finančna 

sredstva uporabljajo pravilno in ali so 

pogoji izpolnjeni, sprejme ustrezne ukrepe 

za preprečevanje nepravilnosti in goljufij 

ter po potrebi vloži pravna sredstva za 

izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev, 

izplačanih v okviru finančne pomoči Unije; 
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Predlog spremembe  315 

Predlog uredbe 

Člen 215 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Prispevki se ne smejo porabiti za 

neposredno ali posredno dodeljevanje 

osebnih koristi v denarju ali v naravi 

nobenim posameznim članom ali 

uslužbencem evropskih političnih strank. 

Prav tako se ne smejo neposredno ali 

posredno porabiti za financiranje 

dejavnosti tretjih oseb, zlasti nacionalnih 

političnih strank ali političnih fundacij na 

evropski ali nacionalni ravni, in sicer niti v 

obliki nepovratnih sredstev, donacij, 

posojil niti drugih podobnih dogovorov. 

Prispevki se ne smejo uporabiti za namene, 

ki jih izključuje člen 22 Uredbe (EU, 

Euratom) št. 1141/2014. 

3. Prispevki se ne smejo porabiti za 

neposredno ali posredno dodeljevanje 

osebnih koristi v denarju ali v naravi 

posameznim članom ali uslužbencem 

evropskih političnih strank. Prav tako se ne 

smejo neposredno ali posredno porabiti za 

financiranje dejavnosti tretjih oseb, zlasti 

nacionalnih političnih strank ali političnih 

fundacij na evropski ali nacionalni ravni, in 

sicer niti v obliki nepovratnih sredstev, 

donacij, posojil niti drugih podobnih 

dogovorov. Za namene tega člena 

pridruženi subjekti evropskih političnih 

strank na evropski ravni, kot so mladinske 

in ženske organizacije teh strank, ne 

štejejo za tretje osebe. Prispevki se ne 

smejo uporabiti za namene, ki jih 

izključuje člen 22 Uredbe (EU, Euratom) 

št. 1141/2014. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe pojasnjuje, da lahko evropske politične stranke po novem statutu še 

vedno lahko podpirajo svoje mladinske, ženske in druge organizacije. 

 

Predlog spremembe  316 

Predlog uredbe 

Člen 215 – odstavek 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Evropske politične stranke lahko 

oblikujejo rezerve iz zneska lastnih 

sredstev, ki presega 15 % njihovih letnih 

povračljivih izdatkov. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe pojasnjuje, da evropske politične stranke po novem statutu še vedno 
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lahko oblikujejo rezerve iz lastnih sredstev. 

 

Predlog spremembe  317 

Predlog uredbe 

Člen 215 – odstavek 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Če prihodki evropske politične 

fundacije v smislu Uredbe (EU, Euratom) 

št. 1141/2014 na koncu finančnega leta, 

za katero je stranka prejela nepovratna 

sredstva za poslovanje, presegajo 

odhodke, se del tega presežka v višini 

največ 25 % celotnih prihodkov tistega 

leta lahko prenese v naslednje leto pod 

pogojem, da bo porabljen pred koncem 

prvega četrtletja tega naslednjega leta. 

črtano 

Obrazložitev 

Posodobitev predloga spremembe 170. Poročevalca menita, da bi bilo treba člen 215(7) 

premakniti v člen 186a(6) (novo). 

 

Predlog spremembe  318 

Predlog uredbe 

Člen 219 – odstavek 1 – točka -a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) financiranje, ki ni vezano na 

stroške zadevnih operacij in temelji na 

enem od naslednjega: 

 i)  predhodnem izpolnjevanju 

nekaterih pogojev; 

 ii)  doseganju rezultatov, izmerjenih 

glede na prej določene mejnike ali 

kazalnike uspešnosti. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 121. 
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Predlog spremembe  319 

Predlog uredbe 

Člen 219 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) financiranje, ki ni vezano na 

stroške zadevnih operacij in temelji na 

enem od naslednjega: 

črtano 

i)  predhodnem izpolnjevanju 

nekaterih pogojev; 

 

ii)  doseganju rezultatov, izmerjenih 

glede na prej določene mejnike ali 

kazalnike uspešnosti. 

 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 121. 

 

Predlog spremembe  320 

Predlog uredbe 

Člen 227 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Skrbniški skladi Skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k odstavku 1 tega člena. 

 

Predlog spremembe  321 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za ukrepe v izrednih razmerah, 

ukrepe po izrednih razmerah in tematske 

ukrepe lahko Komisija po obvestilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

ustanavlja skrbniške sklade v okviru 

sporazumov, sklenjenih z drugimi 

donatorji. V aktu o ustanovitvi vsakega 

1. Le v ustrezno upravičenih 

primerih in za ukrepe v izrednih razmerah, 

ukrepe po izrednih razmerah in tematske 

ukrepe lahko Komisija Evropskemu 

parlamentu in Svetu predlaga ustanovitev 

skrbniških skladov za zunanje ukrepe na 

osnovi temeljnega akta, v skladu z rednim 
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skrbniškega sklada so opredeljeni cilji 

skrbniškega sklada. Sklep Komisije o 

ustanovitvi skrbniškega sklada vsebuje 

opis ciljev sklada, utemeljitev za njegovo 

ustanovitev v skladu z odstavkom 3, 

navedbo njegovega trajanja in predhodnih 

sporazumov z drugimi donatorji. 

zakonodajnim postopkom in v okviru 

sporazumov, sklenjenih z drugimi 

donatorji. Temeljni akt o ustanovitvi 

skrbniškega sklada vsebuje opis ciljev 

sklada, utemeljitev za njegovo ustanovitev 

v skladu z odstavkom 3, delež financiranja 

iz drugih virov kot iz proračuna Unije, ki 

mora ostati fiksen v celotnem obdobju 

trajanja sklada, navedbo njegovega 

trajanja in predhodnih sporazumov z 

drugimi donatorji. 

 Skrbniški sklad se v nobenem primeru ne 

ustanovi v Uniji. 

Obrazložitev 

Izvajanje skrbniških skladov je zaznamovano s pomanjkanjem nadzora Evropskega 

parlamenta in vprašanji v zvezi s tem, da bi morali drugi donatorji zagotoviti sredstva v 

enakem znesku, kot se izplačujejo iz proračuna Unije. Preden se ta vprašanja ne rešijo, je po 

mnenju poročevalcev preuranjeno razširiti uporabo skrbniških skladov na področje notranje 

politike. Organizacije za izvajanje projektov se v zvezi s skrbniškimi skladi prav tako soočajo 

s težavami pri sofinanciranju projektov, zato nasprotujejo njihovi uporabi v Uniji. Predlog 

spremembe upošteva predloge nemških socialnih združenj (Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege). 

 

Predlog spremembe  322 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija predloži osnutek sklepa o 

ustanovitvi, razširitvi ali likvidaciji 

skrbniškega sklada Unije pristojnemu 

odboru, če je tako določeno v temeljnem 

aktu, v skladu s katerim se zagotavlja 

prispevek Unije v skrbniški sklad Unije. 

2. Komisija osnutek predloga o 

ustanovitvi, razširitvi ali likvidaciji 

skrbniškega sklada Unije predloži 

Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe poročevalcev k odstavku 1. 

 

Predlog spremembe  323 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 3 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) posredovanje Unije ima dodano 

vrednost: skrbniški skladi se ustanovijo in 

uporabljajo samo na ravni Unije, če je 

njihove cilje mogoče lažje uresničiti na 

ravni Unije kot na nacionalni ravni, zlasti 

zaradi njihovega obsega ali morebitnih 

učinkov; 

(a) ocena učinka je pokazala, da ima 

posredovanje Unije dodano vrednost: 

skrbniški skladi se ustanovijo in 

uporabljajo samo na ravni Unije, če je 

njihove cilje mogoče lažje uresničiti na 

ravni Unije kot na nacionalni ravni, zlasti 

zaradi njihovega obsega ali morebitnih 

učinkov, in če teh ciljev z drugimi, 

obstoječimi finančnimi instrumenti ni 

mogoče doseči v istem obsegu; 

Obrazložitev 

Predlog spremembe temelji na predlogu organizacije Civil Society Europe. 

 

Predlog spremembe  324 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) cilji skrbniških skladov Unije za 

zunanje ukrepe so usklajeni s cilji 

instrumenta Unije ali proračunske 

postavke, iz katerega so financirani. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe temelji na predlogu organizacije Civil Society Europe. 

 

Predlog spremembe  325 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za vsak skrbniški sklad Unije se za 

zagotovitev poštenega zastopstva 

donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne 

prispevajo, kot opazovalk, ter za odločanje 

o uporabi sredstev ustanovi upravni odbor, 

ki mu predseduje Komisija. Pravila za 

sestavo upravnega odbora in njegova 

4. Za vsak skrbniški sklad Unije se za 

zagotovitev poštenega zastopstva 

donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne 

prispevajo, in po potrebi Evropskega 

parlamenta kot opazovalcev ter za 

odločanje o uporabi sredstev ustanovi 

upravni odbor, ki mu predseduje Komisija. 
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notranja pravila se določijo v aktu o 

ustanovitvi skrbniškega sklada, ki ga 

sprejme Komisija in velja tudi za 

donatorje. Ta pravila vključujejo zahtevo, 

da je za končno odločitev o uporabi 

sredstev sklada potrebno soglasje 

Komisije. 

Pravila za sestavo upravnega odbora in 

njegova notranja pravila se določijo v aktu 

o ustanovitvi skrbniškega sklada, ki ga 

sprejme Komisija in velja tudi za 

donatorje. Ta pravila vključujejo zahtevo, 

da je za končno odločitev o uporabi 

sredstev sklada potrebno soglasje 

Komisije. 

 

Predlog spremembe  326 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Skrbniški skladi Unije se ustanovijo za 

omejeno obdobje, določeno v aktu o 

njihovi ustanovitvi. To obdobje se lahko na 

zahtevo upravnega odbora zadevnega 

skrbniškega sklada podaljša s sklepom 

Komisije. 

Skrbniški skladi Unije se ustanovijo za 

omejeno obdobje, določeno v aktu o 

njihovi ustanovitvi. To obdobje lahko na 

zahtevo upravnega odbora zadevnega 

skrbniškega sklada in na osnovi predloga 

Komisije podaljšata Evropski parlament 

in Svet, ki delujeta v skladu z rednim 

zakonodajnim postopkom. 

 

Predlog spremembe  327 

Predlog uredbe 

Člen 228 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvrševanje skrbniških skladov Izvrševanje skrbniških skladov Unije za 

zunanje ukrepe 

 

Predlog spremembe  328 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Skrbniški skladi Unije se izvršujejo 

v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, 

nediskriminacije in enakega obravnavanja, 

1. Skrbniški skladi Unije se izvršujejo 

v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, 

nediskriminacije in enakega obravnavanja, 
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pa tudi v skladu s specifičnimi cilji iz 

vsakega akta o ustanovitvi. 
ob polnem spoštovanju mehanizmov 

Evropskega parlamenta za proračunski 

nadzor in kontrolo, pa tudi v skladu s 

specifičnimi cilji iz posameznih aktov o 

ustanovitvi. 

 

Predlog spremembe  329 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Vsi prispevki Unije se uporabijo v 

skladu s cilji, določenimi v temeljnih 

aktih, v skladu s katerimi se ti prispevki 

vplačajo v skrbniški sklad Unije. 

 

Predlog spremembe  330 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Ukrepe, ki se financirajo iz 

skrbniških skladov Unije, lahko izvršuje 

neposredno Komisija v skladu s točko (a) 

člena 61(1), ali pa se izvršujejo posredno s 

subjekti v skladu s točkami (i), (ii), (iii), (v) 

in (vi) člena 61(1)(c). 

2. Ukrepe, ki se financirajo iz 

skrbniških skladov Unije, lahko izvršuje 

neposredno Komisija v skladu s točko (a) 

člena 61(1) ali pa se izvršujejo posredno s 

subjekti v skladu s točkami (i), (ii), (iii), (v) 

in (vi) člena 61(1)(c) ter so v skladu s 

finančnimi pravili. 

 

Predlog spremembe  331 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odredbodajalec dvakrat letno pripravi 

finančno poročilo o ukrepih vsakega 

skrbniškega sklada. 

Odredbodajalec dvakrat letno pripravi 

finančno poročilo o ukrepih vsakega 

skrbniškega sklada. Poleg tega Komisija 

vsaj vsakih šest mesecev poroča o 

izvrševanju posameznih skrbniških 

skladov glede na merila kakovosti, kot so 
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narava podprtih projektov in programov, 

izbirni postopki, geografske in tematske 

prednostne naloge, nadzor posrednikov in 

način, kako skrbniški sklad prispeva k 

izpolnjevanju ciljev, predvidenih v 

temeljnem aktu instrumentov Unije, ki 

prispevajo k njihovemu financiranju. 

 

Predlog spremembe  332 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 5 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Skrbniški skladi so vsako leto predmet 

neodvisne zunanje revizije. 

Skrbniški skladi so vsako leto predmet 

neodvisne zunanje revizije. Evropsko 

računsko sodišče ima pravico do nadzora. 

 

Predlog spremembe  333 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Skrbniški skladi so vključeni v postopek 

razrešnice v skladu s členom 319 PDEU. 

 

Predlog spremembe  334 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Komisija objavi podrobno poročilo 

o dejavnostih, ki jih podpirajo skrbniški 

skladi Unije, ter o njihovem izvrševanju in 

uspešnosti v obliki delovnega dokumenta, 

ki se vsako leto priloži predlogu 

proračuna v skladu s členom 39(6). 
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Predlog spremembe  335 

Predlog uredbe 

Člen 229 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) tretja država spoštuje temeljna 

načela iz Splošne deklaracije o človekovih 

pravicah; 

 

Predlog spremembe  336 

Predlog uredbe 

Člen 229 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) tretja država je sprejela 

protikorupcijsko zakonodajo. 

 

Predlog spremembe  337 

Predlog uredbe 

Člen 230 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za vrednosti, nižje od mejnih 

vrednosti, določenih v členu 169(1), se 

lahko na podlagi postopka iz odstavka 3 

izberejo plačani zunanji strokovnjaki za 

pomoč institucijam pri ocenjevanju vlog za 

nepovratna sredstva, projektov in ponudb 

ter za dajanje mnenj in svetovanje v 

posameznih zadevah. 

1. Za vrednosti, nižje od mejnih 

vrednosti, določenih v členu 169(1), se 

lahko na podlagi postopka iz odstavka 3 

izberejo plačani zunanji strokovnjaki za 

pomoč institucijam pri ocenjevanju vlog za 

nepovratna sredstva, projektov in ponudb 

ter za dajanje mnenj in svetovanje v 

posameznih zadevah. Zanje velja 

obdavčitev Unije. 

 

Predlog spremembe  338 

Predlog uredbe 

Člen 234 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Letni zaključni računi se pripravijo za Letni zaključni računi se pripravijo za 
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vsako proračunsko leto, ki traja od 1. 

januarja do 31. decembra. Ti zaključni 

računi so sestavljeni iz: 

vsako proračunsko leto, ki traja od 1. 

januarja do 31. decembra. Ti zaključni 

računi vsebujejo: 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 234, odstavek 1a (novo). 

 

Predlog spremembe  339 

Predlog uredbe 

Člen 234 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) računovodskih izkazov, v katerih so 

predstavljene finančne informacije v 

skladu z računovodskimi pravili iz člena 

79; 

(a) konsolidirane računovodske 

izkaze, v katerih so predstavljene 

konsolidirane finančne informacije iz 

računovodskih izkazov institucij, ki se 

financirajo iz proračuna, organov iz člena 

69 in drugih organov, katerih zaključni 

račun mora biti konsolidiran v skladu z 

računovodskimi pravili iz člena 79; 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 234, odstavek 1a (novo). 

 

Predlog spremembe  340 

Predlog uredbe 

Člen 234 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) proračunskih izkazov, v katerih so 

predstavljene informacije iz proračunskih 

izkazov institucij; 

(b) zbirni proračunski izkaz, v 

katerem so predstavljene informacije iz 

proračunskih izkazov institucij. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 234, odstavek 1a (novo). 
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Predlog spremembe  341 

Predlog uredbe 

Člen 234 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) konsolidiranih zaključnih 

računov, v katerih so v skladu z 

računovodskimi pravili iz člena 79 in 

zlasti z načelom pomembnosti 

predstavljene konsolidirane finančne 

informacije iz računovodskih izkazov in 

proračunskih izkazov organov iz člena 69 

ter drugih organov, ki izpolnjujejo merila 

računovodske konsolidacije. 

črtano 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 234, odstavek 1a (novo). 

 

Predlog spremembe  342 

Predlog uredbe 

Člen 234 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a.  Komisija vsako leto objavi 

dolgoročno napoved denarnih tokov za 

obdobje od sedmih do desetih let, ki 

vsebuje informacije o proračunskih 

omejitvah, plačilnih potrebah, omejitvah 

zmogljivosti in po potrebi morebitni 

razveljavitvi prevzetih obveznosti. 

Obrazložitev 

Poročevalca v skladu s predlogi Računskega sodišča (glej mnenje št. 1/2017) predlagata, da 

se izkazi prestrukturirajo in vanje vključi dolgoročna napoved denarnih tokov, ki bo 

deležnikom v prihodnje v pomoč pri ocenjevanju plačilnih zahtev in proračunskih prednostnih 

nalog.  Obstoječa opredelitev zaključnega računa se ohrani. 

 

Predlog spremembe  343 

Predlog uredbe 

Člen 235 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Računovodja po izteku 

proračunskega leta in do datuma 

predložitve splošnega računovodstva 

sprejme vse morebitne popravke, ki ne 

vsebujejo izdatkov ali prihodkov za 

navedeno leto in so potrebne za pošteno 

pripravo tega računovodstva. Taki 

popravki so skladni z računovodskimi 

pravili iz člena 79. 

3. Računovodja po izteku 

proračunskega leta in do datuma 

predložitve splošnih računovodskih 

izkazov sprejme vse morebitne popravke, 

ki ne uvajajo izdatkov ali prihodkov za 

omenjeno leto in so potrebni za to, da 

bodo ti izkazi predstavljali resnično in 

pošteno sliko. Ti popravki so skladni z 

računovodskimi pravili iz člena 79. 

Obrazložitev 

Izraz „resnična in poštena slika“ je splošno uveljavljen. 

 

Predlog spremembe  344 

Predlog uredbe 

Člen 237 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Računovodje drugih institucij in 

organov iz člena 234 računovodji Komisije 

in Računskemu sodišču do 1. marca 

naslednjega leta pošljejo svoje začasne 

zaključne račune. 

1. Računovodje vseh institucij in 

organov Unije Računskemu sodišču do 

1. marca naslednjega leta pošljejo svoje 

začasne zaključne račune. 

Obrazložitev 

Glej predloge spremembe poročevalcev k členu 237(3a) (novo). 

 

Predlog spremembe  345 

Predlog uredbe 

Člen 237 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Računovodja Komisije konsolidira 

te začasne zaključne račune z začasnim 

zaključnim računom Komisije in 

Računskemu sodišču najpozneje do 

31. marca naslednjega leta prek 

elektronskih sredstev pošlje začasni 

3. Računovodja Komisije te začasne 

zaključne račune konsolidira z začasnim 

zaključnim računom Komisije in 

Računskemu sodišču najpozneje do 

31. marca naslednjega leta prek 

elektronskih sredstev pošlje začasni 
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zaključni račun Komisije in začasni 

konsolidirani zaključni račun Unije. 

konsolidirani zaključni račun Unije. 

Obrazložitev 

Glej predloge spremembe poročevalcev k členu 237(3a) (novo). 

 

Predlog spremembe  346 

Predlog uredbe 

Člen 237 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Začasni konsolidirani zaključni 

račun Unije vsebuje tudi oceno stopnje 

napake pri odhodkih Unije, izračunano z 

uporabo dosledne metodologije. 

Obrazložitev 

Poročevalca v skladu s predlogi Računskega sodišča (glej odstavka 13 in 108 mnenja št. 

1/2017) menita, da bi moralo Računsko sodišče obravnavati tudi začasne zaključne račune 

Unije. 

 

Predlog spremembe  347 

Predlog uredbe 

Člen 238 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Računsko sodišče do 1. junija 

izrazi svoja opažanja o začasnem 

zaključnem računu vseh institucij razen 

Komisije in vsakega organa iz člena 234, 

do 15. junija pa svoja opažanja o začasnem 

zaključnem računu Komisije in začasnem 

konsolidiranem zaključnem računu Unije. 

1. Računsko sodišče do 15. maja leta 

n+1 izrazi svoja opažanja o začasnem 

zaključnem računu institucij in vseh 

organov iz člena 234, do 1. junija leta n+1 

pa svoja opažanja o začasnem 

konsolidiranem zaključnem računu Unije. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k drugemu pododstavku člena 238(2). 
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Predlog spremembe  348 

Predlog uredbe 

Člen 238 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računovodje drugih institucij in organov iz 

člena 234 do 15. junija pošljejo zahtevane 

računovodske informacije za namene 

konsolidacije računovodji Komisije, in 

sicer na način ter v obliki, ki jih ta določi. 

Računovodje drugih institucij in organov iz 

člena 234 do 1. junija zahtevane 

računovodske informacije za namene 

konsolidacije pošljejo računovodji 

Komisije, in sicer na način ter v obliki, ki 

jih ta določi. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k drugemu pododstavku člena 238(2). 2. 

 

Predlog spremembe  349 

Predlog uredbe 

Člen 238 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vse institucije razen Komisije in vsak 

organ iz člena 234 pošljejo svoj končni 

zaključni račun računovodji Komisije, 

Računskemu sodišču, Evropskemu 

parlamentu in Svetu do 1. julija. 

Vse institucije razen Komisije in vsi organi 

iz člena 234 svoj končni zaključni račun do 

15. junija pošljejo računovodji Komisije, 

Računskemu sodišču, Evropskemu 

parlamentu in Svetu. Komisija do istega 

datuma potrdi svoj končni zaključni račun 

in ga po elektronski poti pošlje 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Računskemu sodišču. 

Obrazložitev 

Poročevalca menita, da je mogoče skrajšati predlagano obdobje, predvideno za potrjevanje 

in pošiljanje zaključnega računa. 

 

Predlog spremembe  350 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Do 31. julija naslednjega leta 1. Do 31. marca naslednjega leta 
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Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

pošlje celovit sklop finančnih poročil in 

poročil o odgovornosti, ki vključuje: 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

pošlje celovit sklop finančnih poročil in 

poročil o odgovornosti, ki vključuje: 

Obrazložitev 

Prestavitev datuma za pošiljanje teh poročil s 30. junija na 31. julij, torej po začetku 

poletnega premora, ni združljiva z notranjimi postopki Parlamenta in Odbora za proračunski 

nadzor. Poročevalca celo predlagata, da se rok prestavi na 31. marec. 

 

Predlog spremembe  351 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) konsolidirani zaključni račun iz 

člena 238; 

a) konsolidirani zaključni račun iz 

člena 238 z dolgoročno napovedjo 

denarnih tokov; 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c). 

 

Predlog spremembe  352 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) letno poročilo o poslovodenju in 

uspešnosti, ki zajema: 

b) enotno poročilo o odgovornosti, ki 

zajema: 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c). 

 

Predlog spremembe  353 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – točka i a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) izjavo o upravljanju, ki vsebuje 

informacije o ključnih upravljavskih 

sistemih Unije; 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c). 

 

Predlog spremembe  354 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – točka i b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) oceno napredka pri uresničevanju 

ciljev politike, ki se spremlja na podlagi 

kazalnikov uspešnosti, navedenih v členu 

31; 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c). 

 

Predlog spremembe  355 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – točka i c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ic) oceno tega, v kolikšnem obsegu na 

porabo vplivajo nepravilnosti, z lastno 

oceno stopnje napake in ločeno navedbo 

zneska odhodkov Unije, ki ga namerjava 

povrniti z izterjavo ali finančnimi 

popravki, vezanimi na posamezno 

proračunsko leto; 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c). 
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Predlog spremembe  356 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – točka b – točka ii a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iia) poročilom o vlogi in sklepih 

odbora za notranjo revizijo, kakor je 

navedeno v členu 120(a). 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalcev k členu 239(1)(c). 

 

Predlog spremembe  357 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

c) poročilo o preventivnih in 

popravnih ukrepih za proračun EU, ki 

predstavlja finančne posledice ukrepov, 

sprejetih za zaščito proračuna EU pred 

odhodki, ki niso v skladu s pravom; 

c) poročilo o preventivnih in 

popravnih ukrepih za proračun EU, ki 

vsebuje oceno stopnje nepravilnosti v 

prvotnih ali odobrenih zahtevkih za 

povračilo in predstavlja finančne posledice 

ukrepov, sprejetih za zaščito proračuna EU 

pred odhodki, ki niso v skladu s pravom; 

Obrazložitev 

Poročevalca menita, da bi moralo biti konsolidiranemu zaključnemu računu priloženo enotno 

poročilo o odgovornosti, ki vsebuje računovodske informacije, izjavo o upravljanju, okviren 

pregled nad porabo in dejavnostmi Unije, oceno napredka pri uresničevanju zadanih ciljev, 

oceno, v kolikšnem obsegu nepravilnosti vplivajo na porabo, in poročilo o vlogi in zaključkih 

odbora za notranjo revizijo. 

 

Predlog spremembe  358 

Predlog uredbe 

Člen 239 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

e) poročilo o notranjih revizijah iz 

člena 116(7); 

e) poročilo o notranjih revizijah iz 

člena 116(4); 
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Obrazložitev 

Popravek. 

 

Predlog spremembe  359 

Predlog uredbe 

Člen 241 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poročilo dajo na razpolago Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču 

do 31. marca naslednjega proračunskega 

leta. 

Poročilo dajo na razpolago Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču 

do 1. marca naslednjega proračunskega 

leta. 

Obrazložitev 

Dosledna uskladitev dolžnosti poročanja. 

 

Predlog spremembe  360 

Predlog uredbe 

Člen 242 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

vsako leto poroča o finančnih instrumentih, 

proračunskih jamstvih, finančni pomoči, 

pogojnih obveznostih in skupnem skladu 

za rezervacije v skladu z odstavkoma 4 in 5 

člena 39 ter v skladu s točko (d) člena 

50(1). Te informacije se hkrati dajo na 

razpolago Računskemu sodišču. 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

vsako leto poroča o finančnih instrumentih, 

proračunskih jamstvih, finančni pomoči, 

pogojnih obveznostih in skupnem skladu 

za rezervacije na dan 30. junija leta 

objave v skladu z odstavkoma 4 in 5 člena 

39 ter v skladu s točko (d) člena 50(1). Te 

informacije se hkrati dajo na razpolago 

Računskemu sodišču. 

Obrazložitev 

Poročevalca pozdravljata predlog Komisije o združitvi vseh obveznosti poročanja v en 

dokument, ki se priloži predlogu proračuna. Dokument bi moral zagotavljati enako raven 

informacij kot sedanja poročila ter jasen oris situacije na dan 30. junija leta objave. 

 

 



 

RR\1127745SL.docx 161/555 PE601.115v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  361 

Predlog uredbe 

Člen 244 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poročanje o skrbniških skladih Poročanje o skrbniških skladih Unije za 

zunanje ukrepe 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 227. 

 

Predlog spremembe  362 

Predlog uredbe 

Člen 244 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V skladu s členom 39(5) Komisija 

Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 

leto poroča o dejavnostih, ki jih podpirajo 

skrbniški skladi Unije, njihovem 

izvrševanju in uspešnosti ter o njihovih 

poslovnih knjigah. 

V skladu s členom 39(6) Komisija 

Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 

leto poroča o dejavnostih, ki jih podpirajo 

skrbniški skladi Unije za zunanje ukrepe, 

njihovem izvrševanju in uspešnosti ter o 

njihovih poslovnih knjigah. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 227. 

 

Predlog spremembe  363 

Predlog uredbe 

Člen 247 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Računsko sodišče pri 

pregledovanju, ali so bili vsi prihodki 

prejeti in ali so vsi odhodki nastali na 

zakonit in pravilen način, upošteva 

Pogodbi, proračun, to uredbo, delegirane 

akte, sprejete na podlagi te uredbe, in vse 

druge akte, sprejete na podlagi Pogodb. Ta 

pregled upošteva večletno naravo 

programov ter povezane nadzorne in 

1. Računsko sodišče pri 

pregledovanju, ali so bili vsi prihodki 

prejeti in ali so vsi odhodki nastali na 

zakonit in pravilen način, upošteva 

Pogodbi, proračun, to uredbo, delegirane 

akte, sprejete na podlagi te uredbe, in vse 

druge akte, sprejete na podlagi Pogodb. Pri 

tem pregledu lahko upošteva večletno 

naravo programov ter povezane nadzorne 
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kontrolne sisteme. in kontrolne sisteme. 

Obrazložitev 

Kakor je poudarilo Računsko sodišče (glej odstavke 106–108 mnenja št. 1/2017), novo 

besedilo Komisije posega v revizijsko metodologijo Računskega sodišča, ki pa je v njegovi 

pristojnosti. 

 

Predlog spremembe  364 

Predlog uredbe 

Člen 249 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija, druge institucije, organi, ki 

vodijo prihodke ali odhodke v imenu 

Unije, in prejemniki dajo Računskemu 

sodišču na razpolago vsa sredstva in vse 

informacije, za katere Računsko sodišče 

meni, da so potrebni za izvajanje njegove 

naloge. Računskemu sodišču dajo na 

razpolago dokumentacijo v zvezi z oddajo 

in izvajanjem naročil, ki se financirajo iz 

proračuna, in vse poslovne knjige denarja 

ali materiala, vse računovodske evidence 

ali dokazila in tudi upravne dokumente v 

zvezi z njimi, vse dokumente v zvezi s 

prihodki in odhodki, vse evidence 

premoženja, vse organigrame služb, za 

katere Računsko sodišče meni, da so 

potrebni za revidiranje izkaza realizacije 

proračuna in izkaza finančnega izida na 

podlagi evidenc ali revidiranja na kraju 

samem, ter za enak namen tudi vse 

dokumente in podatke, pripravljene ali 

arhivirane elektronsko. 

Komisija, druge institucije, organi, ki 

vodijo prihodke ali odhodke v imenu 

Unije, in prejemniki dajo Računskemu 

sodišču na razpolago vsa sredstva in vse 

informacije, za katere Računsko sodišče 

meni, da so potrebni za izvajanje njegove 

naloge. Računskemu sodišču na njegovo 

zahtevo dajo na razpolago dokumentacijo v 

zvezi z oddajo in izvajanjem naročil, ki se 

financirajo iz proračuna, in vse poslovne 

knjige denarja ali materiala, vse 

računovodske evidence ali dokazila in tudi 

upravne dokumente v zvezi z njimi, vse 

dokumente v zvezi s prihodki in odhodki, 

vse evidence premoženja, vse organigrame 

služb, za katere Računsko sodišče meni, da 

so potrebni za revidiranje izkaza realizacije 

proračuna in izkaza finančnega izida na 

podlagi evidenc ali revidiranja na kraju 

samem, ter za enak namen tudi vse 

dokumente in podatke, pripravljene ali 

arhivirane elektronsko. Pravica dostopa 

Računskega sodišča zajema dostop do 

sistema IT, ki se uporablja za upravljanje 

prihodkov in odhodkov, za katere se izvaja 

revizija. 

Obrazložitev 

Glej predlog spremembe poročevalca k členu 249(7). 
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Predlog spremembe  365 

Predlog uredbe 

Člen 249 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Uporaba integriranih računalniških 

sistemov ne bo poslabšala možnosti 

dostopa Računskega sodišča do dokazil. 

7. Uporaba integriranih računalniških 

sistemov ne bo poslabšala možnosti 

dostopa Računskega sodišča do dokazil. Če 

je tehnično izvedljivo, se Računskemu 

sodišču omogoči elektronski dostop do 

podatkov in dokumentov, ki jih potrebuje 

za izvedbo revizije, uporabljati pa jih mora 

v lastnih prostorih. 

Obrazložitev 

Poročevalca želita s predlogom spremembe k členu 249 zagotoviti, da bo imelo Računsko 

sodišče pri izvajanju revizije nedvomno pravico dostopa do sistema IT. 

 

Predlog spremembe  366 

Predlog uredbe 

Člen 250 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji 

in zadevnim institucijam do 15. junija vsa 

opažanja, ki bi morala biti po njegovem 

mnenju vključena v letno poročilo. Ta 

opažanja ostanejo zaupna in se 

obravnavajo v kontradiktornem postopku. 
Vsaka institucija pošlje svoj odgovor 

Računskemu sodišču do 15. oktobra. 

Odgovori drugih institucij so istočasno 

poslani tudi Komisiji. 

1. Računsko sodišče Komisiji in 

zadevnim institucijam do 30. junija pošlje 

vsa opažanja, ki bi po njegovem mnenju 

morala biti vključena v letno poročilo, da 

bodo lahko zadevne institucije podale 

svoje pripombe. Ta opažanja ostanejo 

zaupna. Vsaka institucija pošlje svoj 

odgovor Računskemu sodišču do 15. julija. 

Odgovori drugih institucij so istočasno 

poslani tudi Komisiji. 

Obrazložitev 

Popravek predloga spremembe 205. V luči izkušenj iz leta 2016 bi bilo mogoče doseči, da bi 

letno poročilo Evropskega računskega sodišča redno pripravljali bolj učinkovito in 

pravočasno, če bi ustrezno prilagodili rok, do katerega morajo Komisija in druge institucije 

zagotoviti svoje zaključne račune in s tem povezane informacije. 
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Predlog spremembe  367 

Predlog uredbe 

Člen 250 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se 

odgovori vsake institucije na njegova 

opažanja objavijo poleg vsakega opažanja, 

na katero se nanašajo, ali pod njim. 

črtano 

Obrazložitev 

Posebno pravico Računskega sodišča, da samo izbere, kako bo pripravljalo in predstavljalo 

posebna poročila, bi bilo treba ohraniti, ne pa določiti vnaprej, kakor predvideva ta predlog. 

 

Predlog spremembe  368 

Predlog uredbe 

Člen 251 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računsko sodišče pošlje zadevni instituciji 

ali organu vsa opažanja, ki bi morala biti 

po njegovem mnenju vključena v posebno 

poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in 

se obravnavajo v kontradiktornem 

postopku. 

Računsko sodišče zadevni instituciji ali 

organu pošlje vsa opažanja, ki bi morala 

biti po njegovem mnenju vključena v 

posebno poročilo, da bodo lahko zadevne 

institucije ali organi podali svoje 

pripombe. Ta opažanja ostanejo zaupna. 

 

Predlog spremembe  369 

Predlog uredbe 

Člen 251 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Na zahtevo Računskega sodišča oziroma 

zadevne institucije ali organa lahko 

odgovore preuči Evropski parlament. 

Obrazložitev 

Da bi povečali preglednost postopka, zlasti v primeru zamude, lahko Evropski parlament 

preuči odgovore zadevne institucije ali organa. 
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Predlog spremembe  370 

Predlog uredbe 

Člen 251 – odstavek 1 – pododstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se 

odgovori vsake zadevne institucije ali 

organa na njegova opažanja objavijo poleg 

vsakega opažanja, na katero se nanašajo, 

ali pod njim, ter objavi časovni razpored 

za pripravo posebnega poročila. 

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se 

odgovori zadevne institucije ali organa na 

njegova opažanja objavijo skupaj s 

posebnim poročilom. 

Obrazložitev 

Posebno pravico Računskega sodišča, da samo izbere, kako bo pripravljalo in predstavljalo 

posebna poročila, bi bilo treba ohraniti, ne pa določiti vnaprej, kakor predvideva ta predlog. 

 

Predlog spremembe  371 

Predlog uredbe 

Člen 256 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Upravne odobritve, ki jih zajema ta naslov, 

so sredstva iz člena 45(3). 

Upravne odobritve, ki jih zajema ta naslov, 

so sredstva iz člena 45(3) in sredstva 

drugih institucij. 

Obrazložitev 

Opredelitev upravnih odobritev se ne bi smela nanašati zgolj na upravne odhodke (člen 

45(3)), temveč bi morala vključevati tudi upravne odhodke drugih institucij. 

 

Predlog spremembe  372 

Predlog uredbe 

Člen 258 – odstavek 3 – pododstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če Evropski parlament in/ali Svet v tem 

štiritedenskem roku izrazita ustrezno 

utemeljene pomisleke, se rok enkrat 

podaljša za dva tedna. 

Če Evropski parlament in/ali Svet v tem 

štiritedenskem roku izrazita pomisleke, se 

rok enkrat podaljša za dva tedna. 
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Predlog spremembe  373 

Predlog uredbe 

Člen 258 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) zamenjava zemljišč ali zgradb; 

 

Predlog spremembe  374 

Predlog uredbe 

Člen 258 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) nakup, strukturna prenova, 

gradnja zgradb ali projekt, ki kombinira te 

elemente in predvideva njihovo izvedbo v 

istem časovnem obdobju, ki presega 

1.000.000 EUR v primeru, da cena 

predstavlja več kot 110 % lokalnega 

indeksa cen ali najemnin za primerljive 

nepremičnine; 

 

Predlog spremembe  375 

Predlog uredbe 

Člen 258 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) prodaja zemljišč ali zgradb v 

primeru, da cena predstavlja mani kot 

90 % lokalnega indeksa cen za primerljive 

nepremičnine; 

 

Predlog spremembe  376 

Predlog uredbe 

Člen 259 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Postopek za zgodnje obveščanje in 

predhodno odobritev iz odstavkov 1 do 5 

2. Postopek za zgodnje obveščanje in 

predhodno odobritev iz odstavkov 1 do 5 
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člena 258 se ne uporablja za stanovanjske 

zgradbe. Evropski parlament in Svet lahko 

od odgovorne institucije zahtevata vse 

informacije v zvezi s stanovanjskimi 

zgradbami. 

člena 258 se uporablja tudi za stanovanjske 

zgradbe, če nakup, strukturna prenova, 

gradnja zgradb ali projekt, ki kombinira te 

elemente, presega 1.000.000 EUR in če je 

cena višja od 110 % lokalnega indeksa 

cen ali najemnin za primerljive 

nepremičnine. Evropski parlament in Svet 

lahko od odgovorne institucije zahtevata 

vse informacije v zvezi s stanovanjskimi 

zgradbami. 

 

Predlog spremembe  377 

Predlog uredbe 

Člen 261 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Delegirani akt začne veljati le, če 

mu niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotujeta v roku dveh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 

pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca. 

6. Delegirani akt začne veljati le, če 

mu niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotujeta v roku treh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 

pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca. 

 

Predlog spremembe  378 

Predlog uredbe 

Člen 262 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 2012/2002 

Člen 4 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Potem ko Evropski parlament in 

Svet sprejmeta sklep o uporabi sredstev iz 

sklada, Komisija z izvedbenim aktom 

sprejme sklep o dodelitvi finančnega 

prispevka iz sklada ter državi upravičenki 

takoj in v enkratnem znesku izplača ta 

finančni prispevek. Če je bilo izplačano 

predplačilo v skladu s členom 4a, se 

4. Ko Evropski parlament in Svet 

sprejmeta predlog sklepa o uporabi 

sredstev iz sklada, Komisija z izvedbenim 

aktom, ki začne veljati na dan, ko 

Evropski parlament in Svet sprejmeta 

sklep o uporabi sredstev iz sklada, sprejme 

sklep o finančnem prispevku iz sklada ter 

državi upravičenki takoj in v enkratnem 

znesku izplača ta finančni prispevek. Če je 
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izplača samo razlika.“ bilo izplačano predplačilo v skladu s 

členom 4a, se izplača samo razlika.“ 

 

Predlog spremembe  379 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z 

naslednjim: 

črtano 

‘2. Za osi iz člena 3(1) se povprečno v 

celotnem programskem obdobju 

uporabljajo naslednji okvirni deleži: 

 

(a) vsaj 18 % za os Progress;  

(b) vsaj 18 % za os EURES;  

(c) vsaj 18 % za os mikrofinanciranje in 

socialno podjetništvo.“; 

 

 

Predlog spremembe  380 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V členu 5 se doda naslednji 

odstavek: 

 2a. Odobritve za vse tri osi (Progress, 

EURES ter mikrofinanciranje in socialno 

podjetništvo) oziroma njihove tematske 

prednostne naloge, ki se ne porabijo do 

konca proračunskega leta, se prenesejo v 

naslednje proračunsko leto. Okvirne 

minimalne vrednosti, določene v točkah 

2(a), (b) in (c) odstavka 2, se za te 

odobritve ne uporabljajo.“ 

 



 

RR\1127745SL.docx 169/555 PE601.115v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  381 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Os Progress podpira ukrepe na 

enem ali več tematskih področjih iz točk 

(a), (b) in (c): 

“1. Os Progress podpira ukrepe na 

enem ali več tematskih področjih iz točk 

(a), (b) in (c). V celotnem programskem 

obdobju se pri okvirni razdelitvi dodelitev 

iz točke (a) člena 5(2) za različna področja 

spoštujejo naslednji minimalni deleži: 

(a) zaposlovanje, zlasti za boj proti 

brezposelnosti mladih; 

(a) zaposlovanje, zlasti za boj proti 

brezposelnosti mladih; 20 %; 

(b) socialna zaščita, socialna 

vključenost ter zmanjšanje in 

preprečevanje revščine; 

(b) socialna zaščita, socialna 

vključenost ter zmanjšanje in 

preprečevanje revščine; 45 %; 

(c) delovni pogoji.“; (c) delovni pogoji.“; 7 %. 

 Morebitni preostanek se dodeli enemu ali 

več tematskim področjem iz točk (a), (b) 

ali (c) ali kombinaciji teh področij.“ 

 

Predlog spremembe  382 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 19 Člen 19 

Tematska področja in financiranje Tematska področja in financiranje 

Os EURES podpira ukrepe na enem ali več 

tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c): 

Os EURES podpira ukrepe na enem ali več 

tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c). 

V celotnem programskem obdobju se pri 

okvirni razdelitvi dodelitev iz točke (b) 

člena 5(2) za različna področja spoštujejo 

naslednji minimalni deleži: 

(a) preglednost prostih delovnih mest 

in prošenj ter vseh povezanih informacij za 

potencialne kandidate in delodajalce; 

(a) preglednost prostih delovnih mest 

in prošenj ter vseh povezanih informacij za 

potencialne kandidate in delodajalce; 15 
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%; 

(b) oblikovanje storitev za iskanje in 

razporejanje delavcev na delovna mesta z 

uravnoteženjem prostih delovnih mest in 

prošenj na ravni Unije, zlasti s ciljno 

usmerjenimi programi mobilnosti; 

(b) oblikovanje storitev za iskanje in 

razporejanje delavcev na delovna mesta z 

uravnoteženjem prostih delovnih mest in 

prošenj na ravni Unije, zlasti s ciljno 

usmerjenimi programi mobilnosti; 15 %; 

(c) čezmejna partnerstva.“; (c) čezmejna partnerstva.“; 18 %. 

 Morebitni preostanek se dodeli enemu ali 

več tematskim področjem iz točk (a), (b) 

ali (c) ali kombinaciji teh področij.“ 

 

Predlog spremembe  383 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 25 Člen 25 

Tematska področja in financiranje Tematska področja in financiranje 

Os mikrofinanciranje in socialno 

podjetništvo podpira ukrepe na enem ali 

več tematskih področjih iz točk (a) in (b): 

Os mikrofinanciranje in socialno 

podjetništvo podpira ukrepe na enem ali 

več tematskih področjih iz točk (a) in (b). 

V celotnem programskem obdobju se pri 

okvirni razdelitvi dodelitev iz točke (c) 

člena 5(2) za različna področja spoštujeta 

naslednja minimalna deleža: 

(a) mikrofinanciranje za ranljive 

skupine in mikropodjetja; 

(a) mikrofinanciranje za ranljive 

skupine in mikropodjetja; 35 %; 

(b) socialno podjetništvo.“; (b) socialno podjetništvo.“; 35 %. 

 Morebitni preostanek se dodeli 

tematskemu področju iz točke (a) ali (b) 

oziroma kombinaciji teh področij.“ 

 

Predlog spremembe  384 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 32 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4a. Člen 32 se nadomesti z 

naslednjim: 

Člen 32 Člen 32 

Delovni programi Delovni programi 

Komisija sprejme izvedbene akte, s 

katerimi določi delovne programe, ki 

zajemajo tri osi. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 36(3). 

1. Komisija v skladu s členom 34 

sprejme delegirane akte, s katerimi določi 

delovne programe, ki zajemajo tri osi.  

Delovni programi se po potrebi sprejmejo 

za obdobje treh let, in vsebujejo opis 

ukrepov, ki se financirajo, postopke za 

izbiro ukrepov, ki jih podpre Unija, 

geografsko pokritost, ciljno občinstvo in 

okvirni časovni okvir za izvedbo. Delovni 

programi vključijo tudi znesek, dodeljen 

vsakemu posebnemu cilju in odražajo 

prerazporeditev sredstev v skladu s členom 

33. Delovni programi povečujejo skladnost 

Programa s tem, da navajajo povezave 

med tremi osmi. 

Delovni programi se po potrebi sprejmejo 

za obdobje treh let in vsebujejo opis 

ukrepov, ki se financirajo, postopke za 

izbiro ukrepov, ki jih bo podprla Unija, 

geografsko pokritost, ciljno občinstvo in 

okvirni časovni okvir za izvedbo. Delovni 

programi vsebujejo tudi okvirni znesek, 

dodeljen vsakemu posebnemu cilju, in 

letne dodelitve za tri osi programa in 

njihova področja, ter odražajo 

prerazporeditev sredstev v skladu s členom 

33. Delovni programi povečujejo skladnost 

programa s tem, da navajajo povezave 

med tremi osmi. 

 2. Da bi zagotovili večjo preglednost 

in odgovornost, lahko pristojni odbor 

Evropskega parlamenta pozove Komisijo, 

naj mu predstavi osnutek delovnega 

programa iz odstavka 1 in razpravlja o 

njem, še preden bo sprejela delegirani akt 

o tem delovnem programu.“ 

 

Predlog spremembe  385 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. člen 33 se črta. 5. člen 33 se nadomesti z naslednjim: 

 Člen 33 
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 Prerazporeditev sredstev med osmi in za 

posamezna tematska področja znotraj osi 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 34 za prerazporeditev sredstev 

med osmi in za posamezna tematska 

področja znotraj osi, kadar je to nujno 

zaradi socialno-ekonomskih razmer. 

Prerazporeditev sredstev za tematska 

področja znotraj posamezne osi se 

upošteva v delovnih programih iz člena 

32.“ 

Obrazložitev 

Cilj predloga spremembe je ohraniti tako možnost prerazporeditve sredstev, ki obstaja v 

veljavni uredbi, kot nadzor z uporabo delegiranih aktov. Črtajo se samo odstotki in sklic na 

vmesno oceno. V skladu s členom 13(1) mora biti ta ocena izvedena do 1. julija 2017. 

 

Predlog spremembe  386 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 34 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 
5a. v členu 34 se odstavek 2 nadomesti 

z naslednjim: 

2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 33 se prenese na 

Komisijo za obdobje sedmih let od 1. 

januarja 2014. 

„2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz členov 32 in 33 se 

prenese na Komisijo za obdobje sedmih let 

od 1. januarja 2014.“ 

 

Predlog spremembe  387 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 34 – odstavek 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5b. v členu 34 se odstavek 3 nadomesti 

z naslednjim: 
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3. Prenos pooblastila iz člena 33 

lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila iz 

navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati 

dan po njegovi objavi v Uradnem listu 

Evropske unije ali na poznejši dan, ki je 

določen v navedenem sklepu. Sklep ne 

vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov. 

„3. Pooblastilo iz členov 32 in 33 lahko 

kadarkoli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 

prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 

Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.“ 

 

Predlog spremembe  388 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 34 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5c. v členu 34 se odstavek 5 nadomesti 

z naslednjim: 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 33, začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranemu aktu v roku dveh mesecev 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok 

se na pobudo Evropskega parlamenta ali 

Sveta podaljša za dva meseca. 

„5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členoma 32 in 33, začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranemu aktu v roku dveh mesecev 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok 

se na pobudo Evropskega parlamenta ali 

Sveta podaljša za dva meseca.“ 

 

Predlog spremembe  389 

Predlog uredbe 

Člen 264 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Člen 3 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) naložbe v razvoj endogenega 

potenciala s fiksnimi naložbami v opremo 

in infrastrukturo, vključno z infrastrukturo 

za kulturo in trajnostni turizem, storitvami 

(e) naložbe v razvoj endogenega 

potenciala s fiksnimi naložbami v opremo 

in infrastrukturo manjšega obsega, 

vključno z infrastrukturo manjšega obsega 
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za podjetja, podporo organom za raziskave 

in inovacije ter naložbami v tehnologije in 

aplikativne raziskave v podjetjih; 

za kulturo in trajnostni turizem, storitvami 

za podjetja, podporo organom za raziskave 

in inovacije ter naložbami v tehnologije in 

aplikativne raziskave v podjetjih; v 

utemeljenih primerih se lahko obseg 

podpore poveča; 

 

Predlog spremembe  390 

Predlog uredbe 

Člen 264 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V členu 3(1) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „Za naložbe iz točke (e) prvega 

pododstavka velja, da so majhnega 

obsega, če njihovo sofinanciranje iz 

ESRR ne presega 10.000.000 EUR; ta 

zgornja meja se poviša na 20.000.000 

EUR, če infrastruktura velja za svetovno 

kulturno dediščino v smislu 1. člena 

konvencije Unesca o varstvu svetovne 

kulturne in naravne dediščine iz leta 

1972.“ 

 

Predlog spremembe  391 

Predlog uredbe 

Člen 264 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Člen 5 – odstavek 9 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) podporo za sprejem ter družbeno in 

gospodarsko vključevanje migrantov in 

beguncev; 

(e) podporo za sprejem ter družbeno in 

gospodarsko vključevanje migrantov in 

beguncev, ki uživajo mednarodno zaščito; 

 

Predlog spremembe  392 

Predlog uredbe 
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Člen 264 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Priloga I – razpredelnica o socialni infrastrukturi 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Otroško varstvo in 

izobraževanje 

osebe zmogljivost podprte infrastrukture za 

otroško varstvo in izobraževanje 

Zdravstvo osebe prebivalstvo, ki lahko uporablja 

izboljšane zdravstvene storitve 

Stanovanja stanovanjske 

enote 

sanirane stanovanjske površine 

 stanovanjske 

enote 

sanirane stanovanjske površine, od 

tega za migrante in begunce (brez 

sprejemnih centrov) 

Migranti in begunci osebe infrastrukturne zmogljivosti za 

podporo migrantov in beguncev 

(razen stanovanj) 

Predlog spremembe 

Otroško varstvo in 

izobraževanje 

osebe zmogljivost podprte infrastrukture za 

otroško varstvo in izobraževanje 

Zdravstvo osebe prebivalstvo, ki lahko uporablja 

izboljšane zdravstvene storitve 

Stanovanja stanovanjske 

enote 

sanirane stanovanjske površine 

 stanovanjske 

enote 

sanirane stanovanjske površine, od 

tega za migrante in begunce, ki 

uživajo mednarodno zaščito (brez 

sprejemnih centrov) 

Migranti in begunci, ki 

uživajo mednarodno 

zaščito 

osebe infrastrukturne zmogljivosti za 

podporo migrantov in beguncev, ki 

uživajo mednarodno zaščito (razen 

stanovanj) 

 

Predlog spremembe  393 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 2 – točka 11 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) vstavi se naslednja točka: 

 „(11a) „vračljivi predujem“ pomeni 

posojilo za projekt, ki se izplača v enem ali 

več obrokih in katerega pogoji povračila 

so odvisni od rezultata projekta;“ “ 

Obrazložitev 

Vračljivi predujmi so instrumenti, ki se v več državah članicah pogosto uporabljajo za 

podporo projektov v začetni fazi predvsem v sektorju inovacij, pri čemer imajo značilnosti 

finančnih instrumentov. Še vedno niso niti opredeljeni niti vključeni v opredelitev finančnih 

instrumentov v uredbi o skupnih določbah in finančni uredbi. To pravno praznino je nujno 

treba obravnavati, še zlasti ker so vračljivi predujmi v uredbi EU o državni pomoči izrecno 

opredeljeni kot posojila in torej kot instrumenti za porazdelitev tveganja. 

 

Predlog spremembe  394 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 2 – točka 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) ‚makroregionalna strategija‘ 

pomeni celovit okvir, ki ga lahko podprejo 

tudi skladi ESI pri obravnavi skupnih 

izzivov, s katerimi se sooča opredeljeno 

geografsko območje, povezano z državami 

članicami in tretjimi državami z istega 

geografskega območja, ki imajo zato 

koristi od okrepljenega sodelovanja za 

doseganje ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije;“; 

(31) ‚makroregionalna strategija‘ 

pomeni celovit okvir, ki je v skladu s 

smernicami Evropskega sveta in ga lahko 

podprejo tudi skladi ESI pri obravnavi 

skupnih izzivov, s katerimi se sooča 

opredeljeno geografsko območje, povezano 

z državami članicami in tretjimi državami z 

istega geografskega območja, ki imajo zato 

koristi od okrepljenega sodelovanja za 

doseganje ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije;“; 

 

Predlog spremembe  395 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 9 – pododstavek 2 a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Prednostne naloge, določene za vsak 

sklad ESI v pravilih za posamezne sklade, 

zlasti zajemajo ustrezno uporabo vsakega 

sklada na področju migracij in azila.“; 

„Prednostne naloge, določene za vsak 

sklad ESI v pravilih za posamezne sklade, 

zlasti zajemajo ustrezno uporabo vsakega 

sklada na področju migracij in azila ter po 

potrebi zagotavljajo usklajevanje s 

skladom AMIF.“ 

 

Predlog spremembe  396 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 30 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. vstavi se naslednji člen 30a: črtano 

„Člen 30a  

1.  Del dodelitev za državo članico iz 

skladov ESI se lahko na zahtevo te države 

članice in v dogovoru s Komisijo prenese 

na enega ali več instrumentov, 

vzpostavljenih na podlagi finančne uredbe 

ali sektorskih predpisov ali za povečanje 

sposobnosti odzivanja na tveganja sklada 

EFSI v skladu s členom 125 finančne 

uredbe. Zahtevo za prerazporeditev 

dodelitve iz skladov ESI je treba predložiti 

do 30. septembra. 

 

2.  Prerazporedijo se lahko le 

finančna sredstva, odobrena za prihodnja 

leta v finančnem načrtu programa. 

 

3.  K zahtevi se priloži predlog za 

spremembo programa ali programov, iz 

katerega se bo opravila prerazporeditev. 

Program in partnerski sporazum se 

ustrezno spremenita v skladu s členom 

30(2), ki določa skupni znesek, ki se vsako 

zadevno leto prerazporedi na Komisijo.“; 
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Predlog spremembe  397 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 34 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) krepitev zmogljivosti lokalnih 

akterjev za razvoj in izvajanje operacij, 

vključno s spodbujanjem njihovih 

zmogljivosti za upravljanje projektov; 

(a) krepitev zmogljivosti lokalnih 

akterjev za razvoj in izvajanje operacij, 

vključno s spodbujanjem njihovih 

zmogljivosti za upravljanje projektov, in 

krepitev zmogljivosti potencialnih končnih 

upravičencev za pripravo in izvajanje 

projektov; 

 

Predlog spremembe  398 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 34 – odstavek 3 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) zagotavljanje prepoznavnosti 

strategije, operacij in projektov; 

 

Predlog spremembe  399 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 34 – odstavek 3 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) izbira operacij in določitev zneska 

podpore ter predložitev predlogov organu, 

pristojnemu za končno potrditev 

upravičenosti pred odobritvijo; 

(f) izbira operacij in določitev zneska 

podpore ter, če je ustrezno, predložitev 

predlogov organu, pristojnemu za končno 

potrditev upravičenosti pred odobritvijo; 

 

Predlog spremembe  400 

Predlog uredbe 
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Člen 265 – odstavek 1 – točka 10 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 37 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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 različni obravnavi in 

njene ravni z namenom pritegnitve 

partnerskih sredstev, ki bi jih zagotovili 

zasebni vlagatelji, in/ali opisom 

mehanizmov, ki se bodo uporabili za 

ugotovitev potrebe in obsega takšne 

različne obravnave, kot je konkurenčen 

ali ustrezno neodvisen postopek 

ocenjevanja;“; 

(c) oceno dodatnih javnih in zasebnih 

virov, ki bi jih morda zbrali s finančnim 

instrumentom, vse do ravni končnih 

prejemnikov (pričakovani učinek 

finančnega vzvoda);“; 

 

Predlog spremembe  401 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – ptočka 10 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 37 – odstavek 8 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ba) odstavek 8 se nadomesti z 

naslednjim: 

„8. Končni prejemniki, ki jih podpira 

finančni instrument skladov ESI, lahko 

prejemajo podporo tudi v okviru drugih 

prednostnih nalog ali programov skladov 

ESI ali od drugega instrumenta, ki se 

podpira iz proračuna Unije v skladu z 

veljavnimi pravili Unije o državni pomoči. 

V tem primeru se za vsak vir podpore vodi 

ločena evidenca, pomoč iz finančnega 

instrumenta skladov ESI pa je del 

operacije z upravičenimi izdatki, ki so 

ločeni od drugih virov podpore.“ 

„8. Končni prejemniki, ki jih podpira 

finančni instrument skladov ESI, lahko, kot 

je primerno, prejemajo podporo tudi v 

okviru drugih prednostnih nalog ali 

programov skladov ESI ali od drugega 

instrumenta, ki se podpira iz proračuna 

Unije ali Evropskega sklada za strateške 

naložbe v skladu z veljavnimi pravili Unije 

o državni pomoči. V tem primeru se za 

vsak vir podpore vodi ločena evidenca, 

pomoč iz finančnega instrumenta skladov 

ESI pa povzroča upravičene izdatke, ki so 

ločeni od drugih virov podpore.“ 
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Predlog spremembe  402 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) finančnim instrumentom, ki 

omogočajo kombiniranje takšnega 

prispevka s finančnimi produkti EIB v 

okviru Evropskega sklada za strateške 

naložbe.“; 

(c) finančnim instrumentom, ki 

omogočajo kombiniranje takšnega 

prispevka s finančnimi produkti EIB v 

okviru Evropskega sklada za strateške 

naložbe in drugih institucij iz člena 38(4) 

ter v skladu s členom 39a.“; 

 

Predlog spremembe  403 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) banki ali finančni instituciji v javni 

lasti, ustanovljeni kot pravna oseba, ki 

opravlja finančne dejavnosti na 

profesionalni osnovi in izpolnjuje vse 

naslednje pogoje: 

(iii) banki ali instituciji v javni lasti, 

ustanovljeni kot pravna oseba, ki opravlja 

finančne dejavnosti na profesionalni osnovi 

in izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

 

Predlog spremembe  404 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– deluje na podlagi pooblastila v 

okviru javne politike, ki mu ga je podelil 

pristojni organ države članice na nacionalni 

ali regionalni ravni, za opravljanje 

dejavnosti gospodarskega razvoja, ki 

prispevajo k ciljem skladov ESI; 

– deluje na podlagi pooblastila v 

okviru javne politike, ki ji ga je podelil 

pristojni organ države članice na nacionalni 

ali regionalni ravni in ki mora kot del 

operacij vključevati opravljanje dejavnosti 

gospodarskega razvoja, ki prispevajo k 

ciljem skladov ESI; 
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Predlog spremembe 405 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– izvaja svoje razvojne dejavnosti v 

regijah, na področjih politike in v sektorjih, 

za katere financiranje iz tržnih virov ni 

splošno dostopno ali ne zadošča; 

– med drugim izvaja svoje 

gospodarske razvojne dejavnosti, ki 

prispevajo tudi k ciljem skladov ESI v 

regijah, na področjih politike in v sektorjih, 

za katere financiranje iz tržnih virov ni 

splošno dostopno ali ne zadošča; 

 

Predlog spremembe  406 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– deluje na nepridobitni osnovi, da bi 

zagotovila čim večjo dolgoročno finančno 

vzdržnost; 

– deluje tako, da njen glavni cilj ni 

povečevanje dobička, s čimer zagotavlja 
čim večjo dolgoročno finančno vzdržnost 

dejavnosti; 

 

Predlog spremembe  407 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zagotavlja, da ta neposredna 

pooblastitev ne povzroča nikakršnih 

neposrednih ali posrednih koristi za 

komercialne dejavnosti z vodenjem 

ločenih računov, ločenimi postopki 

upravljanja komercialnih dejavnosti ali 

drugimi ukrepi, skladnimi z veljavnim 

pravom; 
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Predlog spremembe 408 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– je pod nadzorom neodvisnega 

organa v skladu z nacionalnim pravom; 

– je pod nadzorom neodvisnega 

organa v skladu z veljavnim pravom; 

 

Predlog spremembe  409 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka ii 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Pri izvajanju finančnega instrumenta 

organi iz točk (a) do (d) prvega 

pododstavka zagotovijo skladnost z 

veljavnim pravom, vključno s pravili, ki 

veljajo za sklade ESI, državno pomoč in 

javno naročanje, z ustreznimi standardi ter 

z veljavno zakonodajo o preprečevanju 

pranja denarja, boju proti terorizmu, 

davčnim goljufijam in davčnim utajam. Ti 

organi ne uporabljajo struktur za izogibanje 

davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem 

v sistemih agresivnega davčnega 

načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v 

skladu z merili o dobrem davčnem 

upravljanju, kot je določeno v zakonodaji 

EU, tudi v priporočilih in sporočilih 

Komisije ali morebitnih njenih uradnih 

obvestilih. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, 

ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi 

mednarodno dogovorjenih davčnih 

standardov glede preglednosti in izmenjave 

informacij, ter v zvezi z izvajanjem 

finančnih operacij nimajo poslovnih 

odnosov s subjekti, ki so registrirani v 

tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na 

svojo odgovornost sklepajo sporazume s 

finančnimi posredniki za izvajanje 

„Pri izvajanju finančnega instrumenta 

organi iz točk (a) do (d) prvega 

pododstavka upoštevajo veljavno pravo, 

vključno s pravili, ki veljajo za sklade ESI, 

državno pomoč in javno naročanje, 

ustrezne standarde ter veljavno 

zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, 

boju proti terorizmu, davčnim goljufijam in 

davčnim utajam. Ti organi ne uporabljajo 

struktur za izogibanje davkom in v njih ne 

sodelujejo, predvsem v sistemih 

agresivnega davčnega načrtovanja ali 

dejavnostih, ki niso v skladu z merili o 

dobrem davčnem upravljanju, kot je 

določeno v zakonodaji EU. Nimajo sedeža 

v jurisdikcijah, ki ne sodelujejo z Unijo pri 

uporabi mednarodno dogovorjenih davčnih 

standardov glede preglednosti in izmenjave 

informacij, ter v zvezi z izvajanjem 

finančnih operacij nimajo poslovnih 

odnosov s subjekti, ki so registrirani v 

tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na 

svojo odgovornost sklepajo sporazume s 

finančnimi posredniki za izvajanje 

finančnih operacij. Države članice 

prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje 

pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi 
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finančnih operacij. Države članice 

prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje 

pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi 

za sodelovanje pri izvajanju finančnih 

operacij na podlagi teh sporazumov.“ 

za sodelovanje pri izvajanju finančnih 

operacij na podlagi teh sporazumov.“ 

 

Predlog spremembe  410 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice lahko uporabijo 

sklade ESI za prispevek k finančnim 

instrumentom iz točke (c) člena 38(1), da 

bi pritegnile dodatne naložbe zasebnega 

sektorja. 

1. Organi upravljanja v ustreznih 

državah članicah lahko uporabijo sklade 

ESI za prispevek k finančnim 

instrumentom iz točke (c) člena 38(1) pod 

pogojem, da je njihov cilj pritegniti 

dodatne naložbe zasebnega sektorja in še 

naprej prispevati k ciljem skladov ESI ter 

strategiji Unije za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. 

 

Predlog spremembe  411 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prispevek iz odstavka 1 ne presega 

25 % skupne podpore, zagotovljene 

končnim prejemnikom. V manj razvitih 

regijah iz točke (b) člena 120(3) lahko 

finančni prispevek presega 25 %, če je to 

ustrezno utemeljeno s predhodno oceno, 

vendar ne sme presegati 50 %. Skupna 

podpora iz tega odstavka vključuje skupni 

znesek novih posojil in zajamčenih posojil 

ter naložb lastniškega kapitala in 

navideznega lastniškega kapitala, 

zagotovljen končnim prejemnikom. 

Zajamčena posojila iz tega odstavka se 

2. Prispevek iz odstavka 1 ne presega 

15 % skupne podpore, zagotovljene 

končnim prejemnikom. V manj razvitih 

regijah in regijah v prehodu iz točke (b) 

člena 120(3) lahko finančni prispevek 

presega 15 %, če je to ustrezno utemeljeno 

s predhodno ali pripravljalno oceno, ki jo 

izvede EIB v skladu z odstavkom 3 tega 

člena, vendar ne sme presegati 30 %. 

Skupna podpora iz tega odstavka vključuje 

skupni znesek novih posojil in zajamčenih 

posojil ter naložb lastniškega kapitala in 

navideznega lastniškega kapitala, 
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upoštevajo samo v obsegu, v katerem so za 

sredstva skladov ESI prevzete obveznosti 

za pogodbe o jamstvu, in sicer izračunano 

na podlagi preudarne predhodne ocene 

tveganj, ki vključuje večkratnik novih 

posojil. 

zagotovljen končnim prejemnikom. 

Zajamčena posojila iz tega odstavka se 

upoštevajo samo v obsegu, v katerem so za 

sredstva skladov ESI prevzete obveznosti 

za pogodbe o jamstvu, in sicer izračunano 

na podlagi preudarne predhodne ocene 

tveganj, ki vključuje večkratnik novih 

posojil. 

 

Predlog spremembe  412 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Poročanje s strani organov 

upravljanja v skladu s členom 46 o 

dejavnostih, ki vključujejo finančne 

instrumente na podlagi tega člena, temelji 

na informacijah, ki jih hrani EIB za 

namene poročanja v skladu s členom 16(1) 

in (2) uredbe o EFSI, dopolnjujejo pa jih 

dodatne informacije, ki se zahtevajo v 

skladu s členom 46(2). 

4. Poročanje s strani organov 

upravljanja v skladu s členom 46 o 

dejavnostih, ki vključujejo finančne 

instrumente na podlagi tega člena, temelji 

na informacijah, ki jih hrani EIB za 

namene poročanja v skladu s členom 16(1) 

in (2) uredbe o EFSI, dopolnjujejo pa jih 

dodatne informacije, ki se zahtevajo v 

skladu s členom 46(2). Zahteve iz tega 

odstavka zagotavljajo enotne pogoje 

poročanja v skladu s členom 46(3) te 

uredbe. 

 

Predlog spremembe  413 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39 a – odstavek 5 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zaupa naloge izvajanja finančni 

instituciji, ki bodisi odpre fiduciarni račun 

v svojem imenu in v imenu organa 

upravljanja bodisi vzpostavi ločen sveženj 

financiranja v okviru finančne institucije za 

prispevek iz programa. V primeru ločenega 

svežnja financiranja se sredstva programa, 

(b) zaupa naloge izvajanja organu, ki 

bodisi odpre fiduciarni račun v svojem 

imenu in v imenu organa upravljanja bodisi 

vzpostavi ločen sveženj financiranja v 

okviru finančne institucije za prispevek iz 

programa. V primeru ločenega svežnja 

financiranja se sredstva programa, 
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naložena v finančni instrument, in druga 

sredstva, ki so na voljo v finančni 

instituciji, računovodsko razlikujejo. 

Sredstva na fiduciarnih računih in v takšnih 

ločenih svežnjih financiranja se upravljajo 

v skladu z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja ob upoštevanju ustreznih 

pravil skrbnega in varnega poslovanja ter 

so ustrezno likvidna. 

naložena v finančni instrument, in druga 

sredstva, ki so na voljo v finančni 

instituciji, računovodsko razlikujejo. 

Sredstva na fiduciarnih računih in v takšnih 

ločenih svežnjih financiranja se upravljajo 

v skladu z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja ob upoštevanju ustreznih 

pravil skrbnega in varnega poslovanja ter 

so ustrezno likvidna. 

 

Predlog spremembe  414 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Pri izvajanju finančnih 

instrumentov iz točke (c) člena 38(1) 

organi iz odstavka 2 tega člena zagotovijo 

skladnost z veljavnim pravom, vključno s 

pravili, ki veljajo za sklade ESI, državno 

pomoč in javno naročanje, z ustreznimi 

standardi ter z veljavno zakonodajo o 

preprečevanju pranja denarja, boju proti 

terorizmu, davčnim goljufijam in davčnim 

utajam. Ti organi ne uporabljajo struktur za 

izogibanje davkom in v njih ne sodelujejo, 

predvsem v sistemih agresivnega davčnega 

načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v 

skladu z merili o dobrem davčnem 

upravljanju, kot je določeno v zakonodaji 

EU, tudi v priporočilih in sporočilih 

Komisije ali morebitnih njenih uradnih 

obvestilih. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, 

ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi 

mednarodno dogovorjenih davčnih 

standardov glede preglednosti in izmenjave 

informacij, ter v zvezi z izvajanjem 

finančnih operacij nimajo poslovnih 

odnosov s subjekti, ki so registrirani v 

tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na 

svojo odgovornost sklepajo sporazume s 

finančnimi posredniki za izvajanje 

finančnih operacij. Države članice 

prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje 

6. Pri izvajanju finančnih 

instrumentov iz točke (c) člena 38(1) 

organi iz odstavka 5 tega člena upoštevajo 

veljavno pravo, vključno s pravili, ki 

veljajo za sklade ESI, državno pomoč in 

javno naročanje, ustrezne standarde ter 

veljavno zakonodajo o preprečevanju 

pranja denarja, boju proti terorizmu, 

davčnim goljufijam in davčnim utajam. Ti 

organi ne uporabljajo struktur za izogibanje 

davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem 

v sistemih agresivnega davčnega 

načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v 

skladu z merili o dobrem davčnem 

upravljanju, kot je določeno v zakonodaji 

EU. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, ki ne 

sodelujejo z Unijo pri uporabi mednarodno 

dogovorjenih davčnih standardov glede 

preglednosti in izmenjave informacij, ter v 

zvezi z izvajanjem finančnih operacij 

nimajo poslovnih odnosov s subjekti, ki so 

registrirani v tovrstnih jurisdikcijah. Ti 

organi lahko na svojo odgovornost sklepajo 

sporazume s finančnimi posredniki za 

izvajanje finančnih operacij. Države 

članice prenesejo zahteve iz tega odstavka 

v svoje pogodbe s finančnimi posredniki, 

izbranimi za sodelovanje pri izvajanju 

finančnih operacij na podlagi teh 
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pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi 

za sodelovanje pri izvajanju finančnih 

operacij na podlagi teh sporazumov. 

sporazumov. 

 

Predlog spremembe  415 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39 a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Kadar organi iz odstavka 2 tega 

člena izvajajo sklade skladov, lahko del 

izvajanja zaupajo finančnim posrednikom, 

če ti organi v okviru svoje odgovornosti 

zagotovijo, da finančni posredniki 

izpolnjujejo merila iz člena 201(4) ter 

člena 202(1) in (2) finančne uredbe. 

Finančni posredniki se izberejo na podlagi 

odprtih, preglednih, sorazmernih in 

nediskriminatornih postopkov, pri čemer se 

prepreči nasprotje interesov. 

7. Kadar organi iz odstavka 5 tega 

člena izvajajo sklade skladov, lahko del 

izvajanja zaupajo finančnim posrednikom, 

če ti organi v okviru svoje odgovornosti 

zagotovijo, da finančni posredniki 

izpolnjujejo merila iz člena 201(4) ter 

člena 202(1) in (2) finančne uredbe. 

Finančni posredniki se izberejo na podlagi 

odprtih, preglednih, sorazmernih in 

nediskriminatornih postopkov, pri čemer se 

prepreči nasprotje interesov. 

 

Predlog spremembe  416 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39 a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Kadar organi upravljanja prispevajo 

programska sredstva skladov ESI k 

obstoječemu instrumentu v skladu s točko 

(c) člena 38(1), za katerega je EIB že 

izbrala upravljavca sklada, mednarodnim 

finančnim institucijam, v katerih je 

udeležena država članica, ali banki 

oziroma finančni instituciji v javni lasti, 

ustanovljeni kot pravni osebi, ki opravlja 

finančne dejavnosti na profesionalni osnovi 

in izpolnjuje pogoje, določene v skladu s 

členom 38(4)(b)(iii), zaupajo naloge 

izvajanja temu upravljavcu sklada z 

8. Kadar organi upravljanja prispevajo 

programska sredstva skladov ESI k 

obstoječemu instrumentu v skladu s točko 

(c) člena 38(1), za katerega je EIB že 

izbrala upravljavca sklada ali finančnega 

posrednika, mednarodnim finančnim 

institucijam, v katerih je udeležena država 

članica, ali banki oziroma finančni 

instituciji v javni lasti, ustanovljeni kot 

pravni osebi, ki opravlja finančne 

dejavnosti na profesionalni osnovi in 

izpolnjuje pogoje, določene v skladu s 

členom 38(4)(b)(iii), zaupajo naloge 
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neposredno oddajo naročila. izvajanja temu upravljavcu sklada ali 

finančnemu posredniku z neposredno 

oddajo naročila. 

 

Predlog spremembe  417 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39 a – odstavek 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

12. V primeru finančnih instrumentov 

iz točke (c) člena 38(1), ki so v obliki 

jamstvenega instrumenta, lahko skladi ESI 

prispevajo k podrejenim in/ali vmesnim 

tranšam portfeljev posojil, kritih tudi v 

okviru jamstva Unije sklada EFSI. 

12. V primeru finančnih instrumentov 

iz točke (c) člena 38(1), ki so v obliki 

jamstvenega instrumenta, se lahko države 

članice odločijo, da skladi ESI po potrebi 

prispevajo k različnim tranšam portfeljev 

posojil, kritih tudi v okviru jamstva Unije 

sklada EFSI. Viri, ki se vrnejo finančnim 

instrumentom iz naložb ali sproščenih 

virov, namenjenih za pogodbe o jamstvu, 

vključno s poplačili kapitala in dobički ter 

drugimi dohodki ali donosi, kot so obresti, 

provizije za jamstva, dividende, kapitalski 

dobički ali kakršni koli drugi prejemki iz 

naložb, ki se lahko pripišejo prispevkom iz 

skladov ESI, se v skladu s cilji ustreznih 

skladov ESI ponovno uporabijo za 

podporo ukrepov in končnih prejemnikov, 

in sicer v skladu s programi, iz katerih se 

izplačajo prispevki. 

 

Predlog spremembe  418 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39 a – odstavek 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

13. Za ESRR, ESS, Kohezijski sklad 

ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

se lahko vzpostavi posebna prednostna 

naloga, za EKSRP pa posebna vrsta 

operacije s stopnjo sofinanciranja do 100 

13. Za ESRR, ESS, Kohezijski sklad 

ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

se lahko vzpostavi posebna prednostna 

naloga, za EKSRP pa posebna vrsta 

operacije s stopnjo sofinanciranja v skladu 
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% v okviru programa za podporo 

operacijam, ki se izvajajo s finančnimi 

instrumenti iz točke (c) člena 38(1). 

z določitvijo stopenj sofinanciranja iz 

člena 120(3) s povečanjem do 15 % v 

okviru programa za podporo operacijam, ki 

se izvajajo s finančnimi instrumenti iz 

točke (c) člena 38(1). 

 

Predlog spremembe  419 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 14 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIB ali druge mednarodne finančne 

institucije, v katerih je udeležena država 

članica, imenovanim organom ob vsakem 

zahtevku za plačilo predložijo poročila o 

kontrolah. Prav tako Komisiji in 

imenovanim organom predložijo letno 

revizijsko poročilo, ki ga pripravi zunanji 

revizor teh organov. 

EIB ali druge mednarodne finančne 

institucije, v katerih je udeležena država 

članica, imenovanim organom vsako 

koledarsko leto do 30. junija predložijo 

poročila o kontrolah in uspešnosti v zvezi s 

posameznimi zahtevki za plačilo ter 

stopnjo povračila končnim prejemnikom v 

preteklem letu. Prav tako Komisiji in 

imenovanim organom predložijo letno 

revizijsko poročilo, ki ga pripravi zunanji 

revizor teh organov. 

Obrazložitev 

EIB in druge finančne institucije bi morale biti odgovorne za doseganje rezultatov in 

poročanje o uspešnosti finančnih instrumentov v okviru evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, ki jih upravljajo, kot to zahtevajo upravičenci do nepovratnih sredstev ali drugi 

upravljavci finančnih instrumentov evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

 

Predlog spremembe  420 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 14 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija je pooblaščena za sprejetje 

izvedbenega akta v zvezi z vzorci poročil o 

kontrolah in letnih revizijskih poročil iz 

prvega pododstavka tega odstavka. 

Komisija je pooblaščena za sprejetje 

izvedbenega akta v zvezi z vzorci poročil o 

kontrolah in letnih revizijskih poročil iz 

tretjega pododstavka tega odstavka. 
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Predlog spremembe 421 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 14 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Evropsko računsko sodišče izvaja revizije 

uspešnosti EIB ali drugih finančnih 

institucij, v katerih je udeležena država 

članica, in sicer za finančne instrumente, 

ki jih upravljajo in ki vključujejo 

proračunska sredstva Unije. 

 

Predlog spremembe  422 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 15 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 41 – odstavek 1 – točka c 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 15a. v členu 41 se točka (c) odstavka 1 

nadomesti z naslednjim: 

(c) naknadni zahtevki za vmesno 

plačilo, predloženi v obdobju 

upravičenosti, se predložijo le: 

„(c) drugi zahtevek in naknadni 

zahtevki za vmesno plačilo, predloženi v 

obdobju upravičenosti, se predložijo le, 

kadar je bilo vsaj 60 % zneska iz 

predhodnega zahtevka za vmesna plačila 

porabljenih kot upravičeni izdatki v smislu 

točk (a), (b) in (d) člena 42(1).“ 

(i) za drugi zahtevek za vmesno 

plačilo, kadar je bilo vsaj 60 % zneska iz 

prvega zahtevka za vmesna plačila 

porabljenih kot upravičeni izdatki v smislu 

točk (a), (b) in (d) člena 42(1); 

 

(ii) za tretji in nadaljnje zahtevke za 

vmesno plačilo, kadar je bilo vsaj 85 % 

zneskov iz predhodnih zahtevkov za 

vmesna plačila porabljenih kot upravičeni 

izdatki v smislu točk (a), (b) in (d) člena 

42(1); 
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Obrazložitev 

Predlagano je znižanje omejitve s 85% na 60 %, ki velja za tretje in nadaljnje tranše, saj je to 

eden od dejavnikov, ki vpliva na pomanjkanje sredstev sredi izvrševanja nacionalnih 

finančnih instrumentov. Takšna sprememba bi povečala učinkovitost delovanja sklada v 

skladu, zmanjšala pritisk na nacionalne proračune (ker plačila v te sklade izvaja predhodno 

organ upravljanja) in zagotovila nemoten postopek izvrševanja z manjšim tveganjem 

prekinitev sredi postopka. 

 

Predlog spremembe  423 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 15 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 42 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 15b. V členu 42 se prvi pododstavek 

odstavka 3 se nadomesti z naslednjim: 

Pri instrumentih, ki temeljijo na lastniškem 

kapitalu in so namenjeni podjetjem iz člena 

37(4), za katere se sporazum o financiranju 

iz točke (b) člena 38(7) podpiše pred 31. 

decembrom 2017 ter ki do konca obdobja 

upravičenosti investirajo vsaj 55 % 

programskih sredstev, dodeljenih v 

zadevnem sporazumu o financiranju, lahko 

omejen znesek plačil za naložbe v končne 

prejemnike, ki se opravi za obdobje, ki ni 

daljše od štirih let od konca obdobja 

upravičenosti, šteje za upravičen izdatek, 

če je vplačan na depozitni račun, posebej 

odprt v ta namen, če se pri tem upoštevajo 

pravila o državni pomoči in če so 

izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji. 

„Pri instrumentih, ki temeljijo na 

lastniškem kapitalu in so namenjeni 

podjetjem iz člena 37(4), za katere se 

sporazum o financiranju iz točke (b) člena 

38(7) podpiše pred 31. decembrom 2018 

ter ki do konca obdobja upravičenosti 

investirajo vsaj 55 % programskih 

sredstev, dodeljenih v zadevnem 

sporazumu o financiranju, lahko omejen 

znesek plačil za naložbe v končne 

prejemnike, ki se opravi za obdobje, ki ni 

daljše od štirih let od konca obdobja 

upravičenosti, šteje za upravičen izdatek, 

če je vplačan na depozitni račun, posebej 

odprt v ta namen, če se pri tem upoštevajo 

pravila o državni pomoči in če so 

izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji.“ 

 

Predlog spremembe  424 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 16 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 42 – odstavek 5 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Kadar stroške upravljanja in provizije za 

upravljanje iz točke (d) prvega 

pododstavka odstavka 1 in odstavka 2 tega 

člena obračunajo organ, ki izvaja sklad 

skladov, ali organi, ki izvajajo finančne 

instrumente v skladu s točko (c) člena 

38(1) ter točkama (a) in (b) člena 38(4), ti 

stroški in provizije ne presegajo omejitev, 

določenih v delegiranem aktu iz odstavka 6 

tega člena. 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.“; 

„Kadar stroške upravljanja in provizije za 

upravljanje iz točke (d) prvega 

pododstavka odstavka 1 in odstavka 2 tega 

člena obračunajo organ, ki izvaja sklad 

skladov, ali organi, ki izvajajo finančne 

instrumente v skladu s točko (c) člena 

38(1) ter točkami (a), (b) in (c) člena 

38(4), ti stroški in provizije ne presegajo 

omejitev, določenih v delegiranem aktu iz 

odstavka 6 tega člena. 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.“; 

 

Predlog spremembe  425 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43 a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podpora iz skladov ESI za finančne 

instrumente, vložena v končne prejemnike, 

in dobički ter drugi dohodki ali donosi, kot 

so obresti, provizije za jamstva, dividende, 

kapitalski dobički ali drugi prihodki, 

ustvarjeni s temi naložbami, ki se lahko 

pripišejo podpori iz skladov ESI, se lahko 

uporabijo za različno obravnavo zasebnih 

vlagateljev ter EIB pri uporabi jamstva EU 

v skladu z Uredbo (EU) št. 2015/1017. 

Taka različna obravnava je utemeljena s 

potrebo po pritegnitvi zasebnih partnerskih 

sredstev. 

1. Podpora iz skladov ESI za finančne 

instrumente, vložena v končne prejemnike, 

in dobički ter drugi dohodki ali donosi, kot 

so obresti, provizije za jamstva, dividende, 

kapitalski dobički ali drugi prihodki, 

ustvarjeni s temi naložbami, ki se lahko 

pripišejo podpori iz skladov ESI, se lahko 

uporabijo za različno obravnavo 

vlagateljev, ki delujejo po načelu tržnega 

gospodarstva, ter EIB pri uporabi jamstva 

EU v skladu z Uredbo (EU) št. 2015/1017. 

Taka različna obravnava je utemeljena s 

potrebo po pritegnitvi zasebnih partnerskih 

sredstev in spodbuditvi javnega 

financiranja. 
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Predlog spremembe 426 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43 a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Potreba po različni obravnavi iz 

odstavka 1 in njena raven se ugotovita v 

predhodni oceni. 

črtano 

 

Predlog spremembe  427 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43 a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Različna obravnava ne presega 

zneska, potrebnega za oblikovanje spodbud 

za pritegnitev zasebnih partnerskih 

sredstev. Ne predstavlja čezmernega 

nadomestila stroškov zasebnim vlagateljem 

in EIB pri uporabi jamstva EU v skladu z 

Uredbo (EU) 2015/1017. Usklajevanje 

interesov se zagotovi z ustrezno delitvijo 

tveganja in dobička. 

3. Različna obravnava ne presega 

zneska, potrebnega za oblikovanje spodbud 

za pritegnitev zasebnih partnerskih 

sredstev. Ne predstavlja čezmernega 

nadomestila stroškov vlagateljem, ki 

delujejo po načelu tržnega gospodarstva, 
in EIB pri uporabi jamstva EU v skladu z 

Uredbo (EU) 2015/1017. Usklajevanje 

interesov se zagotovi z ustrezno delitvijo 

tveganja in dobička. 

Obrazložitev 

Ključno je, da ta uredba zajema tudi nacionalne in regionalne spodbujevalne banke. V 

Nemčiji na primer finančne instrumente skoraj izključno obdelujejo spodbujevalne banke. 

Predlog Komisije navaja samo „zasebne vlagatelje“ (v zvezi z novim pojmom državne 

pomoči), medtem ko je prejšnja uredba izključno navajala tudi „zasebne vlagatelje na 

podlagi načela tržnega gospodarstva“. 

 

Predlog spremembe  428 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43 a – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Različna obravnava zasebnih 

vlagateljev ne posega v pravila Unije o 

državni pomoči.“; 

4. Različna obravnava vlagateljev, ki 

delujejo po načelu tržnega gospodarstva, 
ne posega v pravila Unije o državni 

pomoči.“; 

 

Predlog spremembe  429 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43 a – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 149, ki dopolnjuje to uredbo, kar 

zadeva opredelitev različne obravnave 

vlagateljev in podrobnih pogojev za 

uporabo različne obravnave vlagateljev. 

 

Predlog spremembe  430 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 18 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 44 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če je primerno, za pokritje izgub v 

nominalnem znesku prispevka iz skladov 

ESI k finančnemu instrumentu, ki izhajajo 

iz negativnih obresti, če pride do izgub 

kljub aktivnemu upravljanjem denarnih 

sredstev s strani organov, ki izvajajo 

finančne instrumente. 

(b) če je primerno, za pokritje izgub v 

nominalnem znesku prispevka iz skladov 

ESI k finančnemu instrumentu, ki izhajajo 

iz negativnih obresti, če pride do izgub 

kljub aktivnemu upravljanjem denarnih 

sredstev. 

 

Predlog spremembe  431 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 21 



 

PE601.115v02-00 194/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 57 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

21. v členu 57 se črta odstavek 3; črtano 

 

Predlog spremembe  432 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 22 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 58 – odstavek 1 – točka f 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) točka (f) se nadomesti z 

naslednjim: 

(f) ukrepe za razširjanje informacij, 

podporo mreženju, izvajanje 

komunikacijskih dejavnosti, ozaveščanje 

ter spodbujanje sodelovanja in izmenjave 

izkušenj, vključno s tretjimi državami; 

„(f) ukrepe za razširjanje informacij, 

podporo mreženju, izvajanje 

komunikacijskih dejavnosti o rezultatih in 

uspehih, doseženih s podporo skladov 

ESI, ozaveščanje ter spodbujanje 

sodelovanja in izmenjave izkušenj, 

vključno s tretjimi državami;“ 

 

Predlog spremembe  433 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 23 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 59 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) vstavi se naslednji odstavek: 

 „1b. 0,25 % razpoložljivega denarja za 

tehnično pomoč se uporabi za izvajanje 

komunikacijskih dejavnosti za 

ozaveščanje in obveščanje državljanov o 

rezultatih in uspehih projektov, ki jih 

podpirajo skladi ESI; takšne 

komunikacijske dejavnosti se nadaljujejo 

še štiri leta po zaključku projekta, ko so 

rezultati projekta jasno vidni.“ 
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Predlog spremembe  434 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 23 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 23a. v členu 61 se prvi pododstavek 

odstavka 1 nadomesti z naslednjim: 

„Ta člen se uporablja za operacije, ki 

ustvarjajo neto prihodek po njihovem 

zaključku. Za namene tega člena „neto 

prihodek“ pomeni prilive denarnih 

sredstev, ki jih neposredno plačajo 

uporabniki za blago ali storitve, ki jih 

zagotavlja operacija, kot so pristojbine, ki 

jih neposredno krijejo uporabniki za 

uporabo infrastrukture, prodajo ali najem 

zemljišč ali stavb, ali izplačila za storitve, 

brez obratovalnih stroškov in stroškov 

nadomestila za kratkotrajne naprave, 

nastalih v zadevnem obdobju. Prihranki pri 

obratovalnih stroških, ki jih ustvari 

operacija, se obravnavajo kot neto 

prihodek, razen če se izravnajo z enakim 

zmanjšanjem v subvencijah za poslovanje.“ 

„Ta člen se uporablja za operacije, ki 

ustvarjajo neto prihodek po njihovem 

zaključku. Za namene tega člena „neto 

prihodek“ pomeni prilive denarnih 

sredstev, ki jih neposredno plačajo 

uporabniki za blago ali storitve, ki jih 

zagotavlja operacija, kot so pristojbine, ki 

jih neposredno krijejo uporabniki za 

uporabo infrastrukture, prodajo ali najem 

zemljišč ali stavb, ali izplačila za storitve, 

brez obratovalnih stroškov in stroškov 

nadomestila za kratkotrajne naprave, 

nastalih v zadevnem obdobju. Prihranki pri 

obratovalnih stroških, ki jih ustvari 

operacija, z izjemo prihrankov pri 

stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov 

za energetsko učinkovitost, se obravnavajo 

kot neto prihodek, razen če se izravnajo z 

enakim zmanjšanjem v subvencijah za 

poslovanje.“ 

(CELEX:32013R1303) 

 

Predlog spremembe  435 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 25 – točka b 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 65 – odstavek 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

11. Operacija lahko prejme podporo iz 

enega ali več skladov ESI ali enega ali več 

programov in iz drugih instrumentov 

Unije, če izdatki, prijavljeni v zahtevku za 

plačilo za enega od skladov ESI, ne 

11. Operacija lahko prejme podporo iz 

enega ali več skladov ESI ali enega ali več 

programov in iz drugih instrumentov 

Unije, če se izdatki, prijavljeni v zahtevku 

za plačilo za enega od skladov ESI, 
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prejemajo niti podpore drugega sklada ali 

instrumenta Unije niti podpore iz istega 

sklada prek drugega programa. Znesek 

izdatkov, ki ga je treba vnesti v zahtevek za 

plačilo v okviru sklada ESI, se lahko 

izračuna za vsak sklad ESI na sorazmerni 

osnovi v skladu z dokumentom, ki določa 

pogoje za podporo.“; 

nanašajo na podporo, ki se razlikuje od 
podpore iz drugega sklada ali instrumenta 

Unije ali podpore iz istega sklada prek 

drugega programa. Znesek izdatkov, ki ga 

je treba vnesti v zahtevek za plačilo v 

okviru sklada ESI, se lahko izračuna za 

vsak sklad ESI na sorazmerni osnovi v 

skladu z dokumentom, ki določa pogoje za 

podporo.“; 

 

Predlog spremembe  436 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 26 – točka a – točka ii 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 67 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e)  financiranje, ki ni povezano s 

stroški zadevnih operacij, temveč temelji 

na izpolnjevanju pogojev, povezanih z 

realizacijo napredka pri izvajanju ali 

doseganju ciljev programov. Podrobni 

postopki v zvezi s pogoji financiranja in 

njihova uporaba so določeni v delegiranih 

aktih, sprejetih v skladu s pooblastilom iz 

odstavka 5.“; 

(e)  financiranje, ki ni povezano s 

stroški zadevnih operacij, temveč temelji 

na izpolnjevanju pogojev, povezanih z 

realizacijo napredka pri izvajanju ali 

doseganju ciljev programov. Podrobni 

postopki v zvezi s pogoji financiranja in 

njihova uporaba so določeni v delegiranih 

aktih, sprejetih v skladu s pooblastilom iz 

odstavka 5a.“; 

 

Predlog spremembe  437 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 26 – točka b 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 67 – odstavek 2 a – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za ta odstavek veljajo prehodne določbe iz 

člena 152(4). 
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Predlog spremembe  438 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 26 – točka b – točka ii 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 67 – odstavek 5 – pododstavek 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) doda se naslednji pododstavek: (ii) doda se naslednji odstavek: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 149 zvezi z opredelitvijo 

standardnih lestvic stroškov na enoto ali 

financiranja po pavšalni stopnji iz točk (b) 

in (d) prvega pododstavka odstavka 1, s 

tem povezanih metod iz točke (a) prvega 

pododstavka tega odstavka in oblike 

podpore iz točke (e) prvega pododstavka 

odstavka 1.“; 

„5a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 149, ki dopolnjuje to uredbo, kar 

zadeva opredelitev standardnih lestvic 

stroškov na enoto ali financiranja po 

pavšalni stopnji iz točk (b) in (d) prvega 

pododstavka odstavka 1, s tem povezanih 

metod iz točke (a) odstavka 5 in oblike 

podpore iz točke (e) prvega pododstavka 

odstavka 1.“; 

 

Predlog spremembe  439 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 29 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 70 – odstavek 1 a – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. Za operacije v zvezi z 

zagotavljanjem storitev državljanom ali 

podjetjem, ki zajemajo celotno ozemlje 

države članice, se šteje, da se nahajajo na 

vseh programskih območjih v državi 

članici. V takih primerih se izdatki dodelijo 

zadevnim programskim območjem 

sorazmerno na podlagi objektivnih meril, 

razen proračunskih sredstev za 

programska območja. 

1a. Za operacije v zvezi z 

zagotavljanjem storitev državljanom ali 

podjetjem, ki zajemajo celotno ozemlje 

države članice, se šteje, da se nahajajo na 

vseh programskih območjih v državi 

članici. V takih primerih se izdatki dodelijo 

zadevnim programskim območjem 

sorazmerno na podlagi objektivnih meril. 

 

Predlog spremembe  440 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 29 – točka c 
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Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 70 – pododstavek 2 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. Kar zadeva sklade in ESPR, če 

imajo operacije, ki se izvajajo zunaj 

programskega območja v skladu z 

odstavkom 2, pozitivne učinke tako zunaj 

kot znotraj programskega območja, se 

izdatki dodelijo tem območjem sorazmerno 

na podlagi objektivnih meril, razen 

proračunskih sredstev za programska 

območja.“; 

2a. Kar zadeva sklade in ESPR, če 

imajo operacije, ki se izvajajo zunaj 

programskega območja v skladu z 

odstavkom 2, pozitivne učinke tako zunaj 

kot znotraj programskega območja, se 

izdatki dodelijo tem območjem sorazmerno 

na podlagi objektivnih meril.“; 

 

Predlog spremembe  441 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 36 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 98 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„ESRR in ESS lahko v duhu dopolnjevanja 

in ob upoštevanju 10-odstotne omejitve 

financiranja Unije za vsako prednostno os 

operativnega programa financirata del 

operacije, katere stroški so upravičeni do 

podpore iz drugega sklada na podlagi 

pravil, ki se uporabljajo za navedeni sklad, 

pod pogojem, da so taki stroški potrebni za 

zadovoljivo izvedbo operacije in so z njo 

neposredno povezani.“; 

„ESRR in ESS lahko v duhu dopolnjevanja 

in ob upoštevanju 10-odstotne omejitve 

financiranja Unije za vsako prednostno os 

operativnega programa financirata del 

operacije, katere stroški so upravičeni do 

podpore iz drugega sklada na podlagi 

pravil o upravičenosti, ki se uporabljajo za 

navedeni sklad, pod pogojem, da so taki 

stroški potrebni za zadovoljivo izvedbo 

operacije in so z njo neposredno 

povezani.“; 

 

Predlog spremembe  442 

Predlog uredbe 

Člen 265 – pododstavek 1 – točka 37 – točka b 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 102 – odstavek 6 a – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar Komisija v 6 mesecih po predložitvi 

teh informacij neodvisnim strokovnjakom 

Neodvisni pregled kakovosti se opravi v 6 

mesecih po predložitvi teh informacij 
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ni obveščena o neodvisnem pregledu 

kakovosti ali kadar je zadevna ocena 

negativna, se ustrezni izdatki umaknejo in 

izjava o izdatkih se ustrezno popravi.“; 

neodvisnim strokovnjakom. Kadar 

Komisija ni obveščena o tem pregledu v 

treh mesecih po njegovem zaključku ali 

kadar je zadevna ocena negativna, se 

ustrezni izdatki umaknejo in izjava o 

izdatkih se ustrezno popravi.“; 

 

Predlog spremembe  443 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 39 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 105 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

39. v odstavku 2 člena 105 se črta 

drugi stavek; 

39. drugi stavek v odstavku 2 člena 

105 se nadomesti z naslednjim: 

 „Realizacije in rezultati skupnega 

akcijskega načrta lahko zagotovijo 

upravičenost do povračila stroškov samo, 

če so bili doseženi po datumu sklepa o 

odobritvi skupnega akcijskega načrta iz 

člena 107 in pred koncem določenega 

obdobja izvajanja, opredeljenega v tem 

sklepu.“ 

 

Predlog spremembe  444 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 40 – točka c 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 106 – pododstavek 1 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) opis predvidenih projektov ali vrst 

projektov, po potrebi skupaj z mejniki ter 

ciljnimi vrednostmi učinka in rezultatov, 

povezanih s skupnimi kazalniki po 

prednostnih oseh, če je to primerno.“; 

(3) opis predvidenih projektov ali vrst 

projektov, po potrebi skupaj z mejniki ter 

ciljnimi vrednostmi učinka in rezultatov, 

povezanih s skupnimi in posebnimi 

kazalniki po prednostnih oseh, če je to 

primerno.“; 
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Predlog spremembe  445 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 40 – točka d 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 106 – pododstavek 1 – točki 6 in 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) točki 6 in 7 se črtata; črtano 

 

Predlog spremembe  446 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 40 – točka e a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 106 – pododstavek 1 – točka 8 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) doda se naslednja točka: 

 „(ca) ureditve, ki zagotavljajo širjenje 

informacij in obveščanje o skupnem 

akcijskem načrtu in skladih;“ 

 

Predlog spremembe  447 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 46 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 115 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Podrobna pravila v zvezi z 

informacijskimi in komunikacijskimi 

ukrepi, namenjenimi javnosti, ter ukrepi 

informiranja za potencialne upravičence in 

upravičence so določena v Prilogi XII.“; 

3. Podrobna pravila v zvezi z 

informacijami, komunikacijo in 

prepoznavnostjo za javnost ter ukrepi 

informiranja za potencialne upravičence in 

upravičence so določena v Prilogi XII.“; 

 

Predlog spremembe  448 

Predlog uredbe 

Člen 265 – pododstavek 1 – točka 47 – točka a 
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Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 119 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Znesek skladov, ki se dodeli tehnični 

podpori, je omejen na 4 % skupnega 

zneska skladov, dodeljenega operativnim 

programom ob sprejetju operativnih 

programov v državi članici v okviru cilja 

‚naložbe za rast in delovna mesta‘.“ 

„Znesek skladov, ki se dodeli tehnični 

podpori, je omejen na 4 % skupnega 

zneska skladov, dodeljenega operativnim 

programom ob sprejetju operativnih 

programov v državi članici v okviru cilja 

‚naložbe za rast in delovna mesta. 0,25 % 

zneska se po potrebi nameni 

informacijskim in komunikacijskim 

dejavnostim na ravni programov in 

projektov, kakor je navedeno v členu 59.“; 

 

Predlog spremembe  449 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 59 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 148 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 59a. v členu 148 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Operacije, pri katerih skupni 

upravičeni izdatki ne presegajo 

200 000 EUR za ESRR in Kohezijskega 

sklada, 150 000 EUR za ESS ali 

100 000 EUR za ESPR, niso predmet več 

kot ene revizije revizijskega organa ali 

Komisije pred predložitvijo obračunov, ki 

vsebujejo končne izdatke za končano 

operacijo. Druge operacije niso predmet 

več kot ene revizije revizijskega organa ali 

Komisije v obračunskem letu pred 

predložitvijo obračunov, ki vsebujejo 

končne izdatke za končano operacijo. 

Operacije niso predmet revizije Komisije 

ali revizijskega organa v nobenem letu, v 

katerem je revizijo že opravilo Evropsko 

računsko sodišče, pod pogojem, da lahko 

rezultate revizijskega dela za take 

operacije, ki ga opravi Evropsko računsko 

sodišče, za izpolnitev njunih nalog 

„1.  Operacije, pri katerih skupni 

upravičeni izdatki ne presegajo 

300 000 EUR za ESRR in Kohezijskega 

sklada, 200 000 EUR za ESS ali 

150 000 EUR za ESPR, niso predmet več 

kot ene revizije revizijskega organa ali 

Komisije pred predložitvijo obračunov, ki 

vsebujejo končne izdatke za končano 

operacijo. Druge operacije niso predmet 

več kot ene revizije revizijskega organa ali 

Komisije v obračunskem letu pred 

predložitvijo obračunov, ki vsebujejo 

končne izdatke za končano operacijo. 

Operacije niso predmet revizije Komisije 

ali revizijskega organa v nobenem letu, v 

katerem je revizijo že opravilo Evropsko 

računsko sodišče, pod pogojem, da lahko 

rezultate revizijskega dela za take 

operacije, ki ga opravi Evropsko računsko 

sodišče, za izpolnitev njunih nalog 
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uporabita revizijski organ ali Komisija.“ uporabita revizijski organ ali Komisija.“ 

(CELEX:32013R1303) 

Obrazložitev 

Namen je dvigniti prag, pod katerim operacija ni predmet več kot ene revizije (enotna 

revizija) pred predložitvijo obračunov, ki vsebujejo končne izdatke. 

 

Predlog spremembe  450 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 59 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 149 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (59b) v členu 149 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 5(3), drugega 

odstavka člena 12, četrtega pododstavka 

člena 22(7), člena 37(13), tretjega 

pododstavka člena 38(4), členov 40(4), 

člena 41(3), drugega pododstavka člena 

42(1), člena 42(6), drugega, tretjega, 

četrtega in sedmega pododstavka člena 

61(3), členov 63(4) in 64(4), drugega 

pododstavka člena 68(1), četrtega 

pododstavka člena 101(1), petega 

pododstavka člena 122(2), prvega 

pododstavka člena 125(8), člena 125(9), 

člena 127(7) in (8) ter člena 144(6) se 

prenese na Komisijo od 21. december 2013 

do 31. decembra 2020.“ 

„2.  Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 5(3), drugega 

odstavka člena 12, četrtega pododstavka 

člena 22(7), člena 37(13), tretjega 

pododstavka člena 38(4), členov 40(4), 

člena 41(3), drugega pododstavka člena 

42(1), člena 42(6), člena 43a(4a), drugega, 

tretjega, četrtega in sedmega pododstavka 

člena 61(3), členov 63(4), 64(4) in 67(5a), 

drugega pododstavka člena 68(1), četrtega 

pododstavka člena 101(1), petega 

pododstavka člena 122(2), prvega 

pododstavka člena 125(8), člena 125(9), 

člena 127(7) in (8) ter člena 144(6) se 

prenese na Komisijo od 21. december 2013 

do 31. decembra 2020.“ 

 

Predlog spremembe  451 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 60 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 152 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Če se je razpis za zbiranje predlogov 

začel pred začetkom veljavnosti Uredbe 

XXX/YYY o spremembi te uredbe, se 

lahko organ upravljanja (ali odbor za 

spremljanje v primeru programov v okviru 

cilja evropskega teritorialnega sodelovanja) 

odloči, da največ 6 mesecev od dneva 

začetka veljavnosti Uredbe XXX/YYY ne 

bo uporabljal obveznosti iz člena 67(2a). 

Če se upravičencu v 6 mesecih od dneva 

začetka veljavnosti Uredbe XXX/YYY da 

na voljo dokument, ki določa pogoje za 

podporo, se lahko organ upravljanja 

odloči, da ne bo uporabljal teh 

spremenjenih določb.“; 

„Organ upravljanja (ali odbor za 

spremljanje v primeru programov v okviru 

cilja evropskega teritorialnega sodelovanja) 

se lahko odloči, da največ 12 mesecev od 

dneva začetka veljavnosti Uredbe 

XXX/YYY ne bo uporabljal obveznosti iz 

člena 67(2a). 

 V ustrezno utemeljenih primerih se lahko 

organ upravljanja ali odbor za 

spremljanje v primeru programov v okviru 

cilja evropskega teritorialnega 

sodelovanja odloči za podaljšanje 

dvanajstmesečnega prehodnega obdobja 

do zaključka programa. To odločitev 

priglasi Komisiji pred iztekom prehodnega 

obdobja. 

 Prvi in drugi pododstavek se ne 

uporabljata za nepovratna sredstva in 

vračljive podpore, ki jih podpira ESS, in 

za katere javna finančna podpora ne 

presega 50 000 EUR.“; 

 

Predlog spremembe  452 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 61 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Priloga XII – pododdelek 2.1 – točka 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 61a. točka 1 v pododdelku 2.1 se 

nadomesti z naslednjim: 

1. Država članica in organ upravljanja 

zagotovita, da se informacijski in 

komunikacijski ukrepi izvajajo v skladu s 

„1. Država članica in organ upravljanja 

zagotovita, da se informacijski in 

komunikacijski ukrepi izvajajo v skladu s 
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komunikacijsko strategijo, ter si z uporabo 

različnih oblik in metod komunikacije na 

ustrezni ravni prizadevata, da mediji kar 

najbolj obsežno poročajo o teh ukrepih. 

komunikacijsko strategijo zaradi 

izboljšanja prepoznavnosti in interakcije z 

državljani, ter si z uporabo različnih oblik 

in metod komunikacije na ustrezni ravni, ki 

so obenem tudi prilagojene tehnološkim 

inovacijam, prizadevata, da mediji kar 

najbolj obsežno poročajo o teh ukrepih.“ 

 

Predlog spremembe  453 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 61 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Priloga XII – pododdelek 2.2 – točka 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 61b. v pododdelku 2.2 se točka 4 

nadomesti z naslednjim: 

4. Upravičenec med izvajanjem 

operacije, ki jo podpira ESRR ali 

Kohezijski sklad, na dobro vidnem mestu 

postavi dovolj velik začasni pano za vsako 

operacijo, ki zajema financiranje 

infrastrukture ali gradbenih dejavnosti, pri 

katerih skupna javna podpora operaciji 

presega 500 000 EUR. 

„4. Upravičenec med izvajanjem 

operacije, ki jo podpira ESRR ali 

Kohezijski sklad, na dobro vidnem mestu 

postavi dovolj velik začasni pano za vsako 

operacijo, ki zajema financiranje 

infrastrukture ali gradbenih dejavnosti.“ 

 

Predlog spremembe  454 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 61 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Priloga XII – pododdelek 2.2 – točka 5 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 61c. v pododdelku 2.2 se uvodni del 

točke 5 nadomesti z naslednjim: 

5. Upravičenec najpozneje tri mesece 

po zaključku operacije na dobro vidnem 

mestu postavi dovolj veliko stalno ploščo 

ali pano za vsako operacijo, ki izpolnjuje 

naslednji merili: 

„5. Upravičenec najpozneje tri mesece 

po zaključku operacije na dobro vidnem 

mestu postavi dovolj veliko stalno ploščo 

ali pano za vsako operacijo, ki izpolnjuje 

naslednje merilo: 
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Predlog spremembe  455 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 61 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Priloga XII – pododdelek 2.2 – točka 5 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 61d. v točki 5 pododdelka 2.2 se črta 

točka (a): 

(a) skupna javna podpora operaciji 

presega 500 000 EUR; 

 

 

Predlog spremembe  456 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Kadar imajo operacije, ki spadajo pod 

točko (a) prvega pododstavka, učinek tudi 

na programskem območju, na katerem se 

izvajajo, se izdatki dodelijo tem 

programskim območjem sorazmerno na 

podlagi objektivnih meril, razen 

proračunskih sredstev za programska 

območja.“; 

„Kadar imajo operacije, ki spadajo pod 

točko (a) prvega pododstavka, učinek tudi 

na programskem območju, na katerem se 

izvajajo, se izdatki dodelijo tem 

programskim območjem sorazmerno na 

podlagi objektivnih meril.“; 

 

Predlog spremembe  457 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka -a (novo) 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (- a) v odstavku 1 se tretji pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

Izključni cilj finančnih revizij je 

preverjanje, da so izpolnjeni pogoji za 

povračila s strani Komisije na podlagi 

„Izključni cilj finančnih revizij je 

preverjanje, da so izpolnjeni pogoji za 

povračila s strani Komisije na podlagi 
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standardnih stroškov na enoto in pavšalnih 

zneskov. 

standardnih stroškov na enoto in pavšalnih 

zneskov, ne da bi pri tem upočasnile faze 

dodeljevanja sredstev oziroma 

upravljavcem ali upravičencem to fazo 

otežile.“  

 

Predlog spremembe  458 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  odstavek 2 se črta; črtano 

Obrazložitev 

Komisija premika besedilo o financiranju po pavšalni stopnji in pavšalnih zneskih iz uredbe o 

ESS v uredbo o skupnih določbah. Zaradi prijaznosti do upravičencev do sredstev ESS 

vztrajamo, da so vse poenostavljene oblike obračunavanja stroškov razložene v uredbi o ESS. 

To bo za uporabnike prijazneje in preprosteje. 

 

Predlog spremembe  459 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) odstavek 3 se nadomesti z 

naslednjim: 

3.  Kadar javna podpora za nepovratna 

sredstva in vračljivo pomoč ne presega 

100 000 EUR, se zneski iz člena 67(1)(b), 

(c) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, poleg 

metod, ki jih določa člen 67(5) Uredbe 

(EU) št. 1303/2013, lahko določijo za vsak 

primer posebej s sklicevanjem na predlog 

proračuna, o katerem se predhodno 

dogovori organ upravljanja. 

„3.  Kadar javna podpora za nepovratna 

sredstva in vračljivo pomoč ne presega 

150 000 EUR, se zneski iz člena 67(1)(b), 

(c) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, poleg 

metod, ki jih določa člen 67(5) Uredbe 

(EU) št. 1303/2013, lahko določijo za vsak 

primer posebej s sklicevanjem na predlog 

proračuna, o katerem se predhodno 

dogovori organ upravljanja.  
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Predlog spremembe  460 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka a b (novo) 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) vstavi se naslednji odstavek: 

 „3a. Država članica in njeni lokalni 

organi lahko Evropski parlament in Svet 

prosijo za odobritev odstopanja od 

zgornjih mej glede javne podpore in 

pomoči de minimis. Takšne prošnje se 

lahko predložijo le na podlagi izjemno 

resnih ekonomskih razmer. Postopek 

odobritve odstopanja je podoben tistemu, 

ki se uporablja za dodelitev finančnega 

prispevka ESPG. Evropski parlament 

odloča z večino vseh poslancev in tremi 

petinami oddanih glasov, Svet pa s 

kvalificirano večino.“ 

 

Predlog spremembe  461 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka b 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b)  Paragraph 4 is deleted. črtano 

Obrazložitev 

Komisija premika besedilo o financiranju po pavšalni stopnji in pavšalnih zneskih iz uredbe o 

ESS v uredbo o skupnih določbah. Zaradi prijaznosti do upravičencev do sredstev ESS 

vztrajamo, da so vse poenostavljene oblike obračunavanja stroškov razložene v uredbi o ESS. 

To bo za uporabnike prijazneje in preprosteje. 

 

Predlog spremembe  462 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1304/2013 
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Priloga 1 – odstavek 1 – pododstavek 5 – alinea 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– udeleženci, ki živijo v 

gospodinjstvih brez delovno aktivnih 

članov*, 

črtano 

Obrazložitev 

Organizacije upravičenke so nas obvestile, da je udeležencem neprijetno posredovati podatke 

o tretjih osebah, kar so v tem primeru člani gospodinjstva. Podpiramo njihovo prošnjo, da se 

jih izpusti iz poročanja. 

 

Predlog spremembe  463 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Priloga 1 – odstavek 1 – pododstavek 5 – alinea 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– udeleženci, ki živijo v 

gospodinjstvih brez delovno aktivnih 

članov z vzdrževanimi otroki*, 

črtano 

Obrazložitev 

Zbiranje podatkov o tretjih osebah, ki živijo v gospodinjstvu, je lahko občutljivo, zato jih 

udeleženci običajno ne navedejo. 

 

Predlog spremembe  464 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Priloga 1 – odstavek 1 – pododstavek 5 – alinea 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– udeleženci, ki živijo v 

gospodinjstvu z enim odraslim članom z 

vzdrževanimi otroki*, 

črtano 

Obrazložitev 

Zbiranje podatkov o tretjih osebah, ki živijo v gospodinjstvu, je lahko občutljivo, zato jih 
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udeleženci običajno ne navedejo. 

 

Predlog spremembe  465 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Priloga I – točka 1 – pododstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti podatki o udeležencih, v okviru prvih 

dveh zgornjih kazalnikov se bodo navedli v 

letnih poročilih o izvajanju, kakor je 

določeno v členu 50(4) Uredbe (EU) št. 

1303/2013. Ti podatki o udeležencih, v 

okviru zadnjih treh zgornjih kazalnikov se 

bodo navedli v poročilih, kot je določeno v 

členu 50(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

Podatki petih zgornjih kazalnikov se 

zberejo na podlagi reprezentativnega 

vzorca udeležencev v okviru vsake 

prednostne naložbe. Notranja veljavnost se 

zagotovi tako, da se podatki lahko 

posplošijo na ravni prednostne naložbe.“ 

Ti podatki o udeležencih v okviru zgornjih 

dveh kazalnikov se bodo navedli v letnih 

poročilih o izvajanju, kakor je določeno v 

členu 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

Podatki zgornjih dveh kazalnikov se 

zberejo na podlagi reprezentativnega 

vzorca udeležencev v okviru vsake 

prednostne naložbe. Notranja veljavnost se 

zagotovi tako, da se podatki lahko 

posplošijo na ravni prednostne naložbe.“ 

Obrazložitev 

Ta tehnični predlog spremembe je potreben zaradi predlaganega črtanja prejšnjih treh alinej. 

Glej predhodne predloge sprememb za dodatna pojasnila o omenjenih črtanjih. 

 

Predlog spremembe  466 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka n 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) ,mladi kmet‘ pomeni osebo, ki v 

času predložitve vloge ni stara več kot 40 

let, ima ustrezno poklicno znanje in 

usposobljenost ter prvič vzpostavlja 

kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega 

gospodarstva; oseba lahko gospodarstvo 

vzpostavi sama ali skupaj z drugimi 

(n) ,mladi kmet‘ pomeni osebo, ki v 

času predložitve vloge ni stara več kot 40 

let, ima ustrezno poklicno znanje in 

usposobljenost ter prvič vzpostavlja 

kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega 

gospodarstva; oseba lahko gospodarstvo 

vzpostavi sama ali skupaj z drugimi kmeti 

v kateri koli pravni obliki. Šteje se, da je 
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kmeti;“ nosilec združenega kmetijskega 

gospodarstva, če je eden od delničarjev 

tega gospodarstva. V takšnem primeru je 

kakršen koli ukrep pomoči omejen na 

njegov delež v tej družbi. 

 Z odstopanjem od prvega odstavka in v 

ustrezno utemeljenih okoliščinah lahko 

države članice določbe tega člena 

uporabijo za mlade kmete, ki v času 

predložitve vloge niso stari več kot 40 let, 

imajo ustrezno poklicno znanje in 

usposobljenost, tudi če že kmetujejo na 

kmetijskem gospodarstvu kot nosilec tega 

gospodarstva. Če še niso prejemali 

posebne podpore za mlade kmete v okviru 

programa SKP za obdobje 2006–2013 ali 

sedanjega programa SKP za 

obdobje 2013–2020, bi se morala podpora 

nadaljevati največ pet let; 

 

Predlog spremembe  467 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 1 – točka c 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka s 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(s) ,datum vzpostavitve‘ pomeni 

datum, na katerega vlagatelj s svojimi 

ukrepi začne postopek vzpostavitve.“; 

(s) ,datum vzpostavitve‘ pomeni 

datum, na katerega vlagatelj izvede ali 

zaključi ukrep, povezan z vzpostavitvijo iz 

točke (n).“; 

 

Predlog spremembe  468 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 11 – odstavek 1 – točka a – točka i 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. v členu 11 se točka (a) nadomesti z 

naslednjim: 

„(a)  Komisija z izvedbenimi akti odloči „(a)  Komisija z izvedbenimi akti odloči 
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o zahtevah za spremembo programov, ki se 

nanašajo na:“ 

o zahtevah za spremembo programov, ki 

zadevajo povečanje stopnje prispevka 

EKSRP za enega ali več ukrepov.” 

(i)  spremembo strategije programa z 

več kot 50-odstotno spremembo katerega 

koli količinsko opredeljenega cilja, 

povezanega s prednostnim področjem; 

 

(ii)  spremembo stopnje prispevka 

EKSRP za enega ali več ukrepov; 

 

(iii)  spremembo skupnega prispevka 

Unije ali njegove letne porazdelitve na 

ravni programa;” 

 

(V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo besedilo temeljnega 

akta napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje številčenje v tem 

odstavku napačno.) 

 

Predlog spremembe  469 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 14 – odstavek 4 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2b. v členu 14 se odstavek 4 nadomesti 

z naslednjim: 

„4.  Stroški, ki so upravičeni v okviru 

tega ukrepa, so stroški organizacije in 

izvajanja dejavnosti prenosa znanja ali 

informiranja. Pri demonstracijskih 

projektih se lahko s podporo krijejo tudi 

ustrezni investicijski stroški. Stroški, 

upravičeni do podpore, so tudi stroški 

potovanja, nastanitve in dnevnic 

udeležencev ter stroški nadomeščanja 

kmetov. Vsi stroški, opredeljeni v tem 

odstavku, se plačajo upravičencu.“ 

„4.  Stroški, ki so upravičeni v okviru 

tega ukrepa, so stroški organizacije in 

izvajanja dejavnosti prenosa znanja ali 

informiranja. Infrastruktura, nameščena 

zaradi demonstracije, se sme uporabljati 

po zaključku operacije. Pri 

demonstracijskih projektih se lahko s 

podporo krijejo tudi ustrezni investicijski 

stroški. Stroški, upravičeni do podpore, so 

tudi stroški potovanja, nastanitve in 

dnevnic udeležencev ter stroški 

nadomeščanja kmetov. Vsi stroški, 

opredeljeni v tem odstavku, se plačajo 

upravičencu.“ 

(CELEX:32013R1305) 
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Predlog spremembe  470 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2c. v členu 15 se odstavek 2 nadomesti 

z naslednjim: 

„2.  Do podpore iz odstavkov 1(a) in (c) 

je upravičen subjekt, ki zagotavlja 

svetovanje ali usposabljanje. Podpora iz 

odstavka 1(b) se odobri organu ali 

subjektu, ki je izbran za vzpostavitev 

službe za pomoč pri upravljanju kmetij, 

službe za zagotavljanje nadomeščanja na 

kmetijah ali službe za kmetijsko ali 

gozdarsko svetovanje.“ 

„2.  Do podpore iz odstavkov 1(a) in (c) 

je upravičen subjekt, ki zagotavlja 

svetovanje ali usposabljanje, oziroma javni 

organ, pristojen za izbor ponudnika. 

Podpora iz odstavka 1(b) se odobri organu 

ali subjektu, ki je izbran za vzpostavitev 

službe za pomoč pri upravljanju kmetij, 

službe za zagotavljanje nadomeščanja na 

kmetijah ali službe za kmetijsko ali 

gozdarsko svetovanje.“ 

(CELEX:32013R1305. V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo 

besedilo temeljnega akta napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje 

številčenje v tem odstavku napačno.) 

 

Predlog spremembe  471 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2d. v členu 15(3) se pododstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„Organi ali subjekti, izbrani za 

zagotavljanje svetovanja, imajo ustrezne 

vire v obliki osebja, ki se redno usposablja 

in je kvalificirano, izkušnje s svetovanjem 

in zanesljivost na področjih, v zvezi s 

katerimi svetujejo. Upravičenci v okviru 

tega ukrepa so izbrani na podlagi razpisa 

za zbiranje predlogov. Izbirni postopek se 

vodi skladno z zakonodajo o javnih 

naročilih ter je odprt za javne in zasebne 

„Organi ali subjekti, izbrani za 

zagotavljanje svetovanja, imajo ustrezne 

vire v obliki osebja, ki se redno usposablja 

in je kvalificirano, izkušnje s svetovanjem 

in zanesljivost na področjih, v zvezi s 

katerimi svetujejo. Ponudniki v okviru 

tega ukrepa so izbrani na podlagi izbirnega 

postopka, ki je odprt za javne in zasebne 

organe. Je objektiven in zagotavlja 

izločitev ponudnikov, pri katerih obstaja 
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organe. Je objektiven in zagotavlja 

izločitev ponudnikov, pri katerih obstaja 

navzkrižje interesov.“ 

navzkrižje interesov.“ 

(CELEX:32013R1305.V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo 

besedilo temeljnega akta napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje 

številčenje v tem odstavku napačno.) 

 

Predlog spremembe  472 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2e. v členu 16(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Podpora v okviru tega ukrepa 

zajema novo sodelovanje kmetov in skupin 

kmetov v:“ 

„1.  Podpora v okviru tega ukrepa 

zajema novo sodelovanje kmetov in skupin 

kmetov ali sodelovanje kmetov ali skupine 

kmetov v preteklih petih letih v:“ 

(CELEX:32013R1305.V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo 

besedilo temeljnega akta napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje 

številčenje v tem odstavku napačno.) 

 

Predlog spremembe  473 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2f. v členu 16(3) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Če do prve udeležbe pride pred 

predložitvijo vloge za podporo v skladu z 

odstavkom 1, se najdaljše obdobje trajanja 

v višini petih let zmanjša za število let, ki 

so pretekla med prvo udeležbo v shemi 

kakovosti in časom predložitve vloge za 
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podporo.“ 

(V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo besedilo temeljnega 

akta napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje številčenje v tem 

odstavku napačno.) 

 

Predlog spremembe  474 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zadevajo predelavo, trženje in/ali 

razvoj kmetijskih proizvodov iz Priloge I k 

PDEU ali bombaža, razen ribiških 

proizvodov; rezultat proizvodnega procesa 

je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni 

prilogi; če se podpora zagotovi v obliki 

finančnih instrumentov, je lahko vložek 

prav tako proizvod, ki ni zajet v Prilogi I k 

PDEU, pod pogojem, da naložba prispeva 

k eni ali več prednostnim nalogam Unije 

za razvoj podeželja; 

(b) zadevajo predelavo, trženje in/ali 

razvoj kmetijskih proizvodov iz Priloge I k 

PDEU ali bombaža, razen ribiških 

proizvodov; rezultat proizvodnega procesa 

je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni 

prilogi; 

 

Predlog spremembe  475 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 17 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. v členu 17 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „2a.  Podpora iz točk (a), (b), (c) in (d) 

odstavka 1, ki se pri izvajanju zniža pod 

minimalna sredstva v višini 25 %, se ne 

odobri.“ 
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Predlog spremembe  476 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vloge za podporo iz točke (a)(i) odstavka 1 

se predložijo v 24 mesecih od datuma 

vzpostavitve. 

Vloge za podporo iz točke (a)(i) odstavka 1 

se predložijo najpozneje v 24 mesecih po 

datumu vzpostavitve. 

 

Predlog spremembe  477 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo zgornji in spodnji 

prag na upravičenca za omogočanje 

dostopa do podpore iz točk (a)(i) in (a)(iii) 

odstavka 1. Spodnji prag za podporo iz 

točke (a)(i) odstavka 1 je višji od zgornjega 

praga za podporo iz točke (a)(iii) odstavka 

1. Podpora je omejena na kmetijska 

gospodarstva, ki ustrezajo opredelitvi 

pojma mikro- in malih podjetij.“; 

Države članice določijo zgornji in spodnji 

prag za omogočanje dostopa do podpore iz 

točk (a)(i) in (a)(iii) odstavka 1. Spodnji 

prag za podporo iz točke (a)(i) odstavka 1 

je višji od zgornjega praga za podporo iz 

točke (a)(iii) odstavka 1. Podpora je 

omejena na kmetijska gospodarstva, ki 

ustrezajo opredelitvi pojma mikro- in malih 

podjetij.“; 

 

Predlog spremembe  478 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 19 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Podpora iz točke (a) odstavka 1 se 

izplača v najmanj dveh obrokih. Obroki se 

lahko postopno znižujejo. Pogoj za 

izplačilo zadnjega obroka v skladu s 

točkama (a)(i) in (a)(ii) odstavka 1 je 

pravilno izvajanje poslovnega načrta.“; 

5. Podpora iz točke (a) odstavka 1 se 

izplača v najmanj dveh obrokih. Obroki se 

lahko postopno znižujejo. Pogoj za 

izplačilo zadnjega obroka v skladu s 

točkama (a)(i) in (a)(ii) odstavka 1 je 

pravilno izvajanje poslovnega načrta, v 
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vsakem primeru pa se izplača najpozneje 

v enem letu po tem, ko je bil poslovni 

načrt v celoti izveden.“; 

 

Predlog spremembe  479 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 23 – naslov 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6a. naslov člena 23 se nadomesti z 

naslednjim: 

„Vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih 

sistemov“ 

„Vzpostavitev, regeneracija ali obnova 

kmetijsko-gozdarskih sistemov“ 

(CELEX:02013R1305) 

 

Predlog spremembe  480 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 23 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6b. v členu 23 se odstavek 1 nadomesti 

z naslednjim: 

„1.  Podpora iz točke (b) člena 21(1) se 

odobri zasebnim posestnikom zemljišč, 

občinam in njihovim združenjem ter 

zajema stroške vzpostavitve in letno 

premijo na hektar za kritje stroškov 

vzdrževanja za največ pet let.“ 

„1.  Podpora iz točke (b) člena 21(1) se 

odobri zasebnim posestnikom zemljišč, 

občinam in njihovim združenjem ter 

zajema stroške vzpostavitve, regeneracije 

in/ali obnove in letno premijo na hektar za 

kritje stroškov vzdrževanja za največ pet 

let.“ 

(CELEX:02013R1305) 

 

Predlog spremembe  481 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 c (novo) 
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Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – naslov 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6c. v členu 27 se naslov nadomesti z 

naslednjim: 

„Ustanovitev skupin in organizacij 

proizvajalcev“ 

„Ustanovitev skupin proizvajalcev, 

organizacij proizvajalcev in pogajalskih 

organizacij“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  482 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6d. v členu 27(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Podpora v okviru tega ukrepa se 

odobri za lažje ustanavljanje skupin in 

organizacij proizvajalcev v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju za namene:“ 

„1.  Podpora v okviru tega ukrepa se 

odobri za lažje ustanavljanje skupin 

proizvajalcev, organizacij proizvajalcev in 

pogajalskih organizacij v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju za namene:“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  483 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 1 – točka d 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6e. v členu 27(1) se točka (d) 

nadomesti z naslednjim: 

„(d)  drugih dejavnosti, ki jih lahko 

izvajajo skupine in organizacije 

proizvajalcev, na primer razvijanja 

„(d)  drugih dejavnosti, ki jih lahko 

izvajajo skupine proizvajalcev, 

organizacije proizvajalcev in pogajalske 
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poslovnih in trženjskih spretnosti ter 

organiziranja in pospeševanja procesov 

inovacij.“ 

organizacije, na primer razvijanja 

poslovnih in trženjskih spretnosti ter 

organiziranja in pospeševanja procesov 

inovacij.“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  484 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6f. v členu 27(2) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Podpora se odobri skupinam in 

organizacijam proizvajalcev, ki jih pristojni 

organ države članice uradno prizna na 

podlagi poslovnega načrta. Omejena je na 

skupine in organizacije proizvajalcev, ki so 

MSP.“ 

„Podpora se odobri skupinam 

proizvajalcev, organizacijam proizvajalcev 

in pogajalskim organizacijam, ki jih 

pristojni organ države članice uradno 

prizna na podlagi poslovnega načrta. 

Omejena je na skupine proizvajalcev, 

organizacije proizvajalcev in pogajalske 

organizacije, ki so MSP.“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  485 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6g. V členu 27(2) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Države članice preverijo, ali so bili v 

petih letih po priznanju skupine ali 

organizacije proizvajalcev izpolnjeni cilji 

iz poslovnega načrta.“ 

„Države članice preverijo, ali so bili v 

petih letih po priznanju skupine 

proizvajalcev, organizacij proizvajalcev ali 

pogajalskih organizacij izpolnjeni cilji iz 

poslovnega načrta.“ 
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(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  486 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6h. V členu 27(3) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Države članice lahko v prvem letu 

podporo, ki se izplača skupini ali 

organizaciji proizvajalcev, izračunajo na 

podlagi povprečne letne vrednosti tržne 

proizvodnje njenih članov v obdobju treh 

let pred njihovo vključitvijo v skupino ali 

organizacijo proizvajalcev. V primeru 

skupin in organizacij proizvajalcev v 

gozdarskem sektorju se podpora izračuna 

na podlagi povprečne tržne proizvodnje 

članov skupine ali organizacije 

proizvajalcev v obdobju zadnjih petih let 

pred njenim priznanjem, pri čemer sta 

izključeni najvišja in najnižja vrednost.“ 

„Države članice lahko v prvem letu 

podporo, ki se izplača skupini 

proizvajalcev, organizacijam proizvajalcev 

in pogajalskim organizacijam, izračunajo 

na podlagi povprečne letne vrednosti tržne 

proizvodnje njenih članov v obdobju treh 

let pred njihovo vključitvijo v skupino ali 

organizacijo proizvajalcev. V primeru 

skupin proizvajalcev, organizacij 

proizvajalcev in pogajalskih organizacij v 

gozdarskem sektorju se podpora izračuna 

na podlagi povprečne tržne proizvodnje 

članov skupine ali organizacije 

proizvajalcev v obdobju zadnjih petih let 

pred njenim priznanjem, pri čemer sta 

izključeni najvišja in najnižja vrednost.“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  487 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6i. V členu 27 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

„5.  Države članice lahko še naprej 

dajejo podporo za ustanovitev skupin 

proizvajalcev tudi po tem, ko so bile te 

„5.  Države članice lahko še naprej 

dajejo podporo za ustanovitev skupin 

proizvajalcev tudi po tem, ko so bile te 
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skupine priznane kot organizacije 

proizvajalcev v skladu s pogoji Uredbe 

(EU) št. 1308/2013 [24].“ 

skupine priznane kot organizacije 

proizvajalcev ali pogajalske organizacije v 

skladu s pogoji Uredbe (EU) št. 1308/2013 

[1].“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  488 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 j (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 28 – odstavek 9 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6j. V členu 28 se odstavek 9 

nadomesti z naslednjim: 

„9. Podpora se lahko zagotovi za 

ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 

genskih virov v kmetijstvu za operacije, ki 

jih ne zajemajo določb iz odstavkov 1 do 8. 

Takšne obveznosti lahko izpolnijo 

upravičenci, ki niso tisti, navedeni v 

odstavku 2.“ 

„9. Podpora se lahko zagotovi za 

ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 

genskih virov v kmetijstvu za operacije, ki 

jih ne zajemajo določb iz odstavkov 1 do 8. 

Ta podpora ne sme biti omejena na 

domače vire. Takšne obveznosti lahko 

izpolnijo upravičenci, ki niso tisti, 

navedeni v odstavku 2.“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  489 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 k (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6k. V členu 29 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1. Podpora v okviru tega ukrepa se 

odobri na hektar kmetijske površine 

kmetom ali skupinam kmetov, ki se 

prostovoljno obvežejo, da se bodo 

preusmerili v ali izvajali prakse in metode 

ekološkega kmetovanja, opredeljene v 

„1. Podpora v okviru tega ukrepa se 

odobri na hektar kmetijske površine in, če 

je to ustrezno utemeljeno, tudi na glavo 

velike živine kmetom ali skupinam kmetov, 

ki se prostovoljno obvežejo, da se bodo 

preusmerili v ali izvajali prakse in metode 
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Uredbi (ES) št. 834/2007, in ki so aktivni 

kmetje v smislu člena 9 Uredbe (EU) 

št. 1307/2013.“ 

ekološkega kmetovanja, opredeljene v 

Uredbi (ES) št. 834/2007, in ki so aktivni 

kmetje v smislu člena 9 Uredbe (EU) 

št. 1307/2013.“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  490 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 l (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6l. V členu 31(2) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „Države članice lahko od leta 2018 

določijo dodatna objektivna in 

nediskriminatorna merila. O takšni 

odločitvi Komisijo uradno obvestijo pred 

1. januarjem 2018.“ 

 

Predlog spremembe  491 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka -i (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 36 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (–i) V členu 36(1) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

„(a)  finančne prispevke za premije za 

zavarovanje pridelka, živali in rastlin pred 

ekonomskimi izgubami kmetov, nastalimi 

zaradi slabih vremenskih razmer, bolezni 

živali ali rastlin, napada škodljivcev ali 

okoljske nesreče;“ 

„(a)  finančne prispevke za premije za 

zavarovanje pridelka, živali in rastlin pred 

ekonomskimi izgubami, ki jih utrpijo 

kmetje, ki uporabljajo primere dobre 

kmetijske prakse, in ki so nastale zaradi 

slabih vremenskih razmer, bolezni živali 

ali rastlin, napada škodljivcev, okoljske 

nesreče, tveganja, povezanega s trgom, ali 

kritja nihanja prihodkov;“ 

(CELEX:32013R1305) 
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Predlog spremembe  492 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka ii 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 36 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) instrument za stabilizacijo dohodka 

v obliki finančnih prispevkov za vzajemne 

sklade za nadomestila kmetom določenega 

sektorja zaradi izrednega zmanjšanja 

dohodka.“; 

(d) sektorski instrument za stabilizacijo 

dohodka v obliki finančnih prispevkov za 

vzajemne sklade za nadomestila kmetom 

določenega sektorja zaradi izrednega 

zmanjšanja dohodka.; 

 

Predlog spremembe  493 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 – točka c 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 36 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v odstavku 5 se črta drugi 

pododstavek; 

črtano 

 

Predlog spremembe  494 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 7a. V členu 37(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  „Podpora iz točke (a) člena 36(1) se 

lahko odobri le za tiste zavarovalne 

pogodbe, ki krijejo izgubo, nastalo zaradi 

slabih vremenskih razmer, bolezni živali 

ali rastlin, napada škodljivcev ali okoljske 

nesreče ali ukrepa, sprejetega v skladu z 

Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali 

„1.  „Podpora iz točke (a) člena 36(1) se 

odobri le za tiste zavarovalne pogodbe, ki 

krijejo izgubo, nastalo zaradi slabih 

vremenskih razmer, bolezni živali ali 

rastlin, napada škodljivcev ali okoljske 

nesreče ali ukrepa, sprejetega v skladu z 

Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali 
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zajezitev širjenja bolezni rastlin ali 

škodljivcev, zaradi česar je uničenega več 

kot 30 % povprečnega letnega pridelka 

kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Za izračun 

letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 

omogoča določitev dejanske izgube 

posameznega kmeta v danem letu.“ 

zajezitev širjenja bolezni rastlin ali 

škodljivcev, zaradi česar je uničenega več 

kot 20 % povprečnega letnega pridelka 

kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Za izračun 

letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 

omogoča določitev dejanske izgube 

posameznega kmeta v danem letu.“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  495 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7b. V členu 37(1) se doda naslednja 

točka: 

 „(ba)  ekonomski indeksi (raven 

proizvodnje in cene).“ 

 

Predlog spremembe  496 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 38 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7c. V prvem pododstavku člena 38(3) 

se doda naslednja točka: 

 „(ba)  dopolnjevanje letnih plačil v 

sklad.“ 

 

Predlog spremembe  497 

Predlog uredbe 
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Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 38 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7d. V členu 38(3) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Finančni prispevki iz pododstavka 1(b) 

in (ba) se lahko seštevajo ali se med seboj 

izključujejo, če je skupni znesek prispevka 

omejen na najvišjo stopnjo podpore, 

določeno v Prilogi II.“ 

 

Predlog spremembe  498 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 38 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 7e. V členu 38(3) se pododstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„Podpora iz točke (b) člena 36(1) se lahko 

odobri le za kritje izgube, nastale zaradi 

slabih vremenskih razmer, izbruha bolezni 

živali ali rastlin, napada škodljivcev, 

ukrepa, sprejetega v skladu z Direktivo 

2000/29/ES za odpravo ali zajezitev 

širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev, ali 

okoljske nesreče, zaradi česar je uničenega 

več kot 30 % povprečnega letnega pridelka 

kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Za izračun 

letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 

omogoča določitev dejanske izgube 

posameznega kmeta v danem letu.“ 

„Podpora iz točke (b) člena 36(1) se lahko 

odobri le za kritje izgube, nastale zaradi 

slabih vremenskih razmer, izbruha bolezni 

živali ali rastlin, napada škodljivcev, 

ukrepa, sprejetega v skladu z Direktivo 

2000/29/ES za odpravo ali zajezitev 

širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev, ali 

okoljske nesreče, zaradi česar je uničenega 

več kot 20 % povprečnega letnega pridelka 

kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Za izračun 

letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 

omogoča določitev dejanske izgube 

posameznega kmeta v danem letu.“ 

(CELEX:32013R1305) 
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Predlog spremembe  499 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 39 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) V členu 39 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Podporo iz točke (c) člena 36(1) se 

odobri le, kadar zmanjšanje dohodka 

presega 30 % povprečnega letnega 

dohodka posameznega kmeta v 

predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Dohodek za 

namene točke (d) člena 36(1) pomeni vsoto 

prihodkov, ki jih kmet prejme na trgu, 

vključno s katero koli obliko javne 

podpore, pri čemer se odštejejo vhodni 

stroški. S plačili vzajemnega sklada 

kmetom se krije manj kot 70 % izgube 

dohodka proizvajalca v letu, ko slednji 

postane upravičen do prejemanja te 

pomoči.“ 

„1.  Podporo iz točke (c) člena 36(1) se 

odobri le, kadar zmanjšanje dohodka 

presega 20 % povprečnega letnega 

dohodka posameznega kmeta v 

predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Dohodek za 

namene točke (d) člena 36(1) pomeni vsoto 

prihodkov, ki jih kmet prejme na trgu, 

vključno s katero koli obliko javne 

podpore, pri čemer se odštejejo vhodni 

stroški. S plačili vzajemnega sklada 

kmetom se krije manj kot 70 % izgube 

dohodka proizvajalca v letu, ko slednji 

postane upravičen do prejemanja te 

pomoči. Za izračun letne izgube dohodka 

kmeta se lahko uporabijo indeksi.“ 

 

 

Predlog spremembe  500 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 9 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 39 – odstavek 4 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) V členu 39(4) se doda naslednja 

točka: 

 „(ba) dopolnjevanje letnih plačil v sklad.“ 

 

Predlog spremembe  501 
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Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 39 a – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podpora iz točke (d) člena 36(1) se 

odobri le v ustrezno utemeljenih primerih, 

kadar zmanjšanje dohodka presega 20 % 

povprečnega letnega dohodka 

posameznega kmeta v predhodnem 

triletnem obdobju ali triletnega povprečja v 

predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 

sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. 

Dohodek za namene točke (d) člena 36(1) 

pomeni vsoto prihodkov, ki jih kmet 

prejme na trgu, vključno s katero koli 

obliko javne podpore, pri čemer se 

odštejejo vhodni stroški. S plačili 

vzajemnega sklada kmetom se krije manj 

kot 70 % izgube dohodka proizvajalca v 

letu, ko slednji postane upravičen do 

prejemanja te pomoči. 

1. Podpora iz točke (d) člena 36(1) se 

odobri le v ustrezno utemeljenih primerih, 

kadar zmanjšanje dohodka na področju 

proizvodnje, za katerega je bil instrument 

za stabilizacijo dohodka vzpostavljen, 

presega 20 % povprečnega letnega 

dohodka posameznega kmeta za to 

področje proizvodnje v predhodnem 

triletnem obdobju ali triletnega povprečja v 

predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 

sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. 

Dohodek za namene točke (d) člena 36(1) 

pomeni vsoto prihodkov, ki jih kmet za 

proizvod iz tega področja proizvodnje 

prejme na trgu, vključno s katero koli 

obliko javne podpore, pri čemer se 

odštejejo vhodni stroški, povezani s tem 

področjem proizvodnje. S plačili 

vzajemnega sklada kmetom se krije manj 

kot 70 % izgube dohodka proizvajalca v 

letu, ko slednji postane upravičen do 

prejemanja te pomoči. Za izračun letne 

izgube dohodka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Na podlagi uporabljene metode 

izračuna indeksov mora biti možno 

pravično oceniti, koliko dohodka je 

posamezen kmet v določenem sektorju v 

danem letu dejansko izgubil. 

 

Predlog spremembe  502 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Uredba (EU) št. 1035/2013 

Člen 45 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Za upravičene izdatke se lahko 

štejejo obratna sredstva, ki so pomožna in 

vezana na novo naložbo, ki prejema 

5. Če se podpora zagotavlja prek 

finančnega instrumenta, vzpostavljenega v 

skladu s členom 37 Uredbe (EU) 
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podporo EKSRP prek finančnega 

instrumenta, vzpostavljenega v skladu s 

členom 37 Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

Taki upravičeni izdatki ne presegajo 30 % 

skupnega zneska upravičenih izdatkov za 

naložbo. Zadevna zahteva se ustrezno 

utemelji.“; 

št. 1303/2013, se obratna sredstva lahko 

štejejo za upravičene izdatke. Taki 

upravičeni izdatki ne presegajo 

200 000 EUR ali 30 % skupnega zneska 

upravičenih izdatkov za naložbo, kar je 

več. 

 

Predlog spremembe  503 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 45 – odstavek 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) V členu 45 se doda naslednji 

odstavek: 

 „7a. Finančni instrumenti, ki se deljeno 

upravljajo, so v skladu z visokimi 

standardi na področju preglednosti, 

odgovornosti in demokratičnega 

nadzora.“ 

 

Predlog spremembe  504 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 58 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 12a. V členu 58 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Brez poseganja v odstavke 5, 6 in 7 

tega člena je skupni znesek podpore Unije 

za razvoj podeželja na podlagi te uredbe za 

obdobje od 1. januarja 2014 do 

31. decembra 2020 v skladu z večletnim 

finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 

84 936 milijonov EUR glede na cene iz 

leta 2011. 

„1.  Brez poseganja v odstavke 5, 6 in 7 

tega člena je skupni znesek podpore Unije 

za razvoj podeželja na podlagi te uredbe za 

obdobje od 1. januarja 2014 do 

31. decembra 2020 v skladu z večletnim 

finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 

84 936 milijonov EUR glede na cene iz 

leta 2011. Brez poseganja v novo določitev 

skupnega zneska podpore Unije za razvoj 

podeželja se sedanji programi za razvoj 
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podeželja, odobreni v skladu s 

členom 10(2), še naprej uporabljajo do 

leta 2024 oziroma do sprejetja nove 

reforme.“ 

(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  505 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 14 – točka a 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 60 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  odstavek 1 se nadomesti z 

naslednjim: 

črtano 

1. Z odstopanjem od člena 65(9) 

Uredbe (EU) št. 1303/2013 lahko 

programi za razvoj podeželja v primerih 

nujnih ukrepov zaradi naravnih nesreč, 

katastrofičnih dogodkov ali slabih 

vremenskih razmer ali znatnih in 

nenadnih sprememb v socialno-

ekonomskih razmerah v državi članici ali 

regiji, vključno s pomembnimi in 

nenadnimi demografskimi spremembami, 

ki so posledica migracij ali sprejema 

beguncev, določajo, da se za spremembe 

programov upravičenost do pomoči začne 

z datumom, na katerega se je dogodek 

zgodil.“; 

 

 

Predlog spremembe  506 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 15 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 66 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 15a. V členu 66(1) se črta točka (b). 

„(b) posredovanje Komisiji, do 31. 

januarja in 31. oktobra vsako leto 
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programa, ustreznih podatkov o 

kazalnikih v zvezi z operacijami, izbranimi 

za financiranje, vključno s podatki o 

kazalnikih učinka in finančnih 

kazalnikih,; 

 

Predlog spremembe  507 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 74 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

16.  v členu 74 se točka (a) nadomesti z 

naslednjim:  

črtano 

(a) potem ko se z njim opravi 

posvetovanje, izda mnenje pred objavo 

zadevnega razpisa za zbiranje predlogov v 

zvezi z merili za izbor financiranih 

operacij, ki se pregledajo glede na potrebe 

programiranja;“. 

 

 

Predlog spremembe  508 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Priloga II – člen 17 – odstavek 3  

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 16a. V stolpcu 4 („predelavo in trženje 

proizvodov, naštetih v Prilogi I k PDEU“) 

člena 17(3) v Prilogi II se vrstica 4 

nadomesti z naslednjim: 

zneska upravičenih naložb v drugih regijah zneska upravičenih naložb v drugih regijah 

Pod pogojem, da najvišji skupni znesek 

podpore ne presega 90 %, se lahko zgornje 

stopnje povečajo za dodatnih 20 odstotnih 

točk za operacije, ki se podpirajo v okviru 

EIP ali tistih v zvezi z združevanjem 

organizacij proizvajalcev.“ 

Pod pogojem, da najvišji skupni znesek 

podpore ne presega 90 %, se lahko zgornje 

stopnje povečajo za dodatnih 20 odstotnih 

točk za operacije, ki se podpirajo v okviru 

EIP, kolektivne naložbe in integrirane 

projekte ali operacije v zvezi z 

združevanjem organizacij proizvajalcev.“ 
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(CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  509 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Priloga II – člen 37 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 16b. V Prilogi II se člen 37(5) 

nadomesti z naslednjim: 

„Člen 37(5) „Člen 37(5) 

Zavarovanje pridelka, živali in rastlin Zavarovanje pridelka, živali in rastlin 

Najvišji znesek v EUR ali stopnja: 65 % Najvišji znesek v EUR ali stopnja: 70 % 

zavarovalne premije, ki jo je treba plačati“ zavarovalne premije, ki jo je treba plačati“ 

(-CELEX:32013R1305) 

 

Predlog spremembe  510 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Priloga II – člen 38 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 16c. V Prilogi II se člen 38(5) 

nadomesti z naslednjim: 

„Člen 38(5) „Člen 38(5) 

Vzajemni skladi za slabe vremenske 

razmere, bolezni živali in rastlin, napade 

škodljivcev ter okoljske nesreče 

Vzajemni skladi za slabe vremenske 

razmere, bolezni živali in rastlin, napade 

škodljivcev ter okoljske nesreče 

Najvišji znesek v EUR ali stopnja: 65 % Najvišji znesek v EUR ali stopnja: 70 % 

upravičenih stroškov“ upravičenih stroškov“ 

(CELEX:32013R1308) 
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Predlog spremembe  511 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Priloga II – člen 39 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 16d. V Prilogi II se člen 39(5) 

nadomesti z naslednjim: 

„Člen 39(5) „Člen 39(5) 

Instrument za stabilizacijo dohodkov Instrument za stabilizacijo dohodkov 

Najvišji znesek v EUR ali stopnja: 65 % Najvišji znesek v EUR ali stopnja: 70 % 

upravičenih stroškov“ upravičenih stroškov“ 

(=CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  512 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 –1. V členu 9(1) se pododstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„Certifikacijski organ je javni ali zasebni 

revizijski organ, ki ga imenuje država 

članica. Če gre za zasebni revizijski organ 

in če tako zahteva veljavno pravo Unije ali 

nacionalno pravo, ga izbere država članica 

s postopkom javnega razpisa. Ta organ 

predloži mnenje, pripravljeno v skladu z 

mednarodno priznanimi revizijskimi 

standardi, o popolnosti, točnosti in 

resničnosti letnih obračunov plačilne 

agencije, pravilnem delovanju njenega 

sistema notranje kontrole ter zakonitosti in 

pravilnosti odhodkov, za katere je bilo od 

Komisije zahtevano povračilo. V tem 

mnenju je tudi navedeno, ali se je med 

pregledom pojavil dvom glede navedb v 

izjavi o upravljanju.“ 

„Certifikacijski organ je javni ali zasebni 

revizijski organ, ki ga imenuje država 

članica. Če gre za zasebni revizijski organ 

in če tako zahteva veljavno pravo Unije ali 

nacionalno pravo, ga izbere država članica 

s postopkom javnega razpisa. Ta organ 

predloži mnenje, pripravljeno v skladu z 

mednarodno priznanimi revizijskimi 

standardi, o popolnosti, točnosti in 

resničnosti letnih obračunov plačilne 

agencije, pravilnem delovanju njenega 

sistema notranje kontrole ter zakonitosti in 

pravilnosti odhodkov, za katere je bilo od 

Komisije zahtevano povračilo. V tem 

mnenju je tudi navedeno, ali se je med 

pregledom pojavil dvom glede navedb v 

izjavi o upravljanju. Certifikacijski organ 
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preverja le skladnost s pravom Unije.“ 

(CELEX:32013R1306) 

 

Predlog spremembe  513 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1a. V členu 9(1) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Plačilna agencija ravna v skladu s 

pravom in je odgovorna za izvajanje 

programov financiranja. Ravna skladno s 

pravom Unije v skladu z mednarodno 

priznanimi standardi in ustrezno izvaja 

svoja diskrecijska pooblastila. 

Certifikacijski organ pri ocenah zagotovi, 

da ravna v skladu s pravom in primeri 

dobre prakse ter nadzornimi sistemi, ki so 

relevantni za zadevne odločitve.“ 

 

Predlog spremembe  514 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka -1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1b. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 9a  

 Prag pomembnosti 

 Pri preverjanjih, ki jih izvajajo plačilne 

agencije in certifikacijski organi, se 

upošteva prag pomembnosti za dopustno 

tveganje napake. Prag pomembnosti je 4-

odstoten.“ 
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Predlog spremembe  515 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice povrnejo odobritve, 
prenesene v skladu s členom 12(2)(d) 

finančne uredbe, končnim prejemnikom, 

za katere se v proračunskem letu, v katero 

se odobritve prenesejo, uporablja 

prilagoditev. 

Odobritve, ki so bile prenesene v skladu s 

členom 12(2)(d) finančne uredbe in niso 

bile uporabljene v tekočem proračunskem 

letu, se prenesejo v rezervo za krize v 

kmetijskem sektorju za naslednje 

proračunsko leto. 

 

Predlog spremembe  516 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Povrnitev iz prvega pododstavka se 

uporabi le za končne upravičence v tistih 

državah članicah, v katerih se je v 

predhodnem proračunskem letu izvajala 

finančna disciplina.“; 

črtano 

 

Predlog spremembe  517 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 6 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ba)  V členu 26 se odstavek 6 

nadomesti z naslednjim: 

„6.  Komisija lahko sprejme izvedbene 

akte, s katerimi določi pogoje in podrobna 

pravila, ki se uporabljajo za odobritve, 

prenesene v skladu s členom 169(3) 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 za 

„6.  Če se rezerva za krize v kmetijskem 

sektorju v sedanjem proračunskem letu ne 

porabi, se odobritve z odstopanjem od 

odstavka 5 v skladu s členom 12 finančne 

uredbe prenesejo v naslednje proračunsko 
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financiranje odhodkov iz točke (b) 

člena 4(1) te uredbe. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 116(2). 

leto in so na voljo kmetijskemu sektorju v 

primeru krize. 

 Če Komisija predvideva, da bo letni 

znesek rezerve za krize v tekočem 

proračunskem letu presegel prenesene 

odobritve, s pomočjo mehanizma finančne 

discipline iz tega člena zmanjša 

neposredna plačila.“ 

(CELEX:32013R1306) 

 

Predlog spremembe  518 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 – točka b b (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 7 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (bb)  V členu 26 se odstavek 7 

nadomesti z naslednjim: 

„7. Pri uporabi tega člena se v določitev 

prilagoditvene stopnje vključi znesek za 

rezervo za krize v kmetijskem sektorju iz 

člena 25. Kakršen koli znesek, ki do konca 

proračunskega leta ni uporabljen za krizne 

ukrepe, se izplača v skladu z odstavkom 5 

tega člena.“ 

„7. Pri uporabi tega člena se v določitev 

prilagoditvene stopnje vključi znesek za 

rezervo za krize v kmetijskem sektorju iz 

člena 25, če se rezerva za krize porabi, ali 

pa se prilagodi tekočemu proračunskemu 

letu. Kakršen koli znesek, ki do konca 

proračunskega leta ni bil dan na voljo za 

krizne ukrepe, se prenese v naslednje 

proračunsko leto.“ 

(CELEX:32013R1306) 

 

Predlog spremembe  519 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 – točka b c (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bc) V členu 26 se doda naslednji 
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odstavek: 

 „7a.  Povrnitev iz prvega in šestega 

pododstavka se uporabi le za končne 

upravičence v proračunskem letu 2021 v 

tistih državah članicah, v katerih se je v 

predhodnih proračunskih letih izvajala 

finančna disciplina. 

 Končna povrnitev se ob koncu 

proračunskega obdobja uporabi za tiste 

upravičence, ki so za neposredno podporo 

zaprosili leta 2020 (tj. proračunsko 

leto 2021).“ 

 

Predlog spremembe  520 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 52 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 52a 

 Upoštevanje obstoječih ocen (enotna 

revizija) 

 1.  V zvezi s programi, pri katerih 

Komisija pride do zaključka, da je 

zaznamek certifikacijskega organa 

zanesljiv, z njim sklene sporazum, da 

omeji svoje preglede na kraju samem 

glede pregleda dejavnosti certifikacijskega 

organa, razen če obstajajo dokazi o 

pomanjkljivostih pri delu certifikacijskega 

organa za proračunsko leto, za katero je 

Komisija že sprejela računovodske izkaze. 

 2.  Za namene ocene dejavnosti 

certifikacijskega organa in zagotovitve 

njegovega učinkovitega delovanja lahko 

Komisija preveri revizijske sledi 

certifikacijskega organa ali sodeluje pri 

pregledih certifikacijskega organa na 

kraju samem ter, kadar je to v skladu z 

mednarodnimi revizijskimi standardi 

potrebno, sproži revizije projektov. 
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Predlog spremembe  521 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 54 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. v členu 54 se odstavek 2 nadomesti 

z naslednjim: 

črtano 

„2. Če se izterjava ne izvede v štirih 

letih od zahtevka za izterjavo, oziroma v 

osmih letih, kadar spor v zvezi z izterjavo 

rešujejo nacionalna sodišča, finančne 

posledice neizterjave nosi zadevna država 

članica, brez poseganja v zahtevo, da 

mora zadevna država članica voditi 

postopke izterjave v skladu s členom 58. 

 

Kadar je v okviru postopka izterjave z 

dokončnim upravnim ali pravnim aktom 

ugotovljeno, da ni bilo nepravilnosti, 

zadevna država članica prijavi Skladoma 

finančno breme, ki ga je imela v skladu s 

prvim pododstavkom, kot odhodek. 

 

Če pa iz razlogov, ki jih ni mogoče 

pripisati zadevni državi članici, izterjave 

ni mogoče opraviti v roku iz prvega 

pododstavka, znesek za izterjavo pa 

presega 1 milijon EUR, lahko Komisija na 

zahtevo države članice podaljša rok za 

največ polovico prvotno predvidenega 

obdobja.“; 

 

 

Predlog spremembe  522 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 54 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4a. V členu 54(3) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 
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„3.  Države članice se lahko v ustrezno 

utemeljenih primerih odločijo, da bodo 

izterjavo opustile. Ta odločitev se lahko 

sprejme le v naslednjih primerih: 

„3.  Države članice se lahko v ustrezno 

utemeljenih primerih odločijo, da bodo 

izterjavo opustile. Ta odločitev se lahko 

sprejme v naslednjih primerih: 

(a)  kadar je skupna vsota že izvršenih 

in predvidenih stroškov izterjave višja od 

zneska izterjave, ta pogoj velja za 

izpolnjenega, če: 

(a)  kadar je skupna vsota že izvršenih 

in predvidenih stroškov izterjave višja od 

zneska izterjave, ta pogoj velja za 

izpolnjenega, če znesek, ki ga je treba 

izterjati od upravičenca v okviru 

posameznega plačila za shemo pomoči ali 

podporni ukrep, brez obresti ne presega 

250 EUR; 

(i)  znesek, ki ga je treba izterjati od 

upravičenca v okviru posameznega plačila 

za shemo pomoči ali podporni ukrep, brez 

obresti ne presega 100 EUR; ali 

 

(ii)  znesek, ki ga je treba izterjati od 

upravičenca v okviru posameznega plačila 

za shemo pomoči ali podporni ukrep, brez 

obresti znaša med 100 EUR in 150 EUR 

in zadevna država članica na podlagi 

nacionalnega prava za neizterjavo javnih 

dolgov uporablja prag, ki je enak ali višji 

od zneska, katerega je treba izterjati; 

 

(b)  kadar izterjave ni mogoče izvršiti 

zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali 

oseb, ki so pravno odgovorne za 

nepravilnost, pri čemer je plačilna 

nesposobnost ugotovljena in priznana v 

skladu z nacionalnim pravom. 

(b)  če država članica pri posodobitvi 

identifikacijskega sistema za zemljišča 

(LPIS), ki poteka vsaka tri leta, upošteva 

primere dobre prakse ter uporablja 

geoprostorske pripomočke, se izterjava 

neupravičeno izplačanih zneskov ne sme 

zahtevati za parcele, manjše od enega 

hektarja.“ 

(CELEX:32013R1306) 

 

Predlog spremembe  523 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 4 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 54 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. V členu 54(3) se doda naslednja 

točka: 
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 „(ba)  z odstopanjem od člena 97(3) se 

lahko države članice odločijo, da bodo 

opustile izterjavo na podlagi 

neizpolnjevanja navzkrižne skladnosti v 

skladu s točko (a).“ 

 

Predlog spremembe  524 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 72 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5a. V členu 72 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„2.  Kadar skupna kmetijska površina 

ne presega enega hektarja, se lahko 

države članice z odstopanjem od točke (a) 

odstavka 1 odločijo, da kmetijskih parcel 

do površine 0,1 ha, za katere ni vložena 

vloga za plačilo, ni treba prijaviti, če vsota 

takšnih parcel ne presega enega hektarja, 

in/ali odločijo, da kmetu, ki ne zaprosi za 

neposredno plačilo na površino, ni treba 

prijaviti kmetijskih parcel. V vseh primerih 

kmet v svoji vlogi navede, da razpolaga s 

kmetijskimi parcelami, in na zahtevo 

pristojnih organov označi lokacijo teh 

parcel; 

„2.  Z odstopanjem od točke (a) 

odstavka 1 se lahko države članice 

odločijo, da: 

 (a)  kmetijskih parcel do površine 0,1 

ha, za katere ni vložena vloga za plačilo, ni 

treba prijaviti, če vsota takšnih parcel ne 

presega enega hektarja, in/ali odločijo, da 

kmetu, ki ne zaprosi za neposredno plačilo 

na površino, ni treba prijaviti kmetijskih 

parcel, kadar skupna kmetijska površina 

ne presega enega hektarja. V vseh 

primerih kmet v svoji vlogi navede, da 

razpolaga s kmetijskimi parcelami, in na 

zahtevo pristojnih organov označi lokacijo 

teh parcel; 

 (b)  kmetom, ki sodelujejo v shemi za 

male kmete, kmetijskih parcel, za katere 

ni vložena vloga za plačilo, ni treba 

prijaviti, razen če jih morajo prijaviti za 
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namene druge pomoči ali podpore.“ 

(CELEX:32013R1306) 

 

Predlog spremembe  525 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 75 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5b. V členu 75(1) se pododstavek 4 

nadomesti z naslednjim: 

„V zvezi s podporo, odobreno v okviru 

razvoja podeželja iz člena 67(2), se ta 

odstavek uporablja v zvezi z vlogami za 

pomoč ali zahtevki za plačila, predloženimi 

od leta zahtevkov 2018, razen za izplačila 

predplačil v višini do 75 %, kot je določeno 

v tretjem pododstavku tega odstavka.“ 

„V zvezi s podporo, odobreno v okviru 

razvoja podeželja iz člena 67(2), se ta 

odstavek uporablja v zvezi z vlogami za 

pomoč ali zahtevki za plačila, predloženimi 

od leta zahtevkov 2020, razen za izplačila 

predplačil v višini do 75 %, kot je določeno 

v tretjem pododstavku tega odstavka.“ 

(CELEX:32013R1306) 

 

Predlog spremembe  526 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 5 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 118 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5c. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 118a 

 Prepoved retroaktivnosti 

 1.  Spremembe uredb ter smernic, 

delovnih orodij ali drugih dokumentov 

Komisije z neposrednimi in posrednimi 

zunanjimi učinki, pa tudi dosedanje 

razlage določb s strani institucij in 

organov Unije ter certifikacijskega 

organa in plačilnih agencij Komisije so 

možne le z učinkom za prihodnost. 
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 2.  Retroaktivni učinek se lahko 

dovoli le v izjemnih primerih. Tedaj mora 

obstajati prevladujoči razlogi javnega 

interesa za retroaktivnost, poleg tega pa je 

treba ustrezno upoštevati legitimna 

pričakovanja vseh zadevnih oseb v zvezi s 

pravno varnostjo. Ustrezno se pretehta 

možnost prehodnih ureditev brez sankcij.“ 

 

Predlog spremembe  527 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 5 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 118 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5d. Za členom 118 se vstavi naslednji 

člen: 

 „Člen 118b 

 Omejitve v zvezi z dokumenti Komisije 

 Smernice, orodja ali drugi dokumenti 

Komisije z neposrednim in posrednim 

zunanjim učinkom se po velikosti in 

obsegu omejijo na najmanjšo možno 

mero. Ti dokumenti v prvi vrsti 

zagotavljajo enotnost akta in so skladni z 

zahtevami iz uredb.“ 

 

Predlog spremembe  528 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 –1.  V členu 4(1) se točka (i) točke (c) 

nadomesti z naslednjim: 

„proizvodnjo, rejo ali gojenje kmetijskih 

proizvodov, vključno z žetvijo, molžo, 

vzrejo živali in kmetijsko rejo živali,“ 

„proizvodnjo, rejo, gojenje ali skladiščenje 

osnovnih kmetijskih proizvodov in 

proizvodnih sredstev, vključno z žetvijo, 

molžo, vzrejo živali in kmetijsko rejo 



 

RR\1127745SL.docx 241/555 PE601.115v02-00 

 SL 

živali,“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  529 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 4 – odstavek 1 – točka f 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1a. V členu 4(1) se točka (f) nadomesti 

z naslednjim: 

„(f)  „orno zemljišče“ pomeni zemljišče, 

ki se obdeluje za namene pridelave 

kmetijskih rastlin, ali območja, ki so na 

voljo za pridelavo kmetijskih rastlin, pa so 

neobdelana, vključno s površinami pod 

praho v skladu s členi 22, 23 in 24 Uredbe 

(ES) št. 1257/1999, členom 39 Uredbe 

(ES) št. 1698/2005 ter členom 28 Uredbe 

(EU) št. 1305/2013, ne glede na to, ali gre 

za zemljišče pod rastlinjaki ali s pritrjeno 

ali premično zaščito; 

„(f)  „orno zemljišče“ pomeni zemljišče, 

ki se obdeluje za namene pridelave 

kmetijskih rastlin, ali območja, ki so na 

voljo za pridelavo kmetijskih rastlin, pa so 

neobdelana, vključno s površinami pod 

praho v skladu s členi 22, 23 in 24 Uredbe 

(ES) št. 1257/1999, členom 39 Uredbe 

(ES) št. 1698/2005 ter členom 28 Uredbe 

(EU) št. 1305/2013, ne glede na to, ali gre 

za zemljišče pod rastlinjaki ali s pritrjeno 

ali premično zaščito; če se države članice 

tako odločijo, lahko vključuje vse površine 

v prahi in vse s travo ali drugimi zelenimi 

krmnimi rastlinami poraščene površine, ki 

so bile v trenutku, ko so bile prvič puščene 

v prahi, kmetijske površine, ne pa trajno 

travinje;“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  530 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka -1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 4 – odstavek 1 – točka h 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1b. V členu 4(1) se točka (h) 

nadomesti z naslednjim: 
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„(h)  „trajno travinje in trajni pašniki“ (v 

nadaljnjem besedilu s skupnim izrazom 

„trajno travinje“) pomeni zemljišče, ki se 

uporablja za gojenje trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin naravno 

(samozasejane) ali s setvijo (posejane) in ki 

najmanj pet let ni bilo vključeno v 

kolobarjenje kmetijskega gospodarstva; 

vključuje lahko tudi druge vrste, kot so 

grmičevje in/ali drevesa, ki se lahko 

uporabljajo za pašo pod pogojem, da so 

trave in druge zelene krmne rastline 

prevladujoče, ter, kadar se tako odločijo 

države članice, zemljišča, ki se lahko 

uporabljajo za pašo in so del uveljavljenih 

lokalnih praks, pri katerih trave in druge 

zelene krmne rastline tradicionalno ne 

prevladujejo na površinah za pašo;“ 

„(h)  „trajno travinje in trajni pašniki“ (v 

nadaljnjem besedilu s skupnim izrazom 

„trajno travinje“) pomeni zemljišče, ki se 

uporablja za gojenje trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin naravno 

(samozasejane) ali s setvijo (posejane) in ki 

najmanj sedem let ni bilo vključeno v 

kolobarjenje kmetijskega gospodarstva; 

vključuje lahko tudi druge vrste, kot so 

grmičevje in/ali drevesa, ki se lahko 

uporabljajo za pašo pod pogojem, da so 

trave in druge zelene krmne rastline 

prevladujoče, ter, kadar se tako odločijo 

države članice, druge vire živalske krme, 

ki ne temeljijo na krmnih rastlinah, pod 

pogojem da trave in druge zelene krmne 

rastline tradicionalno še naprej 

prevladujejo, pa tudi, kadar se države 

članice tako odločijo: 

 (i)  zemljišča, ki se lahko uporabljajo 

za pašo in so del uveljavljenih lokalnih 

praks, pri katerih trave in druge zelene 

krmne rastline tradicionalno ne 

prevladujejo na površinah za pašo, in/ali 

 (ii)  zemljišča, ki se lahko uporabljajo 

za pašo in pri katerih trave in druge 

zelene krmne rastline tradicionalno ne 

prevladujejo na površinah za pašo. 

 Za namene te opredelitve se države 

članice lahko odločijo, da se za 

kolobarjenje štejeta naslednji praksi: 

 (i)  sejanje trav ali drugih zelenih 

krmnih rastlin na površinah, s katerih so 

bile odstranjene trava ali druge zelene 

krmne rastline, ki so jih prej poraščale, če 

površine po novem poraščajo vrste ali 

mešanice vrst, ki se razlikujejo od 

prejšnjih, ali 

 (ii) sejanje trav ali drugih zelenih 

krmnih rastlin na neposredno na 

površinah ali po tem, ko so bile z njih 

odstranjene trava ali druge zelene krmne 

rastline, ki so jih prej poraščale;“ 

(CELEX:32013R1307) 
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Predlog spremembe  531 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka -1 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 4 – odstavek 1 – točka i 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1c. V členu 4(1) se točka (i) nadomesti 

z naslednjim: 

„(i)  „trave ali druge zelene krmne 

rastline“ pomenijo vse zelene rastline, ki 

tradicionalno rastejo na naravnih pašnikih 

ali so običajno vsebovane v mešanicah 

semen za pašnike ali travnike v državi 

članici, ne glede na to, ali se uporabljajo za 

pašo ali ne. 

„(i)  „trave ali druge zelene krmne 

rastline“ pomenijo vse zelene rastline, ki 

tradicionalno rastejo na naravnih pašnikih 

ali so običajno vsebovane v mešanicah 

semen za pašnike ali travnike v državi 

članici, ne glede na to, ali se uporabljajo za 

pašo ali ne, vključno s stročnicami iz 

čistega semena; 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  532 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 9 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V členu 9 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „3a.  Države članice se lahko določijo, 

da je treba fizične ali pravne osebe 

oziroma skupine fizičnih ali pravnih oseb, 

ki so kot kmetje evidentirani v katerem 

koli nacionalnem javnem registru, 

opredeliti kot aktivne kmete.“ 

 

Predlog spremembe  533 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 9 – odstavek 8 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Države članice se lahko odločijo, 

da od leta 2018 ne bodo več uporabljale 

določb iz tega člena. O takšni odločitvi do 

1. avgusta 2017 uradno obvestijo 

Komisijo.“; 

črtano 

 

Predlog spremembe  534 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 25 – odstavek 4 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. V členu 25 se odstavek 4 

nadomesti z naslednjim: 

„Poleg tega države članice zagotovijo, da 

najpozneje za leto predložitve vlog 2019 

nobena plačilna pravica nima vrednosti na 

enoto, ki bi bila nižja od 60 % nacionalne 

ali regionalne vrednosti na enoto v letu 

2019, razen če bi to v državi članici, ki 

uporablja prag iz odstavka 7, povzročilo 

največje zmanjšanje, ki presega navedeni 

prag. V teh primerih se najnižja vrednost 

na enoto določi na ravni, ki je potrebna za 

izpolnjevanje tega praga.“ 

„Poleg tega države članice zagotovijo, da 

najpozneje za leto predložitve vlog 2019 

nobena plačilna pravica nima vrednosti na 

enoto, ki bi bila nižja od 60 % nacionalne 

ali regionalne vrednosti na enoto v letu 

2019 na vseh območjih izven omejenega 

gorskega območja ter nižja od 80 % na 

omejenem gorskem območju, razen če bi 

to v državi članici, ki uporablja prag iz 

odstavka 7, povzročilo največje 

zmanjšanje, ki presega navedeni prag. V 

teh primerih se najnižja vrednost na enoto 

določi na ravni, ki je potrebna za 

izpolnjevanje tega praga.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  535 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 30 – odstavek 7 – točka f a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 2b. V prvem pododstavku člena 30(7) 

se doda naslednja točka: 

 „(fa) to, da po hudi naravni nesreči, ki 

močno prizadene kmetijsko gospodarstvo 

in mu onemogoči običajno izvajanje 

dejavnosti, vrednost plačilnih pravic 

povečajo na vrednost nacionalnega ali 

regionalnega povprečja iz drugega 

pododstavka odstavka 8 tega člena;“ 

 

Predlog spremembe  536 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 2 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2c. V členu 34(3) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„3. Države članice, ki ne uporabljajo 

možnosti iz člena 23(1), lahko odločijo, da 

se lahko plačilne pravice prenesejo ali 

aktivirajo samo znotraj iste regije, razen v 

primeru dejanskega ali pričakovanega 

dedovanja.“ 

„3. Države članice, ki ne uporabljajo 

možnosti iz člena 23(1), lahko odločijo, da 

se lahko plačilne pravice prenesejo ali 

aktivirajo samo znotraj iste regije ali 

znotraj gorskega območja države članice, 

razen v primeru dejanskega ali 

pričakovanega dedovanja.“ 

(CELEX:32013R1307 

 

Predlog spremembe  537 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 43 – odstavek 11 – pododstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3a. V členu 43(11) se drugi 

pododstavek nadomesti z naslednjim: 

„Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

kmetijskega gospodarstva, ki se 

uporabljajo za ekološko pridelavo v skladu 

„Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

gospodarstva, ki se uporabljajo za ekološko 

pridelavo v skladu s členom 11 Uredbe 

(ES) št. 834/2007, oziroma za enote 
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s členom 11 Uredbe (ES) št. 834/2007.“ gospodarstva, ki uporabljajo kmetijsko-

okoljske sheme v skladu z Uredbo (EU) št. 

1305/2013.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  538 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3b. V členu 44(1) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Kadar orno zemljišče kmeta zajema od 10 

do 30 hektarov, in se ne uporablja v celoti 

za pridelavo kmetijskih rastlin, ki so velik 

del leta pod vodo, ali za velik del cikla 

pridelave, sta na tem ornem zemljišču vsaj 

dve različni kmetijski rastlini. Glavna 

kmetijska rastlina ne zajema več kot 75 % 

ornega zemljišča.“ 

„Kadar orno zemljišče kmeta zajema od 15 

do 30 hektarov, in se ne uporablja v celoti 

za pridelavo kmetijskih rastlin, ki so velik 

del leta pod vodo, ali za velik del cikla 

pridelave, sta na tem ornem zemljišču vsaj 

dve različni kmetijski rastlini. Glavna 

kmetijska rastlina ne zajema več kot 75 % 

ornega zemljišča.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  539 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3c. V členu 44 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„2.  Brez poseganja v število kmetijskih 

rastlin v skladu z odstavkom 1 se tam 

določene najvišje zgornje meje ne 

uporabljajo za kmetijska gospodarstva, kjer 

je več kot 75 % ornega zemljišča 

preraščeno s travo ali drugimi zelenimi 

krmnimi rastlinami ali pa je v prahi. V tem 

„2.  Brez poseganja v število kmetijskih 

rastlin v skladu z odstavkom 1 se tam 

določene najvišje zgornje meje ne 

uporabljajo za kmetijska gospodarstva, kjer 

je več kot 75 % ornega zemljišča 

poraščenega s travo ali drugimi zelenimi 

krmnimi rastlinami ali pa je v prahi 
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primeru glavna kmetijska rastlina na 

preostali orni površini ne zajema več kot 

75 % preostalega ornega zemljišča, razen 

kadar je to preostalo zemljišče preraščeno s 

travo ali drugimi zelenimi krmnimi 

rastlinami ali pa je zemljišče v prahi.“ 

oziroma se uporablja za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so velik del leta ali 

velik del cikla pridelave pod vodo. V tem 

primeru glavna kmetijska rastlina na 

preostali orni površini ne zajema več kot 

75 % preostalega ornega zemljišča, razen 

kadar je to preostalo zemljišče preraščeno s 

travo ali drugimi zelenimi krmnimi 

rastlinami ali pa je zemljišče v prahi.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  540 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 3 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3d. V členu 44(3) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

„(a)  pri katerih se več kot 75 % ornega 

zemljišča uporablja za proizvodnjo trave 

ali drugih zelenih krmnih rastlin, je v prahi 

ali pa je kombinacija vseh navedenih 

uporab, če velikost ornega zemljišča, ki se 

ne uporablja za te namene, ne presega 30 

hektarov;“ 

„(a)  pri katerih se več kot 75 % ornega 

zemljišča uporablja za proizvodnjo trave 

ali drugih zelenih krmnih rastlin, je v prahi 

ali pa je kombinacija vseh navedenih 

uporab;“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  541 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 3 – točka b 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3e. V členu 44(3) se točka (b) 

nadomesti z naslednjim: 

„(b)  kadar je več kot 75 % upravičene 

kmetijske površine trajno travinje ali se 

„(b)  kadar je več kot 75 % upravičene 

kmetijske površine trajno travinje ali se 
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uporablja za proizvodnjo trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin ali za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so velik del leta ali 

velik del cikla pridelave pod vodo, ali pa 

gre za kombinacijo vseh navedenih uporab, 

vendar pod pogojem, da velikost ornega 

zemljišča, ki se ne uporablja za te 

namene, ne presega 30 hektarov; 

uporablja za proizvodnjo trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin ali za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so velik del leta ali 

velik del cikla pridelave pod vodo, ali pa 

gre za kombinacijo vseh navedenih uporab; 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  542 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3f. V členu 44(4) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Zimska kmetijska rastlina in 

spomladanska kmetijska rastlina sta 

različne kmetijske rastline, čeprav 

pripadata istemu rodu.“ 

„Zimska kmetijska rastlina in 

spomladanska kmetijska rastlina sta 

različne kmetijske rastline, čeprav 

pripadata istemu rodu. Triticum spelta se 

šteje za kmetijsko rastlino, ki se razlikuje 

od kmetijskih rastlin, ki pripadajo istemu 

rodu.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  543 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3g. V členu 45(1) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „Ta odstavek ne velja za travinje, ki je bilo 

dano v najem kot orno zemljišče, ali za 

orno zemljišče, ki je moralo po pogodbi 
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biti travinje več kot pet let. Tem 

zemljiščem se lahko povrne njihov prvotni 

status.“ 

 

Predlog spremembe  544 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 3 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3h. V členu 45(1) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „Države članice se lahko odločijo, da 

obveznost iz prvega pododstavka ne velja 

za kmete, ki so svojo proizvodnjo, ki je 

temeljila predvsem na proizvodnji trav, po 

1. januarju 2015 dolgoročno preusmerili v 

drugo vrsto proizvodnje. Države članice se 

lahko tudi odločijo, da ta obveznost ne 

velja za kmetijske površine, ki so bile po 

1. januarju 2015 prodane ali dane v 

dolgoročni zakup kmetu, katerega 

proizvodnja ne temelji na travah.“ 

 

Predlog spremembe  545 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3i. V členu 46(1) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Kadar površina ornega zemljišča 

kmetijskega gospodarstva presega 15 

hektarov, kmetje zagotovijo, da so od 1. 

januarja 2015 površine, ki ustrezajo vsaj 5 

% ornih zemljišč kmetijskega 

gospodarstva, ki jih je kmet prijavil v 

skladu s točko (a) prvega pododstavka 

člena 72(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013, in 

„1.  Kadar površina ornega zemljišča 

kmetijskega gospodarstva presega 15 

hektarov, kmetje zagotovijo, da so 1. 

januarja 2015 površine nad tem pragom, ki 

ustrezajo vsaj 5 % ornih zemljišč 

kmetijskega gospodarstva, ki jih je kmet 

prijavil v skladu s točko (a) prvega 

pododstavka člena 72(1) Uredbe (EU) 
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ki jih države članice v skladu z odstavkom 

2 tega člena štejejo za površine z 

ekološkim pomenom, vključujoč površine, 

navedene v točkah (c), (d), (g) in (h) 

navedenega odstavka, površine z 

ekološkim pomenom.“ 

št. 1306/2013, in ki jih države članice v 

skladu z odstavkom 2 tega člena štejejo za 

površine z ekološkim pomenom, 

vključujoč površine, navedene v točkah (c), 

(d), (g) in (h) navedenega odstavka, 

površine z ekološkim pomenom.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  546 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 j (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3j. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(ja)  površine z miskantom;“ 

 

Predlog spremembe  547 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 k (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3k. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(jb) površine z vrsto Silphium 

perfoliatum (sklediščnica);“ 

 

Predlog spremembe  548 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 l (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 3l. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(jc) zemljišča v prahi za medonosne 

rastline (vrste, ki imajo veliko cvetnega 

prahu in nektarja);“ 

 

Predlog spremembe  549 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 m (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j d (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3m. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(ja) površine z divjimi travami;“ 

 

Predlog spremembe  550 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 n (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j e (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3n. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(ja) bela gorjušica;“ 

 

Predlog spremembe  551 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 o (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j f (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3o. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(jf) oljna redkev.“ 
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Predlog spremembe  552 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 p (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3p. V členu 46(2) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Uporaba neuporabljenih zemljišč ne 

izključuje dejavnosti na tovrstnih 

zemljiščih, ki so potrebne za gospodarsko 

upravljanje sosednjih površin.“ 

 

Predlog spremembe  553 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 q (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 4 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3q. V členu 46(4) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

„(a)  kadar se več kot 75 % orne 

površine uporablja za proizvodnjo trave ali 

drugih zelenih krmnih rastlin, je v prahi, se 

uporablja za pridelavo stročnic ali pa gre za 

kombinacijo vsega navedenega, pod 

pogojem, da površina ornih zemljišč, ki se 

ne uporablja za te namene, ne presega 30 

hektarov;“ 

„(a)  kadar se več kot 75 % orne 

površine uporablja za proizvodnjo trave ali 

drugih zelenih krmnih rastlin, je v prahi, se 

uporablja za pridelavo stročnic ali pa gre za 

kombinacijo vsega navedenega;“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  554 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 r (novo) 
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Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 4 – točka b 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3r. V členu 46(4) se točka (b) 

nadomesti z naslednjim: 

„(b)  kadar je več kot 75 % upravičene 

kmetijske površine trajno travinje ali se 

uporablja za proizvodnjo trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin ali za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so bodisi velik del 

leta bodisi velik del cikla pridelave pod 

vodo, ali pa gre za kombinacijo vseh 

navedenih uporab, vendar pod pogojem, da 

velikost ornega zemljišča, ki se ne 

uporablja za te namene, ne presega 30 

hektarov.“ 

„(b)  kadar je več kot 75 % upravičene 

kmetijske površine trajno travinje ali se 

uporablja za proizvodnjo trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin ali za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so velik del leta ali 

velik del cikla pridelave pod vodo, ali pa 

gre za kombinacijo vseh navedenih 

uporab;“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  555 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 s (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 9 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3s. V členu 46(9) se črta točka (c). 

 

Predlog spremembe  556 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 t (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 5 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3t. V členu 50 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

„5. Plačilo za mlade kmete se odobri 

posameznemu kmetu za največ pet let. To 

obdobje se zmanjša za število let, ki so 

„5. Plačilo za mlade kmete se odobri 

posameznemu kmetu za največ pet let.“ 
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pretekla med trenutkom vzpostavitve iz 

točke (a) odstavka 2 in prve predložitve 

vloge za plačila mladim kmetom.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  557 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 u (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 6 – točka a 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3u. V členu 50(6) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

„(a) 25 % povprečne vrednosti lastniških 

ali zakupljenih plačilnih pravic, ki jih ima 

kmet; ali“ 

„(a) od 25 % do največ 50 % povprečne 

vrednosti lastniških ali zakupljenih 

plačilnih pravic, ki jih ima kmet; ali“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  558 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 v (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 6 – točka b 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3v. V členu 50(6) se točka (b) 

nadomesti z naslednjim: 

„(b) 25 % zneska, izračunanega tako, da se 

fiksni odstotek nacionalne zgornje meje za 

koledarsko leto 2019, kot je določen v 

Prilogi II, deli s številom vseh upravičenih 

hektarov, prijavljenih v letu 2015 v skladu 

s členom 33(1). Navedeni fiksni odstotek je 

enak deležu nacionalne zgornje meje, 

preostale za shemo osnovnega plačila v 

skladu s členom 22(1) za leto 2015.“ 

„(b) od 25 % do največ 50 % zneska, 

izračunanega tako, da se fiksni odstotek 

nacionalne zgornje meje za koledarsko leto 

2019, kot je določen v Prilogi II, deli s 

številom vseh upravičenih hektarov, 

prijavljenih v letu 2015 v skladu s členom 

33(1). Navedeni fiksni odstotek je enak 

deležu nacionalne zgornje meje, preostale 

za shemo osnovnega plačila v skladu s 

členom 22(1) za leto 2015.“ 

(CELEX:32013R1307) 
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Predlog spremembe  559 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 w (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 7 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3w. V členu 50 se odstavek 7 

nadomesti z naslednjim: 

„7. Države članice, ki uporabljajo člen 36, 

vsako leto izračunajo znesek plačila za 

mlade kmete tako, da znesek, ki ustreza 25 

% enotnega plačila na površino, 

izračunanega v skladu s členom 36, 

pomnožijo s številom upravičenih 

hektarov, ki jih je kmet prijavil v skladu s 

členom 36(2). 

„7. Države članice, ki uporabljajo člen 36, 

vsako leto izračunajo znesek plačila za 

mlade kmete tako, da znesek, ki ustreza 

vrednosti od 25 % do največ 50 % 

enotnega plačila na površino, izračunanega 

v skladu s členom 36, pomnožijo s 

številom upravičenih hektarov, ki jih je 

kmet prijavil v skladu s členom 36(2).“ 

(CELEX:02013R1307-) 

 

Predlog spremembe  560 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 x (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3x. V členu 50(8) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Države članice lahko z odstopanjem od 

odstavkov 6 in 7 vsako leto izračunajo 

znesek plačil za mlade kmete tako, da 

znesek, ki ustreza 25 % nacionalnega 

povprečnega plačila na hektar, pomnožijo s 

številom pravic, ki jih je aktiviral kmet v 

skladu s členom 32(1), ali s številom 

upravičenih hektarov, ki jih je kmet prijavil 

v skladu s členom 36(2).“ 

„Države članice lahko z odstopanjem od 

odstavkov 6 in 7 vsako leto izračunajo 

znesek plačil za mlade kmete tako, da 

znesek, ki ustreza vrednosti od 25 % do 

največ 50 % nacionalnega povprečnega 

plačila na hektar, pomnožijo s številom 

pravic, ki jih je aktiviral kmet v skladu s 

členom 32(1), ali s številom upravičenih 

hektarov, ki jih je kmet prijavil v skladu s 

členom 36(2).“ 

(CELEX:32013R1307) 
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Predlog spremembe  561 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. v členu 50 se črta odstavek 9; črtano 

 

Predlog spremembe  562 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 10 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4a. V členu 50(10) se prvi odstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Namesto uporabe odstavkov 6 do 9, lahko 

države članice dodelijo letni pavšalni 

znesek na kmeta, ki se izračuna tako, da se 

fiksno število hektarov pomnoži z 

zneskom, ki ustreza 25 % nacionalnega 

povprečnega plačila na hektar, kot je 

določeno v skladu z odstavkom 8.“ 

„Namesto uporabe odstavkov 6 do 9, lahko 

države članice dodelijo letni pavšalni 

znesek na kmeta, ki se izračuna tako, da se 

fiksno število hektarov pomnoži z 

zneskom, ki ustreza vrednosti od 25 % do 

največ 50 % nacionalnega povprečnega 

plačila na hektar, kot je določeno v skladu 

z odstavkom 8.“ 

(CELEX:02013R1307-20150603) 

 

Predlog spremembe  563 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 4 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 11  

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4b. V členu 50 se odstavek 11 

nadomesti z naslednjim: 

„11. Da bi zagotovili varstvo pravic „11. Ne glede na odstavek 10 države 
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upravičencev in preprečili njihovo 

diskriminacijo, se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 70 v zvezi s 

pogoji, pod katerimi se lahko šteje, da je 

pravna oseba upravičena do plačila za 

mlade kmete.“ 

članice zagotovijo, da mladi kmetje, ki se 

pridružijo kmetiji s pravnim statusom 

zadruge, ne izgubijo svojih plačilnih 

pravic. Zato se zavežejo, da bodo 

ugotovile, kolikšen sorazmerni delež 

pripada mlademu kmetu v zadrugi, da bi 

mu dodelile plačilne pravice v skladu s 

tem členom.“ 

(CELEX:02013R1307-20150603) 

 

Predlog spremembe  564 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 5 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 51 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. v členu 51 se odstavek 3 nadomesti 

z naslednjim: 

črtano 

Kadar skupni znesek plačila za mlade 

kmete, za katerega se zaprosi v državi 

članici v določenem letu, preseže zgornjo 

mejo 2 % iz odstavka 1 tega člena, države 

članice določijo zgornjo mejo, ki se 

uporablja za število plačilnih pravic, ki jih 

je aktiviral kmet, ali za število upravičenih 

hektarov, ki jih je prijavil kmet, da se 

upošteva zgornja meja 2 %, določena v 

odstavku 1 tega člena. Pri uporabi člena 

50(6), (7) in (8) države članice upoštevajo 

navedeno zgornjo mejo. 

 

Države članice uradno obvestijo Komisijo 

o vseh morebitnih zgornjih mejah, ki jih 

uporabljajo v skladu s prvim 

pododstavkom, najpozneje do 15. 

septembra v letu, ki sledi letu, v katerem 

so bili vloženi zahtevki za pomoč, v zvezi s 

katerimi so bile uporabljene zgornje 

meje.“; 

 

 

Predlog spremembe  565 

Predlog uredbe 



 

PE601.115v02-00 258/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 52 – odstavek 5 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5a. V členu 52 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

(5) Vezana podpora se lahko odobri le v 

obsegu, ki je potreben za spodbujanje 

ohranitve trenutne ravni proizvodnje v 

zadevnih sektorjih ali regijah. 

(5) Razen v primeru stročnic se vezana 

podpora lahko odobri le v obsegu, ki je 

potreben za spodbujanje ohranitve trenutne 

ravni proizvodnje v zadevnih sektorjih ali 

regijah. 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  566 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 52 – odstavek 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. V členu 52 se doda naslednji 

odstavek: 

 „9a. Komisija do 31. decembra 2018 

objavi „beljakovinski načrt“, katerega cilj 

je povečati lastno pridelavo rastlinskih 

beljakovin v Uniji in zmanjšati odvisnost 

od uvoza.“ 

 

Predlog spremembe  567 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 53 – odstavek 6 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6b. V členu 53 se odstavek 6 

nadomesti z naslednjim: 

„6. Države članice lahko do 1. avgusta 

2016 spremenijo svojo odločitev, sprejeto 

„6. Države članice lahko do 1. avgusta 

danega leta ponovno preučijo svojo 
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v skladu z odstavki 1 do 4, ter se z učinkom 

od leta 2017 odločijo: 

odločitev, sprejeto v skladu s tem 

poglavjem, ter se z učinkom od 

naslednjega leta odločijo: 

(a) (a) da bodo ohranile, povečale ali 

zmanjšale odstotek, določen v skladu z 

odstavki 1, 2 in 3 vendar po potrebi v 

okviru tam določenih omejitev, ali da bodo 

ohranile ali zmanjšale odstotek, določen v 

skladu z odstavkom 4, 

(a) da bodo ohranile, povečale ali 

zmanjšale odstotek, določen v skladu z 

odstavki 1, 2 in 3 vendar po potrebi v 

okviru tam določenih omejitev, ali da bodo 

ohranile ali zmanjšale odstotek, določen v 

skladu z odstavkom 4, 

(b) spremenile pogoje za odobritev 

podpore; 

(b) spremenile pogoje za odobritev 

podpore; 

(c) da podpore iz tega poglavja ne bodo 

več odobrile.“ 

(c) da podpore iz tega poglavja ne bodo 

več odobrile. 

 Države članice Komisijo o takšni odločitvi 

uradno obvestijo do datuma iz prvega 

pododstavka.“ 

(CELEX:32013R1307 

 

Predlog spremembe  568 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6c. V členu 63(1) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Zneska iz točk (a) ali (b) prvega 

pododstavka nista nižja od 500 EUR in ne 

višja od 1 250 EUR.“ 

„Zneska iz točk (a) ali (b) prvega 

pododstavka nista nižja od 500 EUR in ne 

višja od 2 500 EUR.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  569 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 64 – odstavek 1 – točka a 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 
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 6d. V členu 64(1) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

„(a) ohranijo vsaj število upravičenih 

hektarov, ki ustreza številu lastniških ali 

zakupljenih plačilnih pravic ali številu 

upravičenih hektarov, prijavljenih v letu 

2015 v skladu s členom 36(2);“ 

„(a) ohranijo vsaj število upravičenih 

hektarov, ki ustreza številu lastniških ali 

zakupljenih plačilnih pravic ali številu 

upravičenih hektarov, prijavljenih v letu 

2015 v skladu s členom 36(2), z dovoljenih 

odstopanjem v višini 0,5 ha ali, če je to 

nižje, 25 % lastniških ali zakupljenih 

plačilnih pravic ali števila upravičenih 

hektarov, prijavljenih v letu 2015.“ 

(CELEX:32013R1307) 

 

Predlog spremembe  570 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – vrsta 18 površine s hitro rastočim panjevcem 

 
Veljavno besedilo 

    

površine s hitro rastočim 

panjevcem (na m2) 

ni na voljo 0,3 0,3 m2 

Predlog spremembe 

6e. V Prilogi X se vrstica „površine s hitro rastočim panjevcem“ nadomesti z 

naslednjim: 

površine s hitro rastočim 

panjevcem (na m2) 

ni na voljo 1 1 m2 

(CELEX:02013R1307-20150603) 

 

Predlog spremembe  571 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – vrsta 21 površine s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik 

 
Veljavno besedilo 
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površine s kmetijskimi rastlinami, 

ki vežejo dušik (na m2) 

ni na voljo 0,7 0,3 m2 

Predlog spremembe 

6f. V Prilogi X se vrstica „površine s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik“ nadomesti 

z naslednjim: 

površine s kmetijskimi rastlinami, 

ki vežejo dušik (na m2) 

ni na voljo 1 1 m2 

(CELEX:02013R1307-20150603) 

 

Predlog spremembe  572 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – vrsta 21 a Površine z miskantom (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

    

Predlog spremembe 

6g. V Prilogi X se doda naslednja vrsta: 

Površine z miskantom Ni relevantno. 1 1m2 

 

Predlog spremembe  573 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – vrsta 21 b Površine z vrsto Silphium perfoliatum (sklediščnica) (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

    

Predlog spremembe 

6h. V Prilogi X se doda naslednja vrsta: 

Površine z vrsto Silphium 

perfoliatum (sklediščnica) 

Ni relevantno. 1 1m2 
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Predlog spremembe  574 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – vrsta 21 c Zemljišča v prahi za medonosne rastline (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

    

Predlog spremembe 

6i. V Prilogi X se doda naslednja vrsta: 

zemljišča v prahi za medonosne 

rastline (vrste, ki imajo veliko 

cvetnega prahu in nektarja) 

Ni relevantno. 2 2m2 

 

Predlog spremembe  575 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 33 – odstavek 1 – točka f 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) preprečevanje in obvladovanje kriz, 

vključno z zagotavljanjem mentoriranja 

drugih organizacij proizvajalcev, združenj 

organizacij proizvajalcev, skupin 

proizvajalcev ali posameznih 

proizvajalcev;“; 

(f) preprečevanje in obvladovanje kriz, 

vključno z zagotavljanjem mentoriranja 

drugih organizacij proizvajalcev, združenj 

organizacij proizvajalcev, skupin 

proizvajalcev ali posameznih 

proizvajalcev, ter ukrepe in dejavnosti za 

diverzifikacijo in utrditev izvoznih trgov v 

tretjih državah; 

 

Predlog spremembe  576 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 33 – odstavek 3 – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) mentoriranje drugih organizacij 

proizvajalcev, združenj organizacij 

proizvajalcev, skupin proizvajalcev ali 

(i) mentoriranje drugih organizacij 

proizvajalcev, združenj organizacij 

proizvajalcev, skupin proizvajalcev ali 
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posameznih proizvajalcev;“; posameznih proizvajalcev;“; ukrepi za 

diverzifikacijo in utrditev izvoznih trgov v 

tretjih državah, med drugim tudi 

zavarovanje izvoznih kreditov, stroški v 

zvezi s pogajanji o fitosanitarnih 

protokolih in njihovim upravljanjem, 

tržne študije in ocene;  

 

Predlog spremembe  577 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 33 – odstavek 5 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ba) V odstavku 5 se pododstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„Pri okoljskih ukrepih se upoštevajo 

zahteve glede kmetijsko-okoljsko-

podnebnih plačil iz člena 28(3) Uredbe 

(EU) št. 1305/2013.“ 

„Pri okoljskih ukrepih se upoštevajo 

zahteve glede kmetijsko-okoljsko-

podnebnih plačil ali ekološkega kmetijstva 

iz člena 28(3) ter člena 29(2) in (3) Uredbe 

(EU) št. 1305/2013.“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  578 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 – točka b b (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 33 – odstavek 5 – pododstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (bb) V odstavku 5 se pododstavek 3 

nadomesti z naslednjim: 

„Kadar za najmanj 80 % proizvajalcev, ki 

so člani organizacije proizvajalcev, velja 

ena ali več identičnih kmetijsko-okoljsko-

podnebnih obveznosti iz člena 28(3) 

Uredbe (EU) št. 1305/2013, vsaka od teh 

obveznosti šteje kot okoljski ukrep iz točke 

(a) prvega pododstavka tega odstavka.“ 

„Kadar za najmanj 80 % proizvajalcev, ki 

so člani organizacije proizvajalcev, velja 

ena ali več identičnih kmetijsko-okoljsko-

podnebnih obveznosti ali obveznosti glede 

ekološkega kmetijstva iz členov 28(3) in 

29(2)(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013, vsaka 

od teh obveznosti šteje kot okoljski ukrep 

iz točke (a) prvega pododstavka tega 
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odstavka.“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  579 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V členu 34(2) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „V primeru združenja organizacij 

proizvajalcev, katerega člani so 

organizacije proizvajalcev Unije in 

njihova združenja, ki delujejo v različnih 

državah članicah, se ta odstotek lahko 

poveča na 5,2 % vrednosti tržne 

proizvodnje, če se znesek, ki presega 4,7 

% vrednosti tržne proizvodnje, uporabi 

izključno za ukrepe preprečevanja in 

obvladovanja kriz, ki jih to združenje 

organizacij proizvajalcev izvede v imenu 

svojih članov.“ 

 

Predlog spremembe  580 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 34 – odstavek 4 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ukrepi, povezani z mentoriranjem 

drugih organizacij proizvajalcev, skupin 

proizvajalcev ali posameznih proizvajalcev 

iz držav članic iz člena 35(1).“; 

(b) ukrepi, povezani z mentoriranjem 

drugih organizacij proizvajalcev, skupin 

proizvajalcev ali posameznih proizvajalcev 

iz regij držav članic iz člena 35(1).“; 
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Predlog spremembe  581 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 34 – odstavek 4 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. V odstavku 4 se doda naslednja točka:  

 (ba) ukrepi in dejavnosti za diverzifikacijo 

in utrditev izvoznih trgov v tretjih 

državah;“  

 

Predlog spremembe  582 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 35 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Bolgarija, Hrvaška, Ciper, 

Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, 

Litva, Luksemburg, Malta, Poljska, 

Romunija, Slovaška in Slovenija lahko 

organizacijam proizvajalcev na njihovo 

zahtevo odobrijo nacionalno finančno 

pomoč v višini do največ 1 % vrednosti 

tržne proizvodnje. Ta pomoč se doda 

operativnemu skladu. 

1. V regijah držav članic, v katerih je 

stopnja organiziranosti proizvajalcev v 

sektorju sadja in zelenjave posebno nizka, 
lahko države članice organizacijam 

proizvajalcev odobrijo nacionalno finančno 

pomoč v višini do največ 80 % finančnih 

prispevkov iz točke (a) člena 32(1) in do 

10 % vrednosti tržne proizvodnje take 

organizacije proizvajalcev. Ta pomoč se 

doda operativnemu skladu. 

 

Predlog spremembe  583 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 35 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija je pooblaščena za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 227 o spremembi odstavka 1, da se 

dodajo države članice, v katerih je stopnja 

2. Stopnja organiziranosti 

proizvajalcev v regiji države članice se 

šteje za posebno nizko, če je bila 

povprečna stopnja organiziranosti manj 
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organiziranosti proizvajalcev v sektorju 

sadja in zelenjave še posebno nizka, in da 

se črtajo države članice, v katerih to ne 

drži več.“; 

kot 20 % v treh zaporednih letih pred 

datumom zahteve za nacionalno finančno 

pomoč. Takšna stopnja organiziranosti se 

izračuna kot vrednost proizvodnje sadja in 

zelenjave, ki so jo v zadevni regiji 

pridobile in tržile organizacije 

proizvajalcev, združenja organizacij 

proizvajalcev in skupine proizvajalcev, 

deljena s skupno vrednostjo proizvodnje 

sadja in zelenjave, pridobljene v tej regiji.  

 Komisija sprejme izvedbene akte, v 

katerih določi povprečno stopnjo 

organiziranosti v Uniji ter stopnjo 

organiziranosti v državah članicah in 

regijah ter opredeli dodatna podrobna 

pravila o izračunu stopnje 

organiziranosti. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 229(2). 

 

Predlog spremembe  584 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 62 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. V členu 62 se doda naslednji 

odstavek: 

 „4a. Države članice to poglavje 

uporabljajo za območja, kjer se 

pridelujejo vina, primerna za proizvodnjo 

vinskega žganja z geografsko označbo, 

registrirano v skladu s Prilogo III Uredbe 

(ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta 

in Sveta. Za namene tega poglavja se 

lahko ta območja obravnavajo kot 

območja, na katerih se lahko proizvaja 

vino z zaščiteno označbo porekla ali 

zaščiteno geografsko označbo.“ 

 

Predlog spremembe  585 

Predlog uredbe 
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Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 64 

 
Veljavno besedilo  Predlog spremembe 

 3b. Člen 64 se nadomesti z 

naslednjim: 

Člen 64 Člen 64 

Izdaja dovoljenj za nove zasaditve Izdaja dovoljenj za nove zasaditve 

1. Če skupna površina iz upravičenih vlog 

v določenem letu ne presega površine, ki jo 

da na voljo država članica, se odobrijo vse 

takšne vloge. 

1. Če skupna površina iz upravičenih vlog 

v določenem letu ne presega površine, ki jo 

da na voljo država članica, se odobrijo vse 

takšne vloge. 

Za namene tega člena lahko države članice 

uporabijo enega ali več naslednjih 

objektivnih in nediskriminatornih meril za 

upravičenost: 

Za namene tega člena lahko države članice 

uporabijo enega ali več naslednjih 

objektivnih in nediskriminatornih meril za 

upravičenost: 

(a) vlagatelj ima kmetijsko površino, ki ni 

manjša od površine, za katero prosi za 

dovoljenje; 

(a) vlagatelj ima kmetijsko površino, ki ni 

manjša od površine, za katero prosi za 

dovoljenje; 

(b) vlagatelj ima ustrezno poklicno znanje 

in usposobljenost, 

(b) vlagatelj ima ustrezno poklicno znanje 

in usposobljenost, 

(c) vloga ne predstavlja velikega tveganja, 

da bo prilaščen sloves posebnih zaščitenih 

označb porekla, ki se domneva, razen če 

javni organi dokažejo, da takšno tveganje 

obstaja; 

(c) vloga ne predstavlja velikega tveganja, 

da bo prilaščen sloves posebnih zaščitenih 

označb porekla, ki se domneva, razen če 

javni organi dokažejo, da takšno tveganje 

obstaja; 

 (ca) vlagatelj nima zasajene vinske trte 

brez dovoljenja iz člena 71 Uredbe (EU) 

št. 1308/2013 ali brez pravice do zasaditve 

iz členov 85a in 85b Uredbe (ES) št. 

1234/2007. 

(d) eno ali več meril iz odstavka 2, če so 

ustrezno utemeljeni ter uporabljeni 

objektivno in nediskriminatorno. 

(d) eno ali več meril iz odstavka 2, če so 

ustrezno utemeljeni ter uporabljeni 

objektivno in nediskriminatorno. 

2. Če skupna površina iz upravičenih vlog 

iz odstavka 1 v določenem letu presega 

površino, ki jo da na voljo država članica, 

se dovoljenja izdajo vsem vlagateljem 

glede na sorazmerno razdelitev hektarjev 

na podlagi površine, v zvezi s katero so 

prosili za dovoljenje. Izdaja dovoljenja je 

lahko delno ali v celoti utemeljena tudi z 

enim ali več naslednjimi objektivnimi in 

2. Če skupna površina iz upravičenih vlog 

iz odstavka 1 v določenem letu presega 

površino, ki jo da na voljo država članica, 

se dovoljenja izdajo vsem vlagateljem 

glede na sorazmerno razdelitev hektarjev 

na podlagi površine, v zvezi s katero so 

prosili za dovoljenje. Pri izdaji dovoljenja 

se lahko določi minimalna in/ali 

maksimalna površina, ki bo odobrena 
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nediskriminatornimi prednostnimi merili: upravičencu, izdaja pa je lahko delno ali v 

celoti utemeljena tudi z enim ali več 

naslednjimi objektivnimi in 

nediskriminatornimi prednostnimi merili: 

(a) pridelovalci, ki nasade vinske trte sadijo 

prvič in vodijo vinogradniško gospodarstvo 

(novi udeleženci); 

(a) pridelovalci, ki nasade vinske trte sadijo 

prvič in vodijo vinogradniško gospodarstvo 

(novi udeleženci); 

(b) površine, kjer vinogradi prispevajo k 

ohranjanju okolja; 

(b) površine, kjer vinogradi prispevajo k 

ohranjanju okolja; 

(c) površine, ki jih je treba na novo zasaditi 

v okviru projektov kosomacije; 

(c) površine, ki jih je treba na novo zasaditi 

v okviru projektov kosomacije; 

(d) površine, za katere so značilne naravne 

ali posebne omejitve; 

(d) površine, za katere so značilne naravne 

ali posebne omejitve; 

(e) trajnost projektov razvoja ali ponovne 

zasaditev na podlagi gospodarske ocene; 

(e) trajnost projektov razvoja ali ponovne 

zasaditev na podlagi gospodarske ocene; 

(f) na novo zasajene površine, ki prispevajo 

k boljši konkurenčnosti kmetijskega 

gospodarstva in regije; 

(f) na novo zasajene površine, ki prispevajo 

k boljši konkurenčnosti kmetijskega 

gospodarstva in regije; 

(g) projekti, ki bi lahko izboljšali kakovost 

proizvodov z geografskimi označbami; 

(g) projekti, ki bi lahko izboljšali kakovost 

proizvodov z geografskimi označbami; 

(h) na novo zasajene površine zaradi 

povečanja malih ali srednjih gospodarstev. 

(h) na novo zasajene površine zaradi 

povečanja malih ali srednjih gospodarstev. 

 2a. Če država članica uporabi eno ali več 

meril iz odstavka 2, se lahko odloči dodati 

pogoj, da je vlagatelj  fizična oseba, stara 

največ 40 let v času predložitve vloge. 

3. Države objavijo merila iz odstavkov 1 in 

2, ki jih uporabljajo, ter o njih nemudoma 

uradno obvestijo Komisijo. 

3. Države objavijo merila iz odstavkov 1, 2 

in 2a, ki jih uporabljajo, ter o njih 

nemudoma uradno obvestijo Komisijo. 

 

Predlog spremembe  586 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 148 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3c. V členu 148 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „1a. Če države članice ne izkoristijo 

možnosti, ki jih ponuja odstavek 1 tega 
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člena, lahko proizvajalec, organizacija 

proizvajalcev ali pogajalska organizacija 

ali njihova združenja zahtevajo, da 

morata strani za oddajo surovega mleka 

predelovalcu surovega mleka skleniti 

pisno pogodbo in/ali da morajo prvi kupci 

pripraviti pisno ponudbo v skladu s pogoji 

iz odstavkov 4 do 6 tega člena. 

 Če je prvi kupec mikro-, malo ali srednje 

podjetje v smislu Priporočila 

2003/361/ES, pogodba in/ali pisna 

ponudba nista obvezni, razen če 

medpanožna organizacija v sektorju, 

priznanem v členu 163, pripravi 

standardno pogodbo, ki je v skladu s 

pravili Unije.“ 

 

Predlog spremembe  587 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 148 – odstavek 2 – uvodni del 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3d. V členu 148(2) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„2. Pogodba in/ali ponudba pogodbe iz 

odstavka 1: 

„2. Pogodba in/ali ponudba pogodbe iz 

odstavkov 1 in 1a:“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  588 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 148 – odstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3e. V členu 148 se odstavek 3 

nadomesti z naslednjim: 

„3. Z odstopanjem od odstavka 1 se 

pogodba in/ali ponudba pogodbe ne 

„3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 1a se 

pogodba in/ali ponudba pogodbe ne 
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zahteva, kadar kmet odda surovo mleko 

zadrugi, katere član je, če statut te zadruge 

ali pravila in odločitve, ki so v njem 

določeni ali iz njega izhajajo, vsebujejo 

določbe s podobnimi učinki, kot jih imajo 

določbe iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2.“ 

zahteva, kadar kmet odda surovo mleko 

zadrugi, katere član je, če statut te zadruge 

ali pravila in odločitve, ki so v njem 

določeni ali iz njega izhajajo, vsebujejo 

določbe s podobnimi učinki, kot jih imajo 

določbe iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2.“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  589 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 149 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3f. Člen 149 se črta. 

 

Predlog spremembe  590 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 152 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3g. Člen 152 se nadomesti z naslednjim: 

Člen 152 Člen 152 

Organizacije proizvajalcev Organizacije proizvajalcev 

1.  Države članice lahko na zahtevo 

priznajo organizacije proizvajalcev, ki: 

1.  Države članice na zahtevo priznajo 

organizacije proizvajalcev, ki: 

(a) jih sestavljajo in v skladu s točko (c) 

člena 153(2) nadzorujejo proizvajalci v 

določenem sektorju iz člena 1(2);  

(a) jih sestavljajo in v skladu s točko (c) 

člena 153(2) nadzorujejo proizvajalci v 

določenem sektorju iz člena 1(2);  

(b) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev; 

(b) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev in opravljajo (ne glede na to, 

ali kmetje prenesejo lastništvo na 

organizacijo proizvajalcev ali ne) vsaj eno 

od naslednjih dejavnosti: 

 (i) skupna predelava; 
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 (ii) skupna distribucija, vključno s skupno 

prodajno mrežo ali skupnim prevozom; 

 (iii) skupno pakiranje, označevanje ali 

promocija; 

 (iv) skupna organizacija nadzora 

kakovosti; 

 (v) skupna uporaba opreme ali 

skladiščnih prostorov; 

 (vi) skupno ravnanje z odpadki, ki 

neposredno nastajajo pri proizvodnji; 

 (vii) skupno javno naročanje vložkov; 

 (viii) vse druge skupne dejavnosti storitev, 

ki si prizadevajo za enega od ciljev iz 

točke (c) tega odstavka; 

(c) si prizadevajo za specifični cilj, ki 

lahko vključuje vsaj enega od naslednjih 

ciljev: 

(c) si prizadevajo za specifični cilj, ki 

lahko vključuje vsaj enega od naslednjih 

ciljev: 

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

(ii) koncentracija ponudbe in dajanje na trg 

proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, 

vključno z neposrednim trženjem; 

(ii) koncentracija ponudbe in dajanje na trg 

proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, 

vključno z neposrednim trženjem; 

(iii) optimizacija proizvodnih stroškov in 

donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih 

standardov in standardov glede dobrobiti 

živali ter stabilizacija cen proizvajalcev; 

(iii) optimizacija proizvodnih stroškov in 

donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih 

standardov in standardov glede dobrobiti 

živali ter stabilizacija cen proizvajalcev; 

(iv) raziskovanje in oblikovanje pobud na 

področju trajnostnih načinov pridelave, 

inovativnih praks, gospodarske 

konkurenčnosti in tržnih trendov; 

(iv) raziskovanje in oblikovanje pobud na 

področju trajnostnih načinov pridelave, 

inovativnih praks, gospodarske 

konkurenčnosti in tržnih trendov; 

(v) spodbujanje uporabe okolju prijaznih 

postopkov gojenja in pridelave ter 

postopkov in tehnik, ki zagotavljajo dobre 

razmere za živali, in nudenje tehnične 

pomoči zanje; 

(v) spodbujanje uporabe okolju prijaznih 

postopkov gojenja in pridelave ter 

postopkov in tehnik, ki zagotavljajo dobre 

razmere za živali, in nudenje tehnične 

pomoči zanje; 

(vi) spodbujanje uporabe proizvodnih 

standardov, izboljšanja kakovosti 

proizvodov in razvijanja proizvodov z 

zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 

geografsko označbo ali proizvodov z 

nacionalnim znakom kakovosti ter 

zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči; 

(vi) spodbujanje uporabe proizvodnih 

standardov, izboljšanja kakovosti 

proizvodov in razvijanja proizvodov z 

zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 

geografsko označbo ali proizvodov z 

nacionalnim znakom kakovosti ter 

zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči; 
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(vii) ravnanje s stranskimi proizvodi in 

odpadki, zlasti za varovanje kakovosti 

vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali 

spodbujanje biotske raznovrstnosti; 

(vii) ravnanje s stranskimi proizvodi in 

odpadki, zlasti za varovanje kakovosti 

vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali 

spodbujanje biotske raznovrstnosti; 

(viii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 

virov in blaženju podnebnih sprememb; 

(viii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 

virov in blaženju podnebnih sprememb; 

(ix) oblikovanje pobud na področju 

promocije in trženja; 

(ix) oblikovanje pobud na področju 

promocije in trženja; 

(x) upravljanje vzajemnih skladov, 

navedenih v operativnih programih v 

sektorju sadja in zelenjave iz člena 31(2) te 

uredbe in členu 36 Uredbe (EU) št 

1305/2013; 

(x) upravljanje vzajemnih skladov, 

navedenih v operativnih programih v 

sektorju sadja in zelenjave iz člena 31(2) te 

uredbe in členu 36 Uredbe (EU) št 

1305/2013; 

(xi) zagotavljanje potrebne tehnične 

pomoči za uporabo terminskih trgov in 

zavarovalnih shem; 

(xi) zagotavljanje potrebne tehnične 

pomoči za uporabo terminskih trgov in 

zavarovalnih shem; 

 1a. Ne glede na člen 101(1) PDEU lahko 

organizacija proizvajalcev, ki je priznana 

v skladu z odstavkom 1 tega člena, 

načrtuje proizvodnjo, optimizira 

proizvodne stroške, daje na trg in se v 

imenu svojih članov pogaja za sklenitev 

pogodb o dobavi celotne ali dela skupne 

proizvodnje kmetijskih proizvodov svojih 

članov. 

 Pogajanje lahko poteka, če: 

 (a) so dejavnosti, ki se izvajajo po točki (b) 

odstavka 1, obsežne z vidika količine 

zadevnega proizvoda ter stroškov 

proizvodnje in dajanja proizvoda na trg; 

 (b) organizacija proizvajalcev za obseg ali 

količino kmetijskih proizvodov, o katerih 

se tako pogaja, zgosti ponudbo; 

 (c) vključeni proizvajalci niso člani 

nobene druge organizacije proizvajalcev, 

ki se prav tako pogaja o takih pogodbah v 

njihovem imenu; vendar lahko države 

članice v ustrezno utemeljenih primerih 

odstopajo od tega pogoja, kadar imajo 

kmetje ločena proizvodna obrata na 

različnih geografskih območjih; 

 (d) za kmetijski proizvod v skladu s pogoji, 

določenimi v statutu zadruge ali pravilih 

in odločitvah, ki so v njem predvideni ali 
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iz njega izhajajo, ne velja obveznost 

dobave na podlagi članstva kmeta v 

zadrugi, ki sama ni članica te organizacije 

proizvajalcev. 

 1b. Za namene tega člena navajanje 

organizacij proizvajalcev vključuje tudi 

združenja organizacij proizvajalcev, ki so 

priznana v skladu s členom 156(1), če ta 

združenja izpolnjujejo zahteve iz odstavka 

1 tega člena. 

 1c. Organ za konkurenco lahko v 

posameznem primeru odloči, da mora 

organizacija proizvajalcev ponoviti 

posamezna pogajanja, ali jih sploh ne 

dovoli, če meni, da je to potrebno, da se 

prepreči izključevanje konkurence, ali če 

meni, da so ogroženi cilji iz člena 39 

PDEU. Za namene tega člena 

„nacionalni organ za konkurenco“ 

pomeni organ iz člena 5 Uredbe Sveta 

(ES) št. 1/2003. 

 V primeru pogajanj, ki se nanašajo na več 

kot eno državo članico, Komisija brez 

uporabe postopka iz člena 229(2) ali (3) 

sprejme odločitev iz prvega pododstavka. 

V drugih primerih navedeno odločitev 

sprejme nacionalni organ za konkurenco 

iz države članice, na katero se nanašajo 

pogajanja. 

 Kadar organ za konkurenco deluje v 

skladu s točko (c), pred tem ali takoj po 

začetku prvih uradnih preiskovalnih 

ukrepov pisno obvesti Komisijo in ji 

odločitve, sprejete v skladu z odstavkom 7, 

sporoči takoj po njihovem sprejetju. 

2.  Organizacija proizvajalcev, 

priznana v skladu z odstavkom 1, lahko 

ostane priznana, če trži proizvode pod 

oznako KN ex 2208, razen proizvodov iz 

Priloge I k Pogodbama, pod pogojem, da 

delež teh proizvodov ne presega 49 % 

skupne vrednosti tržne proizvodnje 

organizacije proizvajalcev in da za te 

proizvode ne prejema podpora Unije. Ti 

proizvodi se v primeru organizacij 

proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave 

ne upoštevajo pri izračunu vrednosti tržne 

2.  Organizacija proizvajalcev, 

priznana v skladu z odstavkom 1, lahko 

ostane priznana, če trži proizvode pod 

oznako KN ex 2208, razen proizvodov iz 

Priloge I k Pogodbama, pod pogojem, da 

delež teh proizvodov ne presega 49 % 

skupne vrednosti tržne proizvodnje 

organizacije proizvajalcev in da za te 

proizvode ne prejema podpora Unije. Ti 

proizvodi se v primeru organizacij 

proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave 

ne upoštevajo pri izračunu vrednosti tržne 
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proizvodnje za namene člena 34(2). proizvodnje za namene člena 34(2). 

 2a. Države članice lahko sklenejo, da se 

organizacije proizvajalcev, ki so bile pred 

... [datum začetka veljavnosti te uredbe] 

priznane v skladu z nacionalno 

zakonodajo in ki izpolnjujejo pogoje iz 

odstavka 1, priznajo kot pogajalske 

organizacije v skladu s tem členom. 

 2b. Za organizacije proizvajalcev, ki so 

bile priznane pred ... [datum začetka 

veljavnosti te uredbe], a ne izpolnjujejo 

pogojev iz odstavka 1 tega člena, države 

članice prekličejo priznanje najpozneje do 

... [tri leta po datumu začetka veljavnosti 

te uredbe].  

3.  Države članice z odstopanjem od 

odstavka 1 priznajo organizacije 

proizvajalcev, ki jih sestavljajo 

proizvajalci v sektorju mleka in mlečnih 

proizvodov in: 

 

(a) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev; 

 

(b) si prizadevajo za specifični cilj, ki 

lahko vključuje enega ali več naslednjih 

ciljev: 

 

(i) (i) zagotovitev, da se proizvodnja 

načrtuje in prilagaja povpraševanju, zlasti 

glede kakovosti in količine; 

 

(ii) (ii) koncentracijo ponudbe in dajanje 

na trg proizvodov, ki jih pridelajo njeni 

člani; 

 

(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in 

stabiliziranje cen proizvajalcev. 

 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  591 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 152 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 3h. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 152a 

 Pogajalske organizacije 

 1. Države članice lahko na zahtevo 

priznajo pogajalske organizacije v 

specifičnem sektorju iz člena 1(2), ki: 

 (a) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev; 

 (b) si prizadevajo za specifični cilj, ki 

lahko vključuje enega ali več naslednjih 

ciljev: 

 (i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

 (ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na 

trg proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani; 

 (iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in 

stabiliziranje cen proizvajalcev. 

 2. Priznana pogajalska organizacija se 

lahko brez poseganja v člen 125 o sektorju 

sladkorja v imenu svojih članov za celotno 

proizvodnjo ali del proizvodnje pogaja o 

sporazumih o dobavi kmetijskih 

proizvodov v enem od specifičnih 

sektorjev iz člena 1(2). 

 3. Pogajanja lahko potekajo: 

 (a) ne glede na to, ali so proizvajalci na 

organizacijo proizvajalcev prenesli 

lastništvo nad kmetijskimi proizvodi ali 

ne; 

 (b) ne glede na to, ali je dogovorjena cena 

enaka, kar zadeva skupno proizvodnjo 

nekaterih ali vseh članov; 

 (c) če so za določeno pogajalsko 

organizacijo izpolnjeni vsi naslednji 

pogoji: 

 (i) obseg ali količina kmetijskih 

proizvodov, o katerih se tako pogaja, ne 

presega 3,5 % celotne proizvodnje Unije; 

 (ii) obseg ali količina kmetijskih 

proizvodov, o katerih se tako pogaja in ki 

se proizvedejo ali oddajo v posamezni 
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državi članici, ne presega 33 % celotne 

nacionalne proizvodnje te države članice; 

 (d) pod pogojem, da za obseg ali količino 

kmetijskih proizvodov, o katerih se tako 

pogaja, pogajalska organizacija 

skoncentrira ponudbo; 

 (e) če zadevni proizvajalci niso člani 

nobene druge pogajalske organizacije, ki 

se prav tako pogaja o takih pogodbah v 

njihovem imenu; država članica pa lahko 

v ustrezno utemeljenih primerih odstopi 

od tega pogoja, kadar imajo kmetje ločena 

proizvodna obrata na različnih 

geografskih območjih; 

 (f) če za kmetijski proizvod v skladu s 

pogoji, določenimi v statutu zadruge ali 

pravilih in odločitvah, ki so v njem 

predvideni ali iz njega izhajajo, ne velja 

obveznost dobave na podlagi članstva 

kmeta v zadrugi, ki sama ni članica te 

pogajalske organizacije; ter 

 (g) če pogajalska organizacija pristojne 

organe države članice ali držav članic, v 

katerih deluje, uradno obvesti o obsegu ali 

količini kmetijskih proizvodov, o katerih 

se tako pogaja. 

 4. Za namene tega člena navajanje 

pogajalskih organizacij vključuje tudi 

združenja pogajalskih organizacij, ki so 

priznana v skladu s členom 156(2), če ta 

združenja izpolnjujejo zahteve iz odstavka 

1 tega člena. 

 5. Ne glede na pogoje, določene v točki (ii) 

točke (c) odstavka 3 za sektor mleka, se 

lahko pogajalska organizacija pogaja v 

skladu z odstavkom 1, če obseg ali 

količina kmetijskih proizvodov, o katerih 

se ta pogajalska organizacija pogaja, ki se 

proizvede ali odda v državi članici, v 

kateri celotna letna proizvodnja surovega 

mleka ne presega 500.000 ton, ne preseže 

45 % celotne nacionalne proizvodnje te 

države članice. 

 6. Komisija za namene uporabe točke (c) 

odstavka 3 in odstavka 4 objavi količine, 

ki se proizvedejo v Uniji in državah 
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članicah na osnovi najnovejših 

razpoložljivih podatkov in kot se ji zdi 

ustrezno. 

 7. Z odstopanjem od točke (c) odstavka 3 

in odstavka 4 lahko organ za konkurenco 

v posameznih primerih odloči, da mora 

pogajalska organizacija ponoviti 

posamezna pogajanja, ali jih sploh ne 

dovoli, če meni, da je to potrebno za 

preprečitev izključevanja konkurence, ali 

če ugotovi, da so ogroženi cilji člena 39 

PDEU. 

 Organ za konkurenco lahko v sektorju 

mleka posreduje, kadar meni, da je to 

potrebno, da se prepreči izključevanje 

konkurence ali resna škoda za mala in 

srednja podjetja, ki na ozemlju 

navedenega organa predelujejo mleko. 

 V primeru pogajanj, ki se nanašajo na več 

kot eno državo članico, Komisija brez 

uporabe postopka iz člena 229(2) ali (3) 

sprejme odločitev iz prvega pododstavka. 

V drugih primerih navedeno odločitev 

sprejme nacionalni organ za konkurenco 

iz države članice, na katero se nanašajo 

pogajanja. 

 Odločitve iz tega odstavka se ne 

uporabljajo pred datumom uradnega 

obvestila zadevnim podjetjem. 

 8. Kadar organ za konkurenco ukrepa v 

skladu z odstavkom 7, pred tem ali takoj 

po začetku prvih uradnih preiskovalnih 

ukrepov pisno obvesti Komisijo in ji 

odločitve, sprejete v skladu z odstavkom 7, 

sporoči takoj po njihovem sprejetju. 

 9. Za namene tega člena: 

 (a) „nacionalni organ za konkurenco“ 

pomeni organ iz člena 5 Uredbe Sveta 

(ES) št. 1/2003; 

 (b) „MSP“ pomeni mikro, malo ali 

srednje podjetje v smislu Priporočila 

Komisije 2003/361/ES. 

 10. Države članice, v katerih potekajo 

pogajanja v skladu s tem členom, Komisiji 
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pošljejo uradno obvestilo. 

 11. Države članice lahko sklenejo, da se 

organizacije proizvajalcev, ki so bile pred 

... [datum začetka veljavnosti te uredbe] 

priznane v skladu z nacionalno 

zakonodajo in ki izpolnjujejo pogoje iz 

odstavka 1, priznajo kot pogajalske 

organizacije v skladu s tem členom.“ 

 

Predlog spremembe  592 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 152 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3i. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 152b 

 Delitev vrednosti 

 Proizvajalci kmetijskih proizvodov iz 

enega od specifičnih sektorjev iz člena 

1(2) se lahko brez poseganja v člen 125 o 

sektorju sladkorja prek svojih organizacij 

proizvajalcev, priznanih po členu 152 te 

uredbe, svojih pogajalskih organizacij, 

priznanih po členu 152a te uredbe, 

njihovih združenj, priznanih po členu 156 

te uredbe, in podjetij, ki tržijo ali 

predelujejo njihove proizvode, dogovorijo 

o klavzulah o delitvi vrednosti, vključno s 

tržnimi bonusi in izgubami, ter določijo, 

kako bodo med seboj razdelili razvoj 

ustreznih cen na trgu ali drugih 

blagovnih borzah.“ 

 

Predlog spremembe  593 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 j (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 154 – odstavek 1 – uvodni del 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3j. V členu 154(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Da država članica prizna 

organizacijo proizvajalcev, mora biti 

organizacija proizvajalcev, ki zaprosi za 

tako priznanje, pravna oseba ali jasno 

opredeljen del pravne osebe, ki: 

„1.  Države članice vse pravne osebe 

ali jasno opredeljene dele pravnih oseb, ki 

zaprosijo za tako priznanje, priznajo za 

organizacije proizvajalcev, če:“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  594 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 k (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 154 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3k. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 154a 

 Priznavanje pogajalskih organizacij 

 1. Da država članica prizna pogajalsko 

organizacijo, mora biti organizacija, ki 

zaprosi za tako priznanje, pravna oseba 

ali jasno opredeljen del pravne osebe, ki: 

 (a) izpolnjuje zahteve iz točk (a) in (b) 

člena 152a(1); 

 (b) ima na območju, na katerem deluje, 

minimalno število članov in/ali minimalni 

obseg ali vrednost tržne proizvodnje, ki ju 

določi zadevna država članica; 

 (c) zadostno dokaže, da lahko svoje 

dejavnosti izvaja pravilno z vidika 

trajanja, učinkovitosti, zagotavljanja 

človeške, tehnične in materialne pomoči 

članom oziroma koncentracije ponudbe; 

 (d) ima statut, ki je skladen s točkami (a), 

(b) in (c) tega odstavka. 

 2. Države članice: 
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 (a) v štirih mesecih po vložitvi zahtevka, ki 

so mu priložena vsa ustrezna dokazila, 

odločijo, ali bodo priznale pogajalsko 

organizacijo; zahtevek se vloži pri državi 

članici, v kateri ima organizacija svoj 

sedež; 

 (b) v časovnih obdobjih, ki jih določijo 

same, opravljajo preglede, s katerimi 

preverijo, ali priznane pogajalske 

organizacije in združenja pogajalskih 

organizacij spoštujejo to poglavje; 

 (c) v primeru nespoštovanja ali 

nepravilnosti pri uporabi ukrepov iz tega 

poglavja naložijo tem organizacijam in 

njihovim združenjem veljavne kazni, ki so 

jih določile, ter po potrebi odločijo, ali je 

treba priznanje preklicati; 

 (d) Komisijo do 31. marca vsako leto 

obvestijo o vseh odločitvah o odobritvi, 

zavrnitvi ali preklicu priznanja, sprejetih v 

predhodnem koledarskem letu. 

 

Predlog spremembe  595 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 l (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 156 – naslov 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3l. V členu 156 se naslov nadomesti z 

naslednjim: 

„Združenja organizacij proizvajalcev“ „Združenja organizacij proizvajalcev in 

združenja pogajalskih organizacij“ 

(CELEX:32013R1308) 

Obrazložitev 

Namen te spremembe je prilagoditi besedilo uredbe o enotni skupni ureditvi trgov ustanovitvi 

pogajalskih organizacij, ki jih je uvedel poročevalec s spremembo 69, in jim omogočiti, da 

ustanovijo združenja pogajalskih organizacij. 
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Predlog spremembe  596 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 m (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 156 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3m. V členu 156 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„2. Država članica lahko z odstopanjem od 

odstavka 1 na podlagi zahtevka prizna 

združenje priznanih organizacij 

proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih 

proizvodov, če meni, da je združenje 

sposobno učinkovito opravljati vse 

dejavnosti priznane organizacije 

proizvajalcev in da izpolnjuje pogoje iz 

člena 161(1).“ 

„2. Država članica lahko na podlagi 

zahtevka prizna združenje priznanih 

pogajalskih organizacij, če meni, da je 

združenje sposobno učinkovito opravljati 

vse dejavnosti priznane pogajalske 

organizacije in da izpolnjuje pogoje iz 

člena 154a(1).“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  597 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 n (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3n. V členu 157(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1. Države članice lahko na zahtevo 

priznajo medpanožne organizacije v 

specifičnem sektorju iz člena 1(2), ki: 

„1. Države članice lahko na zahtevo 

priznajo medpanožne organizacije v enem 

ali več sektorjih iz člena 1(2), ki: 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  598 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 o (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 1 – točka xiv a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3o. V točki (c) člena 157(1) se doda 

naslednja točka: 

 „(xiv a) dogovor o standardnih klavzulah 

o delitvi vrednosti, vključno s tržnimi 

bonusi in izgubami, ter določitev, kako 

bodo med seboj razdelili nastanek 

ustreznih cen na trgu ali drugih 

blagovnih borzah.“ 

 

Predlog spremembe  599 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 p (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 1 – točka c – točka xiv b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3p. V točki (c) člena 157(1) se doda 

naslednja točka: 

 „(xiv b)  izvajanje skupnih ukrepov 

za preprečevanje in obvladovanje 

zdravstvenih, fitosanitarnih in okoljskih 

tveganj, povezanih s proizvodnjo in po 

potrebi predelavo in/ali trženjem in/ali 

distribucijo kmetijskih in živilskih 

proizvodov.“ 

 

Predlog spremembe  600 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 q (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 3 – točka c – točka xi a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3q. V točki (c) člena 157(3) se doda 

naslednja točka: 

 „(xi a) dogovor o standardnih klavzulah o 

delitvi vrednosti, vključno s tržnimi bonusi 

in izgubami, ter določitev, kako bodo med 

seboj razdelili nastanek ustreznih cen na 
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trgu ali drugih blagovnih borzah.“ 

 

Predlog spremembe  601 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 r (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 3 – točka c – točka xi b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3r. V točki (c) člena 157(3) se doda 

naslednja točka: 

 „(xi b) izvajanje skupnih ukrepov za 

preprečevanje in obvladovanje 

zdravstvenih in okoljskih tveganj, 

povezanih s proizvodnjo in po potrebi 

predelavo in/ali trženjem in/ali 

distribucijo kmetijskih in živilskih 

proizvodov.“ 

 

Predlog spremembe  602 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 s (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 158 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3s. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 158a 

 Priznavanje nadnacionalnih 

medpanožnih organizacij 

 O priznanju nadnacionalne medpanožne 

organizacije odloča država članica, v 

kateri ima ta organizacija sedež. 

 Država članica, ki mora odločiti o 

priznanju, vzpostavi potrebne odnose 

upravnega sodelovanja z drugimi 

državami članicami, v katerih imajo sedež 

članice te organizacije, da bi preverila, ali 

so izpolnjeni pogoji za priznanje. 

 Druge države članice, v katerih imajo 
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sedež članice nadnacionalne medpanožne 

organizacije, ponudijo vso potrebno 

upravno pomoč državi članici, ki mora 

odločiti o priznanju. 

 Država članica, ki mora odločiti o 

priznanju, na zahtevo druge države 

članice, v kateri imajo sedež članice 

organizacije, zagotovi vse ustrezne 

informacije.“ 

 

Predlog spremembe  603 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 t (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 159 – naslov 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3t. V členu 159 se naslov nadomesti z 

naslednjim: 

Obvezno priznanje (Ne zadeva slovenske različice.) 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  604 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 u (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 159 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3u. V členu 159 se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

Z odstopanjem od členov od 152 do 158 

države članice na zahtevo priznajo: 

Z odstopanjem od členov 152a do 158 

države članice na zahtevo priznajo: 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  605 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 v (novo) 
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Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 159 – odstavek 1 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3v. V členu 159 se točka (a) nadomesti 

z naslednjim: 

„(a)  organizacije proizvajalcev v: „(a)  pogajalske organizacije v sektorju 

mleka in mlečnih proizvodov;" 

(i)  sektorju sadja in zelenjave za 

enega ali več proizvodov iz navedenega 

sektorja in/ali takšne proizvode, ki so 

namenjeni izključno predelavi; 

 

(ii)  sektorju oljčnega olja in namiznih 

oljk; 

 

(iii)  sektorju sviloprejk;  

(iv)  sektorju hmelja;  

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  606 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 w (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 161 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3w. Člen 161 se črta. 

 

Predlog spremembe  607 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 x (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 168 – odstavek 1a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3x. V členu 168 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „1a. Če države članice ne izkoristijo 

možnosti, ki jih ponuja odstavek 1 tega 

člena, lahko proizvajalec, organizacija 
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proizvajalcev ali njihovo združenje za 

kmetijske proizvode v sektorju iz člena 

1(2), razen sektorjev mleka, mlečnih 

proizvodov in sladkorja, zahtevajo, da 

morata strani za oddajo proizvodov 

predelovalcu ali distributerju skleniti 

pisno pogodbo in/ali da morajo prvi kupci 

pripraviti pisno ponudbo v skladu s pogoji 

iz odstavkov 4 do 6 tega člena. 

 Če je prvi kupec mikro, malo ali srednje 

podjetje v smislu Priporočila 

2003/361/ES, pogodba in/ali pisna 

ponudba nista obvezni, razen če 

medpanožna organizacija v sektorju, 

priznanem v členu 157, pripravi 

standardno pogodbo, ki je v skladu s 

pravili Unije.“ 

 

Predlog spremembe  608 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 y (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 168 – odstavek 4 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3y. V členu 168(4) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„4.  Vsaka pogodba ali ponudba za 

sklenitev pogodbe iz odstavka 1:“ 

„4.  Vsaka pogodba ali ponudba za 

sklenitev pogodbe iz odstavkov 1 in 1a:“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  609 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 z (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 168 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3z. V členu 168 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

„5.  Z odstopanjem od odstavka 1 „5.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 
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pogodba ali ponudba za sklenitev pogodbe 

ni potrebna, kadar proizvajalec dobavi 

zadevne proizvode kupcu, ki je zadruga, 

katere član je proizvajalec, če statut te 

zadruge ali pravila in odločitve, ki so v 

njem določene ali iz njega izhajajo, 

vsebujejo določbe s podobnimi učinki, kot 

jih imajo določbe iz točk (a), (b) in (c) 

odstavka 4. 

1a pogodba ali ponudba za sklenitev 

pogodbe ni potrebna, kadar proizvajalec 

dobavi zadevne proizvode kupcu, ki je 

zadruga, katere član je proizvajalec, če 

statut te zadruge ali pravila in odločitve, ki 

so v njem določene ali iz njega izhajajo, 

vsebujejo določbe s podobnimi učinki, kot 

jih imajo določbe iz točk (a), (b) in (c) 

odstavka 4. 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  610 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 169 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3aa. Člen 169 se črta. 

 

Predlog spremembe  611 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 a b (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 170 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3ab. Člen 170 se črta. 

 

Predlog spremembe  612 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 a c (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 171 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3ac. Člen 171 se črta. 

 



 

PE601.115v02-00 288/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  613 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 a d (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Poglavje III a – člen 175 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3ad. V naslovu II se doda novo 

poglavje: 

 „POGLAVJE IIIa 

 Korelacija z oskrbovalno verigo 

 Člen 175a 

 Nepoštena trgovinska praksa 

 Komisija do 30. junija 2018 posreduje 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

zakonodajni predlog o okviru na ravni 

Unije za boj proti praksam, ki močno 

odstopajo od dobre trgovinske prakse in 

so v nasprotju z dobro vero in pravično 

obravnavo transakcij med kmeti, vključno 

z njihovimi organizacijami in 

predelovalnimi malimi in srednjimi 

podjetji, ter trgovinskimi partnerji niže v 

dobavni verigi.“ 

 

Predlog spremembe  614 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4a. V členu 209(1) se pododstavek 2 

nadomesti z naslednjim besedilom: 

Člen 101(1) PDEU se ne uporablja za 

sporazume, odločitve in usklajena ravnanja 

kmetov, združenj kmetov, združenj takih 

združenj, organizacij proizvajalcev, 

priznanih po členu 152 te uredbe, ali 

združenj organizacij proizvajalcev, 

priznanih po členu 156 te uredbe, ki 

zadevajo proizvodnjo ali prodajo 

„Člen 101(1) PDEU se ne uporablja za 

sporazume, odločitve in usklajena ravnanja 

kmetov, združenj kmetov, združenj takih 

združenj, organizacij proizvajalcev, 

priznanih po členu 152 te uredbe, ali 

pogajalskih organizacij, priznanih po 

členu 152a, ali njihovih združenj, 
priznanih po členu 156 te uredbe, ki 



 

RR\1127745SL.docx 289/555 PE601.115v02-00 

 SL 

kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih 

objektov za skladiščenje, obdelavo ali 

predelavo kmetijskih proizvodov, razen če 

so ogroženi cilji iz člena 39 PDEU. 

zadevajo proizvodnjo ali prodajo 

kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih 

objektov za skladiščenje, obdelavo ali 

predelavo kmetijskih proizvodov, razen če 

so ogroženi cilji iz člena 39 PDEU.“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  615 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. V členu 209(1) se po drugem 

pododstavku vstavi naslednji pododstavek: 

 „Sporazumi, sklepi in usklajene prakse v 

zvezi s klavzulami o delitvi vrednosti ter 

določljivo cenovno enačbo na podlagi 

zlasti objektivnih tržnih meril se pri 

prodaji kmetijskih proizvodov štejejo za 

potrebne za doseganje ciljev iz člena 39 

Pogodbe o delovanju Evropske unije.“ 

 

Predlog spremembe  616 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4c. V členu 209(1) se tretji 

pododstavek črta. 

 

Predlog spremembe  617 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4d. V členu 209(2) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Vendar lahko kmeti, združenja kmetov, 

združenja teh združenj, organizacije 

proizvajalcev, priznane po členu 152 te 

uredbe, pogajalske organizacije, priznane 

po členu 152a, ali njihova združenja, 

priznana po členu 156 te uredbe, od 

Komisije zahtevajo mnenje o združljivosti 

teh sporazumov, sklepov in usklajene 

prakse s cilji iz člena 39 PDEU. Komisija 

zahteve za mnenje obravnava hitro in 

vlagatelju posreduje analizo v dveh 

mesecih po prejetju zahteve. Če Komisija 

v navedenem obdobju ne odgovori, se 

šteje, da nima pomislekov.“ 

 

Predlog spremembe  618 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 2 – pododstavek 1 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4e. V členu 209(2) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Komisija lahko na lastno pobudo ali na 

zahtevo države članice spremeni vsebino 

mnenja, zlasti če je vlagatelj podal 

netočne informacije ali zlorabil mnenje.“ 

 

Predlog spremembe  619 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 4f. V členu 209(1) se tretji 

pododstavek črta. 

 

Predlog spremembe  620 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 219 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4g. V členu 219(1) se četrti 

pododstavek nadomesti z naslednjim: 

„Za odpravo motenj na trgu ali njihove 

nevarnosti se lahko na podlagi takih 

ukrepov v potrebnem obsegu in za 

potreben čas razširijo ali spremenijo 

področje uporabe, trajanje ali drugi vidiki 

drugih ukrepov, določenih v tej uredbi, ali 

določijo izvozna nadomestila ali delno 

oziroma v celoti opusti uporaba uvoznih 

dajatev, po potrebi tudi za nekatere 

količine ali obdobja.“ 

„Za odpravo motenj na trgu ali njihove 

nevarnosti se lahko na podlagi takih 

ukrepov v potrebnem obsegu in za 

potreben čas razširijo ali spremenijo 

področje uporabe, trajanje ali drugi vidiki 

drugih ukrepov, določenih v tej uredbi, 

določijo izvozna nadomestila ali delno 

oziroma v celoti opusti uporaba uvoznih 

dajatev, po potrebi tudi za nekatere 

količine ali obdobja, oziroma predlagajo 

ustrezni ukrepi za upravljanje ponudbe.“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  621 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 220 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4h. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 220a 

 Prostovoljna shema zmanjšanja 

proizvodnje 

 1. Če pride do resnega neravnovesja na 

trgu in če proizvodne tehnike dopuščajo, 

lahko Komisija sklene dodeliti pomoč 

proizvajalcem v specifičnih sektorjih, 
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navedenih v členu 1(2), ki v določenem 

obdobju prostovoljno zmanjšajo obseg 

dobave v primerjavi z istim obdobjem v 

preteklem letu.  

 2. Pomoč se dodeli na podlagi zahtevka 

proizvajalcev, ki ga vložijo v državi 

članici, v kateri imajo sedež, pri tem pa se 

uporabi metoda, ki jo uporablja zadevna 

država članica.  

 Države članice se lahko odločijo, da 

morajo zahtevke za pomoč v imenu 

proizvajalcev vložiti priznane organizacije 

ali  zadruge, ustanovljene v skladu z 

nacionalnim pravom. V tem primeru 

države članice zagotovijo, da se pomoč v 

celoti zagotovi proizvajalcem, ki so 

učinkovito zmanjšali obseg dobave. 

 3. Da bi zagotovili učinkovito in ustrezno 

izvajanje tega sistema, se Komisiji 

podelijo pooblastila, da v skladu s členom 

227 sprejme delegirane akte, ki določajo: 

 (a) največji možni skupni obseg ali 

količino dobave, ki se mora zmanjšati na 

ravni Unije v okviru sheme zmanjšanja; 

 (b) trajanje obdobja zmanjševanja, po 

potrebi pa tudi njegovo podaljšanje; 

 (c) znesek pomoči v skladu z zmanjšanim 

obsegom ali količino in njeno finančno 

ureditev; 

 (d) merila za upravičenost vlagateljev do 

pomoči in sprejemljivost zahtevkov za 

pomoč; 

 (e) posebne pogoje za izvajanje tega 

programa.“ 

 

Predlog spremembe  622 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 222 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 
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 4i. V členu 222(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1. Komisija lahko v obdobjih hudega 

neravnovesja na trgih sprejme izvedbene 

akte, s katerimi določi, da člen 101(1) 

PDEU ne velja za sporazume in odločitve 

priznanih organizacij proizvajalcev, 

njihovih združenj in priznanih 

medpanožnih organizacij iz katerega koli 

sektorja iz člena 1(2) te uredbe, pod 

pogojem, da takšni sporazumi in odločitve 

ne ogrožajo pravilnega delovanja 

notranjega trga, so namenjeni izključno 

stabilizaciji zadevnega sektorja in spadajo 

v eno ali več naslednjih kategorij: 

„1. Komisija lahko v obdobjih hudega 

neravnovesja na trgih sprejme izvedbene 

akte, s katerimi določi, da člen 101(1) 

PDEU ne velja za sporazume in odločitve 

kmetov, združenj kmetov ali združenj teh 

združenj ali priznanih organizacij 

proizvajalcev, priznanih pogajalskih 

organizacij, njihovih združenj in priznanih 

medpanožnih organizacij iz katerega koli 

sektorja iz člena 1(2) te uredbe, pod 

pogojem, da takšni sporazumi in odločitve 

ne ogrožajo pravilnega delovanja 

notranjega trga, so namenjeni izključno 

stabilizaciji zadevnega sektorja in spadajo 

v eno ali več naslednjih kategorij:“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  623 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 j (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 222 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4k. V členu 222 se črta odstavek 2. 

 

Predlog spremembe  624 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 k (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 222 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4k. V členu 222(3) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Sporazumi in sklepi iz odstavka 1 se 

lahko razširijo v skladu s pogoji iz člena 

164.“ 
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Predlog spremembe  625 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 l (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 232 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4l. V členu 232 se črta odstavek 2. 

 

Predlog spremembe  626 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 m (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Priloga VII – del II – točka 1 – točka c – alinea 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4m. V Prilogi VII, Del II, odstavek I, 

točka c, se druga alinea nadomesti z 

naslednjim: 

„– lahko zgornja meja skupnega deleža 

alkohola presega 15 vol. % za vina z 

zaščiteno označbo porekla, ki so bila 

pridelana brez obogatitve; 

„– lahko zgornja meja skupnega deleža 

alkohola presega 15 vol. % za vina z 

zaščiteno označbo porekla, ki so bila 

pridelana brez obogatitve, razen postopka 

delnega zgoščevanja iz odstavka 1 v 

oddelku B dela I Priloge VIII;“ 

(CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  627 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 n (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Priloga VIII – del 1 – točka A – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4n. V Prilogi VII, Del I, točka A, se 

odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

„2.  Povečanje naravnega 

volumenskega deleža alkohola se doseže z 

„2.  Povečanje naravnega 

volumenskega deleža alkohola se doseže z 
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uporabo enoloških postopkov iz oddelka B 

in ne presega naslednjih mejnih vrednosti: 

uporabo enoloških postopkov iz oddelka B 

in ne presega naslednjih mejnih vrednosti: 

(a)  3 vol. % v vinorodni coni A; (a)  3,5 vol. % v vinorodni coni A; 

(b)  2 vol. % v vinorodni coni B; (b)  2,5 vol. % v vinorodni coni B; 

(c)  1,5 vol. % v vinorodnih conah C.“ (c)  2 vol. % v vinorodnih conah C.“ 

(CELEX:32013R1308) 

Obrazložitev 

Predlog spremembe sicer ne spreminja omejitev, ki jih predvideva veljavna zakonodaja, 

vendar želi poenostaviti postopek za odobritev obogatitve, tako da državam članicam 

prepušča celotno pristojnost za odobravanje te enološke prakse. 

 

Predlog spremembe  628 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 o (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Priloga VIII – del 1 – točka A – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4o. V Prilogi VII, Del I, točka A, se 

odstavek 3 črta. 

 

Predlog spremembe  629 

Predlog uredbe 

Člen 271 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 1309/2013 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. V členu 4 se doda naslednji 

odstavek: 

 „2a. Glede na to, da mala in srednja 

podjetja v nekaterih regijah in sektorjih 

predstavljajo glavno ali edino vrsto 

poslovne dejavnosti, lahko država članica 

prosi za pomoč iz ESPG za skupino 

podjetij iz istega sektorja ali iste regije.“  
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Predlog spremembe  630 

Predlog uredbe 

Člen 271 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1309/2013 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Z odstopanjem od člena 2 lahko 

države članice prosilke zagotovijo 

prilagojene storitve, sofinancirane iz 

ESPG, določenemu številu mladih, ki niso 

niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje 

ali usposabljanje in so na dan vložitve 

vloge stari manj kot 25 let ali, kadar države 

članice tako določijo, manj kot 30 let – in 

sicer številu, ki je enako številu ciljnih 

prejemnikov, pri tem pa imajo prednost 

osebe, ki so postale presežne ali ki so 

opustile dejavnost, če so vsaj nekateri 

odpusti v smislu člena 3 nastali v regijah 

ravni NUTS 2, v katerih je bila leta 2012 

stopnja brezposelnosti med mladimi, 

starimi od 15 do 24 let, več kot 25 %, ter, 

za države članice, v katerih se je stopnja 

brezposelnosti med mladimi v letu 2012 

zvišala za več kot 30 %, v regijah na ravni 

NUTS 2, v katerih je bila leta 2012 

stopnja brezposelnosti med mladimi več 

kot 20 %. Podpora se lahko zagotovi 

mladim, ki niso niti zaposleni niti vključeni 

v izobraževanje ali usposabljanje in so stari 

manj kot 25 let ali, kadar države članice 

tako določijo, manj kot 30 let, v teh regijah 

ravni NUTS 2, v katerih je bila leta 2012 

stopnja brezposelnosti med mladimi, 

starimi od 15 do 24 let, več kot 25 %, ter, 

za države članice, v katerih se je stopnja 

brezposelnosti med mladimi v letu 2012 

zvišala za več kot 30 %, v regijah na ravni 

NUTS 2, v katerih je bila leta 2012 

stopnja brezposelnosti med mladimi več 

kot 20 %.“; 

2. Z odstopanjem od člena 2 lahko 

države članice prosilke zagotovijo 

prilagojene storitve, sofinancirane iz 

ESPG, določenemu številu mladih, ki niso 

niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje 

ali usposabljanje in so na dan vložitve 

vloge stari manj kot 25 let ali, kadar države 

članice tako določijo, manj kot 30 let – in 

sicer številu, ki je enako številu ciljnih 

prejemnikov, pri tem pa imajo prednost 

osebe, ki so postale presežne ali ki so 

opustile dejavnost, če so vsaj nekateri 

odpusti v smislu člena 3 nastali v regijah 

ravni NUTS 2, v katerih je bila v 

referenčnem letu (tj. dve leti pred 

datumom vložitve vloge za podporo iz 

ESPG (leto n – 2)) stopnja brezposelnosti 

med mladimi, starimi od 15 do 24 let, vsaj 

20 %. Podpora se lahko zagotovi mladim, 

ki niso niti zaposleni niti vključeni v 

izobraževanje ali usposabljanje in so stari 

manj kot 25 let ali, kadar države članice 

tako določijo, manj kot 30 let, v teh regijah 

ravni NUTS 2, v katerih je bila leta n – 2 

stopnja brezposelnosti med mladimi, 

starimi od 15 do 24 let, vsaj 20 %. 
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Predlog spremembe  631 

Predlog uredbe 

Člen 271 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1309/2013 

Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prerazporeditve v zvezi z ESPG se 

opravijo v skladu s členom 30(5) finančne 

uredbe. 

Prerazporeditve v zvezi z ESPG se 

opravijo v skladu s členom 30(5) finančne 

uredbe, in sicer v največ sedmih dneh od 

dne, ko Evropski parlament in Svet 

ustrezni akt sprejmeta. 

 

Predlog spremembe  632 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 15 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1 V členu 15(1) se vstavi naslednja 

točka: 

 „(ba)  prispevajo k zmanjšanju zunanjih 

stroškov, med drugim tistih, nastalih 

zaradi podnebnih sprememb in nesreč;“ 

 

Predlog spremembe  633 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Skupni prispevek iz proračuna 

Unije za mehanizme kombiniranja v okviru 

IPE ne presega 10 % celotnih finančnih 

sredstev IPE iz člena 5(1). 

3. Vsota skupnega prispevka iz 

proračuna Unije za mehanizme 

kombiniranja v okviru IPE in finančnih 

instrumentov iz člena 14(2) ne presega 10 

% celotnih finančnih sredstev IPE iz člena 

5(1). 
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Predlog spremembe 634 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če se 10 % celotnih finančnih sredstev 

IPE iz člena 5(1) ne porabi v celoti za 

mehanizme kombiniranja IPE in/ali 

finančne instrumente, se neporabljeni 

znesek da na voljo in ponovno razdeli 

skupnim finančnim sredstvom IPE iz 

člena 5(1). 

Obrazložitev 

Pri podpori mehanizmom kombiniranja je treba upoštevati razpoložljivost proračuna Unije. 

Kadar sredstva za kombiniranje niso ali ne morejo biti v celoti porabljena, bi jih bilo treba 

vrniti v skupna proračunska sredstva v različnih sektorjih, zlasti tista, ki so namenjena za 

nepovratna sredstva prometnemu sektorju. 

 

Predlog spremembe  635 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Podpora iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE v obliki 

nepovratnih sredstev mora izpolnjevati 

merila za upravičenost in pogoje za 

dodelitev finančne pomoči iz člena 7. 

Znesek finančne pomoči, ki se dodeli za 

operacije kombiniranja, podprte s sredstvi 

mehanizma kombiniranja v okviru IPE, se 

prilagodi na podlagi analize stroškov in 

koristi ter potrebe po zagotavljanju čim 

večjega vzvoda finančnih sredstev Unije. 

4. Podpora iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE v obliki 

nepovratnih sredstev in finančnih 

instrumentov mora izpolnjevati merila za 

upravičenost in pogoje za dodelitev 

finančne pomoči iz člena 7. Znesek 

finančne pomoči, ki se dodeli za operacije 

kombiniranja, podprte s sredstvi 

mehanizma kombiniranja v okviru IPE, se 

prilagodi na podlagi analize stroškov in 

koristi, razpoložljivosti proračunskih 

sredstev Unije ter potrebe po zagotavljanju 

čim večjega vzvoda finančnih sredstev 

Unije. Nobena dodeljena nepovratna 

sredstva ne presegajo deležev 



 

RR\1127745SL.docx 299/555 PE601.115v02-00 

 SL 

financiranja, določenih v členu 10. 

 

Predlog spremembe  636 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Komisija v sodelovanju z EIB 

preuči možnost, da EIB sistematično 

zagotavlja jamstva za prvo izgubo pri 

mehanizmih kombiniranja v okviru IPE, 

da se omogoči in olajša dodatnost in 

sodelovanje zasebnih sovlagateljev v 

prometnem sektorju.  

 

Predlog spremembe  637 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Unija, katera koli država članica ali 

drugi vlagatelji lahko prispevajo v 

mehanizme kombiniranja v okviru IPE, če 

Komisija soglaša z morebitnimi 

določitvami meril za upravičenost operacij 

kombiniranja in/ali naložbenimi 

strategijami instrumenta, ki bi lahko bile 

potrebne zaradi dodatnega prispevka. Ta 

dodatna sredstva izvršuje Komisija v 

skladu z odstavkom 2. 

5. Unija, katera koli država članica ali 

drugi vlagatelji lahko prispevajo v 

mehanizme kombiniranja v okviru IPE, če 

Komisija soglaša z določitvami meril za 

upravičenost operacij kombiniranja in/ali 

naložbenimi strategijami instrumenta, ki bi 

lahko bile potrebne zaradi dodatnega 

prispevka, da bi izpolnili zahteve te uredbe 

pri izvajanju projektov skupnega interesa. 

Ta dodatna sredstva izvršuje Komisija v 

skladu z odstavkom 2. 

 Komisija sprejme delegirane akte v skladu 

s členom 26 za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo podrobnih pravil in pogojev za 

specifikacije iz prvega pododstavka, ki bi 

lahko bile potrebne za prispevke iz držav 

članic ali drugih vlagateljev. 
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Predlog spremembe 638 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Operacije kombiniranja, za katere 

se pridobi financiranje iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE, se izbirajo na 

podlagi zapadlosti in spodbujajo sektorsko 

diverzifikacijo v skladu s členoma 3 in 4 

ter geografsko ravnovesje med državami 

članicami. Operacije: 

6. Operacije kombiniranja, za katere 

se pridobi financiranje iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE, se izbirajo na 

podlagi zapadlosti, ob upoštevanju 

minimalnega sklopa meril, ki jih opredeli 

Komisija. Komisija sprejme delegirane 

akte v skladu s členom 26 z določitvijo teh 

meril in spodbuja sektorsko diverzifikacijo 

v skladu s členoma 3 in 4 ter geografsko 

ravnovesje med državami članicami. 

Operacije: 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se projekti v okviru mehanizma kombiniranja pregledno in uravnoteženo 

proučijo na podlagi kakovosti njihove dodane vrednosti in zapadlosti. Komisija bi morala 

določiti potrebna merila, s katerimi bi zagotovila jasna pravila za partnerske institucije, ki 

jim je zaupala izvajanje mehanizma kombiniranja. Ta merila bi bilo treba določiti z 

večletnimi in letnimi delovnimi programi za IPE, ki jih Komisija na podlagi člena 17 sprejme 

v skladu z običajnim postopkom v odboru iz člena 25. 

 

Predlog spremembe 639 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Z mehanizmi kombiniranja za 

promet v okviru IPE se lahko podprejo 

operacije kombiniranja v tretjih državah, če 

so navedeni ukrepi potrebni za izvajanje 

projekta skupnega interesa.“; 

7. Z mehanizmi kombiniranja v 

okviru IPE se lahko podprejo operacije 

kombiniranja v tretjih državah, če so 

navedeni ukrepi potrebni za izvajanje 

projekta skupnega interesa.“; 

Obrazložitev 

Podporo projektov skupnega interesa v okviru mehanizmov kombiniranja bi bilo treba 
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omogočiti v vseh sektorjih IPE, vključno s prometom, energetiko in telekomunikacijami, tudi 

če sodelujejo tretje države. 

 

Predlog spremembe  640 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. v odstavku 3 člena 17 se drugi 

pododstavek nadomesti z naslednjim: 

črtano 

„Znesek finančnih sredstev znaša od 80 % 

do 95 % proračunskih sredstev iz točke (a) 

člena 5(1).“; 

 

 

Predlog spremembe  641 

Predlog uredbe 

Člen 273 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 223/2014 

Člen 25 – odstavek 1 – točka c 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a. V členu 25(1) se besedilo točke (c) 

nadomesti z naslednjim: 

(c)  pavšalnih zneskov, ki ne presegajo 

100 000 EUR javne pomoči; 

„(c)  pavšalnih zneskov, ki ne presegajo 

150 000 EUR javne pomoči; 

 

Predlog spremembe  642 

Predlog uredbe 

Člen 273 – odstavek 1 – točka 1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 223/2014 

Člen 25 – odstavek 3 – točka d 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1b. V členu 25(3) se točka (d) 

nadomesti z naslednjim: 

(d)  vsakega primera posebej s 

sklicevanjem na predlog proračuna, ki ga je 

„(d)  vsakega primera posebej s 

sklicevanjem na predlog proračuna, ki ga je 
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predhodno odobril organ upravljanja, kadar 

javna pomoč ne presega 100 000 EUR. 

predhodno odobril organ upravljanja, kadar 

javna pomoč ne presega 150 000 EUR.“  

 

Predlog spremembe  643 

Predlog uredbe 

Člen 273 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 223/2014 

Člen 42 – odstavek 3 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Organ upravljanja lahko rok za 

plačilo iz odstavka 2 ustavi v naslednjih 

ustrezno utemeljenih primerih: 

3. Organ upravljanja lahko rok za 

plačilo iz odstavka 2 začasno ustavi v 

naslednjih ustrezno utemeljenih primerih: 

 

Predlog spremembe  644 

Predlog uredbe 

Člen 274 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Člen 5 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. V členu 5 se doda naslednji odstavek: 

 4a. Skupni prispevek iz proračuna 

Unije za mehanizme za finančne 

instrumente iz odstavka 4(c) tega člena ne 

presega 10 % celotnih finančnih sredstev 

IPE iz člena 5(1)(b); 

 

Predlog spremembe  645 

Predlog uredbe 

Člen 274 – odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Člen 5 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. V členu 5 se doda naslednji odstavek: 

 „4b. Pri uvedbi teh ukrepov kot 

finančnih instrumentov na tem področju 

se ustrezno upoštevajo rezultati ocen 
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obstoječih finančnih instrumentov Unije 

iz vmesnega postopka ocenjevanja, 

določenega v členu 27 Uredbe (EU) št. 

1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta1a; 

 _________________ 

 1aUredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

11. decembra 2013 o vzpostavitvi 

Instrumenta za povezovanje Evrope, 

spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in 

razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in 

(ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, 

str. 129).“ 

 

Predlog spremembe  646 

Predlog uredbe 

Člen 274 – odstavek 1 – točka 2 c (novo) 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Člen 5 – odstavek 4 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c. V členu 5 se doda naslednji odstavek: 

 „4c. Komisija najpozneje do... [dve leti 

po začetku veljavnosti te uredbe] izvede 

pregled učinka finančnih instrumentov na 

delovanje ukrepov na področju digitalnih 

storitev.“ 

 

Predlog spremembe  647 

Predlog uredbe 

Člen 276 – odstavek 1 a (novo) 

Sklep 541/2014/EU 

Člen 4 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V Sklepu 541/2014/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta se v členu 4 doda 

naslednji odstavek 3a: 

 „3a. Komisija najpozneje do ... [dve leti 

po začetku veljavnosti te uredbe] izvede 
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pregled delovanja financiranja 

finančnega okvira podpore za nadzor in 

spremljanje v vesolju v skladu z 

revidiranimi finančnimi predpisi.“ 

 

Predlog spremembe  648 

Predlog uredbe 

Člen 278 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Tak pregled med drugim zajema 

upoštevanje določb naslova VIII prvega 

dela in rokov, določenih v členu 251. 

Tak pregled med drugim zajema 

upoštevanje določb naslova X prvega dela 

in rokov, določenih v členu 251. 

Obrazložitev 

Sklic na naslov finančnih instrumentov bi moral biti ohranjen v obliki, kakršna je v sedanji 

finančni uredbi. 

 

Predlog spremembe  649 

Predlog uredbe 

Člen 278 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 278a 

 Ocena učinka 

 Komisija pred objavo predloga za 

spremembo uredbe opravi oceno učinka. 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe k uvodni izjavi 252a (novo). 

 

Predlog spremembe  650 

Predlog uredbe 

Člen 279 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uredba (ES, Euratom) št. 966/2012 in 

Izvedbena uredba (EU) št. 1268/2012 se 

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 se 
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razveljavita z učinkom od 1. januarja 

20XX. 

razveljavi z učinkom od 1. januarja 20XX. 

Obrazložitev 

Tehnični popravek: delegirano uredbo mora razveljaviti Komisija. 

 

Predlog spremembe  651 

Predlog uredbe 

Člen 280 – odstavek 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Z odstopanjem od drugega odstavka tega 

člena se točka –a člen 121(1) uporablja od 

datuma začetka veljavnosti večletnega 

finančnega okvira za obdobje po letu 

2020, razen če je v temeljnem aktu 

določeno drugače. 

Obrazložitev 

Soporočevalca sicer podpirata prehod na pristop, da se izplačila izvršijo po izpolnitvi 

pogojev, a hkrati priznavata, da v nekaterih izjemnih primerih, zlasti v zvezi s področjem 

zunanjih ukrepov in razvojem, tega cilja v tem programskem obdobju morda ni mogoče 

doseči. 

 

Predlog spremembe  652 

Predlog uredbe 

Priloga I – poglavje 3 – točka 39.1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) kadar sklep o ustanovitvi misije za 

civilno krizno upravljanje v okviru skupne 

zunanje in varnostne politike predvideva 

to možnost zaradi operativne nujnosti. 

Obrazložitev 

Možnost uporabe postopka s pogajanji za civilno krizno upravljanje bi moralo biti dovoljeno, 

če to zahteva nujnost situacije, ki se določi na ad hoc podlagi v sklepu o ustanovitvi misije za 

krizno upravljanje. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Predlog Komisije 

Finančna uredba določa načela in postopke, ki urejajo oblikovanje in uporabo proračuna 

Evropske unije ter kontrole finančnih sredstev EU.   

Ta zakonodajni predlog je sestavni del vmesnega pregleda in revizije večletnega finančnega 

okvira za obdobje 2014–2020. Komisija v enem samem aktu predlaga spremembo splošnih 

finančnih pravil skupaj z ustreznimi dopolnitvami sektorskih finančnih pravil, določenih v 15 

zakonodajnih aktih, ki se nanašajo na večletne programe. Glavna cilja Komisije sta 

poenostavitev in prilagodljivost.  

Komisija se pri tem osredotoča na: 

 poenostavitev za prejemnike sredstev EU;  

 vzajemno opiranje na revizije, ocene ali dovoljenja ter uskladitev zahtev glede 

poročanja; 

 omogočanje uporabe samo enega sklopa pravil za hibridne ukrepe ali v primeru 

kombiniranja ukrepov ali instrumentov;  

 učinkovitejšo uporabo finančnih instrumentov; 

 prožnejše upravljanje proračuna;  

 osredotočanje na rezultate in racionalizacijo poročanja: ter 

 enostavnejšo in vitkejšo uprava EU.  

Podrobnosti o predlaganih spremembah je mogoče najti v obrazložitvi Komisije. 

2. Stališče soporočevalcev 

Soporočevalca se strinjata z obširnimi cilji, ki jih je predlagala Komisija. Pozdravljata 

nekatere predlagane spremembe in menita, da bi utegnili poenostaviti upravljanje in 

prejemanje sredstev EU. Vendar pa so predlogi Komisije zelo ambiciozni, zato soporočevalca 

obžalujeta, da je Komisija predlagala tako tesen časovni načrt za obravnavo teh sprememb. 

Podrobna pravila prav tako ne morejo nadomestiti dobrega poslovodenja in upravljanja, kakor 

je navedlo tudi Računsko sodišče v mnenju št. 1/2017. Če želimo, da so spremembe uspešne, 

jih mora v prakso prenesti odgovorno osebje in spremljati upravni organi. Zaradi tega 

poročevalca obžalujeta, da pred predlogom, ki se obravnava, ni bila opravljena ocena učinka. 

Da bi se v prihodnje izognili temu, soporočevalca podajata predlog spremembe, s katerim se 

bo zagotovilo, da bo v prihodnje vse bistvene spremembe finančne uredbe spremljala ocena 

učinka. 

Soporočevalca želita v prvi vrsti poenostaviti postopek za prejemnike sredstev EU ter tako 
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podpreti načrt Komisije za poenostavitev. V zvezi s tem pozdravljata, da želi Komisija 

oblikovati enoten pravilnik za prejemnike sredstev. Kljub temu soporočevalca menita, da je 

Komisija s tem, ko je v finančni uredbi in pravilniku za izvajanje črtala toliko besedila, na 

nekaterih področjih pravzaprav ustvarila dvoumnost. Zato sta na številnih mestih predlagala, 

da ostane besedilo nespremenjeno.  

Čeprav soporočevalca podpirata poenostavitev, menita, da želi Komisija pod pretvezo 

poenostavitve odpraviti načela, ki že od nekdaj urejajo proračunski postopek EU. Predvsem 

menita, da je šla z ukinitvijo načela neprofitnosti korak predaleč. Zato predlagata, da ostane 

načelo neprofitnosti nespremenjeno. 

Soporočevalca menita tudi, da je predlog Komisije, v skladu s katerim bi ustvarili možnost za 

oblikovanje notranjih skrbniških skladov, preden bi pridobili izkušnje z njihovo uporabo pri 

zunanjih ukrepih, prenagljen. Število instrumentov, ki obdajajo proračun EU, se je v zadnjih 

letih povečalo. Bolj kot se bo povečevalo v prihodnosti, manj pregleden bo postal proračun in 

manjši nadzor nad njim bo imel proračunski organ. 

Soporočevalca pozdravljata vrsto ukrepov, ki jih Komisija predlaga na področju 

prilagodljivosti. Vendar pa oklevata pri sprejetju t.i. pravil o prilagodljivosti, ki bi odpravila 

preizkušena načela. Poiskati bi bilo treba ravnovesje med prilagodljivostjo, dobrim finančnim 

poslovodenjem in pravicami proračunskega organa. 

Soporočevalca pozdravljata ukrepe, ki jih je Komisija sprejela v želji po uvedbi proračuna, 

usmerjenega v rezultate. Prav tako predlagata vrsto sprememb, da bi dodatno povečali 

uspešnost pri sprejemanju odločitev o porabi. Cilj proračuna, usmerjenega v rezultate, v tej 

reviziji ni povsem dosežen, a pomeni korak v pravo smer. 

Soporočevalca podpirata, da želi Komisija okrepiti navzkrižno opiranje na revizije. Kljub 

temu menita, da bi bilo primerno, če bi Komisija obdržala pravico do revizije, kadar se ji zdi 

potrebna. Prav tako bi morala opraviti revizijo pri skladih in projektih, pri katerih več kot 

polovica sredstev prihaja iz proračuna EU. 

Soporočevalca nenazadnje predlagata vrsto sprememb v zvezi z zahtevami za poročanje. 

Njihov namen je poenostaviti zahteve za poročanje, zmanjšati število poročil ter 

proračunskim organom zagotoviti dovolj časa za pripravo razrešnice. 
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MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI  

Jean Arthuis 

Predsednik 

Odbor za proračun 

Ingeborg Gräßle 

Odbor za proračunski nadzor 

V BRUSLJU 

Zadeva: mnenje o pravni podlagi sporočila poročevalca za pravno podlago predloga 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo 

za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (EU) št. 2012/2002, uredb 

(EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, 

(EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) 

št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) 

št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0605 – 2016/0282(COD)) 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Spoštovani predsedniki 

Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor sta v skladu s členom 39(2) Poslovnika v 

pismu z dne 31. marca 2017 Odbor za pravne zadeve zaprosila za mnenje o primernosti 

pravne podlage zgoraj omenjenega predloga. 

Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor sta zaprosila predvsem za mnenje Odbora 

za pravne zadeve o tem, ali je predlog pravne podlage očitna napaka, glede na to, da: 

 

– se člen 322(1) nanaša na finančna pravila, medtem ko se člen 322(2) nanaša na 

ureditve o lastnih sredstvih Unije (sklep Sveta po posvetovanju z EP); 

– člen 209(1) ni naveden med pravnimi podlagami nobenega od sektorskih aktov, 

spremenjenih z dokumentom COM(2016)0605. 

 

I. Ozadje 

Komisija se v predlogu sklicuje na Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti na 

člene 42, 43(2), 46(d), 149, 153(2)(a), 164, 168(4)(b), 172, 175, 177, 178, 189(2), 209(1), 

212(2), 322(2) in 349, pa tudi na člen 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 

atomsko energijo.  

 

II. Ustrezni členi Pogodb  

V predlogu Komisije sta kot pravna podlaga predstavljena člen 209(1) PDEU iz petega dela z 

naslovom Zunanje delovanje Unije, v povezavi s členom 322(2) PDEU iz šestega dela z 

naslovom Določbe o institucijah in finančne določbe, ki se glasita:  
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Člen 209 

(prejšnji člen 179 PES) 

 

1. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata potrebne ukrepe 

za izvajanje politike razvojnega sodelovanja, ki so lahko povezani s programi večletnega 

sodelovanja z državami v razvoju ali vsebinsko zasnovanimi programi. [...] 

 

Člen 322 

(prejšnji člen 279 PES) 

1. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 

Računskim sodiščem z uredbami sprejmeta: 

 

(a) finančna pravila, v katerih se zlasti podrobno določi postopek v zvezi s pripravo in 

izvrševanjem proračuna ter predložitvijo in revizijo računov; 

26.10.2012 SL Uradni list Evropske unije C 326/187; 

 

(b) pravila, ki urejajo nadzor odgovornosti finančnih akterjev ter zlasti 

odredbodajalcev in računovodij. 

 

2. Svet na predlog Komisije ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Računskim 

sodiščem določi načine in postopke, s katerimi se proračunski prihodki, predvideni v ureditvi 

o lastnih sredstvih Unije, dajo na voljo Komisiji, ter določi ukrepe, ki se po potrebi 

uporabljajo za zagotavljanje denarnih sredstev. 

 

III. Sodna praksa o pravni podlagi 

Izbira pravne podlage je pomembna, ker ustavna ureditev Unije temelji na načelu prenosa 

pristojnosti (člen 5 PEU), njene institucije pa lahko ukrepajo samo skladno s pooblastilom, ki 

jim ga zagotavlja Pogodba1. Nekatera načela izhajajo iz sodne prakse Sodišča v zvezi z izbiro 

pravne podlage. Prvič, glede na posledice pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in 

postopka je izbira ustrezne pravne podlage ustavnega pomena. Nekatera načela izhajajo iz 

sodne prakse Sodišča v zvezi z izbiro pravnih podlag. Prvič, glede na posledice pravne 

podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira ustrezne pravne podlage ustavnega 

pomena2. Drugič, izbira pravne podlage za ukrep EU mora temeljiti na objektivnih 

dejavnikih, ki so lahko predmet sodnega nadzora. Ti dejavniki zlasti vključujejo cilj in 

vsebino tega ukrepa3. Želja določene institucije, da bi pri sprejemanju določenega ukrepa 

sodelovala v večji meri, opravljeno delo v drugih pogledih na področju dejavnosti, ki jo 

zajema ukrep, ter okvir, v katerem je bil ukrep sprejet, so nepomembni4. Izbira napačne 

pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev zadevnega akta5. 

 

V primeru več pravnih podlag je treba določiti, ali ima predlog: 

                                                 
1 Mnenje 2/00, v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, točka 3; Mnenje 1/08 v zadevi Splošni 

sporazum o trgovini s storitvami [2009], ZOdl., I-01255, točka 110.  
2 Mnenje 2/00, v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, točka 5; Zadeva C-370/07, Komisija proti 

Svetu [2009], ZOdl., I-08917, točke 46–49; Mnenje 1/08 v zadevi Splošni sporazum o trgovini s storitvami 

[2009], ZOdl., I-01255, točka 110. 
3 Zadeva C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., I-7585, točka 45 in tam navedena sodna 

praksa, ter Zadeva C-130/10, Parlament proti Svetu [2012], ZOdl., točka 42 in tam navedena sodna praksa. 
4 Zadeva C-269/97, Komisija proti Svetu [2000], ZOdl., I-2257, točka 44.  
5 Mnenje 2/00, v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, točka 5. 
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1. dvojni cilj ali dva dela, pri čemer je eden glavni ali prevladujoč, drugi pa zgolj 

stranski, ali  

 

2. hkrati več ciljev oziroma delov, ki so neločljivo povezani, ne da bi bil kateri od njih 

drugotnega in posrednega pomena glede na druge. 

 

V skladu s sodno prakso Sodišča mora akt v prvem primeru temeljiti na samo eni pravni 

podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma del, v drugem 

primeru pa mora temeljiti na več ustreznih pravnih podlagah. 

 

IV. Cilj in vsebina predlagane uredbe 

 

Glede na obrazložitveni memorandum je glavni namen predloga revizija splošnih in 

sektorskih finančnih predpisov, da bi postali enostavnejši in bolj prilagodljivi, in bi se tako 

okrepila zmožnost proračuna EU za prilagajanje na spreminjajoče se okoliščine in soočanje z 

nepričakovanimi razmerami. Predlog se osredotoča zlasti na številna ključna področja.  

 

Predlog predvideva poenostavitev za prejemnike sredstev EU, povezanih z ukrepi, katerih cilj 

je poenostavitev za prejemnike sredstev EU, in sicer gre za vsebino vlog za nepovratna 

sredstva, vrednost prispevkov v naravi, priznavanje dela prostovoljcev, pogoje za dodelitev 

nepovratnih sredstev brez razpisa za zbiranje predlogov, namenjeno državam članicam pod 

določenimi pogoji, načelo neprofitnosti, načela nekumulativnega dodeljevanja in postopno 

ukinitev sklepov o nepovratnih sredstvih. 

 

Cilj predloga je spodbujati čim pogostejše opiranje na eno samo revizijo, oceno ali dovoljenje 

(na primer glede skladnosti s pravili državne pomoči), kadar ti izpolnjujejo potrebne pogoje, 

ki jih je treba upoštevati v sistemu EU. 

 

Predlog si prizadeva tudi za nadaljnjo poenostavitev v največji možni meri za partnerje EU v 

okviru posrednega izvrševanja. 

 

Spodbuja tudi učinkovitejšo rabo finančnih instrumentov prek optimiziranja uporabe vrnjenih 

sredstev, zagotavljanja enakih konkurenčnih pogojev med ključnimi partnerji EU pri 

izvrševanju, zmanjšanja obremenjujočih zahtev v zvezi z objavo posameznih podatkov o 

končnih prejemnikih ali v zvezi z merili za izključitev. 

 

Poleg tega določa različne načine za prožnejše upravljanje proračuna, da bi se Uniji 

omogočilo učinkovitejše odzivanje na nepredvidene izzive in nove naloge ter da se doseže 

hitrejše krizno upravljanje. 

 

Za osredotočenje na rezultate in racionalizacijo poročanja predlog vključuje vrsto ukrepov, 

katerih cilji so večje osredotočanje proračunskih sredstev na rezultate, oblikovanje jasnega 

okvira uspešnosti, povečanje preglednosti in racionalizacija poročanja. 

 

Predlog se osredotoča tudi na uresničitev enostavnejše in vitkejše uprave EU z olajšanjem 

sporazumov ali prenosa pooblastil med institucijami ali organi, da bi združili izvrševanje 

upravnih odobritev v evropskih uradih ali izvajalskih agencijah, združitvijo posvetovalnih 

komisij, pristojnih za finančne nepravilnosti s komisijo sistema za zgodnje odkrivanje in 
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izključitev (EDES) ter prehodom z letnih na večletne sklepe o financiranju. 

 

Ob vsem tem predlog ponuja možnost, da se Komisija, države članice ali kateri koli drug 

subjekt, ki izvršuje proračun Unije, glede izvrševanja proračuna Unije posvetuje z državljani. 

 

V. Analiza in določitev ustrezne pravne podlage 

 

Kot je že omenjeno, mora izbira pravne podlage za ukrep EU temeljiti na objektivnih 

dejavnikih, ki so lahko predmet sodnega nadzora. Ti še zlasti vključujejo cilj in vsebino 

ukrepa. Zato je glede na obrazložitveni memorandum predloga cilj in vsebina predlagane 

uredbe revizija finančnih pravil EU, da bi postala enostavnejša in bolj prilagodljiva.  

 

Komisija je med drugim predlagala člen 322(2) kot ustrezno pravno podlago za predlagano 

uredbo. Ta člen določa, da Svet na predlog Komisije ter po posvetovanju z Evropskim 

parlamentom in Računskim sodiščem lahko določi načine in postopke, s katerimi se 

proračunski prihodki, predvideni v ureditvi o lastnih sredstvih Unije, dajo na voljo Komisiji, 

ter določi ukrepe, ki se po potrebi uporabljajo za zagotavljanje denarnih sredstev.  Po drugi 

strani člen 322(1) vsebuje določbe, ki se nanašajo na finančna pravila, v katerih se zlasti 

podrobno določi postopek v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna. 

 

Iz cilja in vsebine predlagane uredbe je očitno, da ne vsebuje elementov, ki bi jih lahko 

zajemal člen 322(2) PDEU, in ta odstavek zato ni pomemben za namene tega predloga. Po 

drugi strani člen 322(1) PDEU zajema vse vidike, povezane s ciljem in vsebino predloga 

finančne uredbe. Zato bi bilo treba kot ustrezno obravnavati spremembo pravne podlage in jo 

omejiti na odstavek 1 namesto na odstavek 2. 

 

V zvezi s členom 209(1) PDEU, ki vključuje določbe za izvajanje politike razvojnega 

sodelovanja, je treba navesti, da ne vključuje določb o pravni podlagi, zato gre za očitno 

napako. 

 

 

VI. Sklep in priporočila 

 

Glede na zgoraj navedeno je jasno, da bi moral člen 322 PDEU biti del pravne podlage 

predloga, da pa bi se bilo treba sklicevati na prvi odstavek tega člena, v skladu s katerim bi se 

predlog obravnaval po rednem zakonodajnem postopku. Sklicevanja na drugi odstavek ne bi 

smelo biti. Kar zadeva sklicevanje na člen 209(1) PDEU, glede na vsebino predloga ni 

nobenega razloga za omembo tega člena med določbami, ki pomenijo pravno podlago. 

 

Na seji dne 4. maja 2017 se je Odbor za pravne zadeve z 21 glasovi za in dvema vzdržanima 

glasovoma1 odločil, da Odboru za proračun in Odboru za proračunski nadzor predlaga, da 

                                                 
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(podpredsednica), Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, 

Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 

Emil Radev, Julia Reda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka (poročevalec), Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, 

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Jytte Guteland, Constance Le Grip, Jens Rohde, Virginie Rozière, 

Tiemo Wölken, Kosma Złotowski (namestniki). 
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predložita predloge sprememb za ustrezno spremembo pravne podlage. 

 

S spoštovanjem, 

Pavel Svoboda 
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19.5.2017 

MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE(*) 

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) 

št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Jérôme Lavrilleux 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Komisija je 14. septembra 2016 v okviru vmesne revizije večletnega finančnega okvira za 

obdobje 2014–2020 predložila predlog uredbe „omnibus“, da bi proračun Evropske unije 

usmerila na rezultate. Cilj te uredbe je poenostaviti ukrepe za izvajanje evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov (skladov ESI). 

Po ugotovitvah raziskav Komisije, ki jih je pripravljavec mnenja upošteval pri pripravi tega 

mnenja, so sedanja pravila upravljanja in nadzora teh skladov preveč kompleksna, tako za 

upravljavce kot za upravičence.   

Podobno poročila Evropskega računskega sodišča zadnjih treh let kažejo, da je treba 

poenostavljeno obračunavanje stroškov uporabljati širše in obsežnejše, zlasti v okviru 

obvladovanja stroškov nepovratnih sredstev. Poleg tega Evropsko računsko sodišče v svojem 

posebnem poročilu o obvladovanju stroškov nepovratnih sredstev opozarja, da uporaba 

poenostavljenega obračunavanja stroškov učinkovito zmanjšuje tudi tveganje prekomernih 

cen, če je določena raven stroškov prava in s tem sledi načelu gospodarnosti. 

Ker kompleksnost finančnih pravil vodi v napake na strani upravljavcev skladov in ker se 

skladi ESI potencialnim upravičencem zaradi nje zdijo nedostopni in neprivlačni, je izvajanje 

teh skladov manj učinkovito, kot bi moralo biti, zato bi veljalo uvesti enostavnejša in 

dostopnejša pravila, ki bodo lažje izvedljiva. 

Poleg tega je tudi s političnega vidika pomembno potencialnim upravičencem omogočiti lažji 
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dostop do skladov ESI in njihovo uporabo, saj bodo ti skladi v očeh držav članic in evropskih 

državljanov tako pridobili na kredibilnosti. Čeprav regulativni okvir 2014–2020 že vključuje 

nekatere poenostavitvene ukrepe, kot sta digitalizacija postopkov in uvedba poenostavljenega 

obračunavanja stroškov, je zdaj, ko revizije in pregledi postajajo vse strožji in pogostejši, 

postalo jasno, da ti ne zadostujejo. 

Dejstvo, da so ogroženi pravilno izvajanje skladov ter njihova dostopnost in privlačnost, ter 

vse večja izguba zaupanja v odziv EU na potrebe po naložbah trenutno predstavljata resen 

problem, ki ga morajo obravnavati Parlament in zlasti njegovi pristojni odbori. 

Spodbujati je treba splošnejšo uporabo skladov ESI in v celoti izkoristiti njihov potencial, saj 

so najučinkovitejše orodje naložbene politike Unije. Tako bo mogoče oživiti evropske 

naložbe in uresničiti cilje strategije Evropa 2020. 

Namen teh prizadevanj za poenostavitev in povečanje prožnosti finančnih pravil, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, je torej, kot je določeno v predlogu Komisije, doseči 

boljše ravnovesje med načelom dobrega finančnega poslovodenja in operativno 

učinkovitostjo. Če naj regulativni okvir bolje deluje, je treba čim bolj zmanjšati birokracijo, 

pri čemer pa ne sme biti spodkopan pomen postopkov pregleda. 

Poenostavitev teh finančnih pravil konkretno pomeni, da se poenostavljeno obračunavanje 

stroškov uporablja za vse sklade ESI, ne le za Evropski socialni sklad, da se nacionalne 

finančne institucije vključi kot upravljalne organe za finančne instrumente in tako izboljša 

dialog z malimi in srednjimi podjetji ter da se posameznikom omogoči, da zaprosijo za 

sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada. Cilj vseh 

teh predlogov Komisije in francoskih organov je izboljšati dostop do skladov ESI. 

So pa hkrati potrebni tudi dodatni ukrepi za oblikovanje svežnja ukrepov za poenostavitev, s 

pomočjo katerega bo zadevne sklade mogoče kar najbolje izkoristiti. 

S pomočjo teh dodatnih ukrepov bo treba razjasniti, kako se bo poenostavljeno obračunavanje 

stroškov uporabljalo za državno pomoč, uskladiti pravila za državno pomoč in ureditve 

tehnične pomoči v zvezi z deljenim oziroma neposrednim upravljanjem ter načelo enotne 

revizije uporabljati za vse sklade ESI. 

Pripravljavec mnenja – gledano širše in onkraj potrebnih sprememb regulativnega okvira – 

Komisijo poziva, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo pregledala svojo sedanjo politiko v zvezi z 

izdajanjem smernic, ki določajo številne obveznosti (zlasti v zvezi z revizijo), zaradi katerih 

postaja upravljanje skladov vse težje. 

Celovita poenostavitev pa ni mogoča, saj bo vpliv nekaterih poenostavitvenih ukrepov na 

regulativni okvir mogoče preučiti šele po letu 2020. Pripravljavec mnenja želi poleg tega 

poudariti, da bi – glede na to, da gre za zakonodajni akt – lahko preveč predlogov k predlogu 

Komisije, zlasti pa preveč nebistvenih predlogov sprememb, upočasnilo zakonodajni 

postopek sprejetja uredbe „omnibus“, s čimer bi bili oškodovani potencialni upravičenci 

skladov ESI in finančni upravljavci teh skladov. 

 



 

RR\1127745SL.docx 315/555 PE601.115v02-00 

 SL 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski 

nadzor kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 144 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(144) Pojasniti bi bilo treba, da je treba 

pri kombiniranju finančnih instrumentov z 

drugimi oblikami podpore iz proračuna 

Unije uporabljati pravila za finančne 

instrumente. Takšna pravila bi bilo treba 

po potrebi dopolniti s specifičnimi 

zahtevami, ki izhajajo iz zakonodaje za 

posamezni sektor. 

(144) Pojasniti bi bilo treba, da bi bilo 

treba pri kombiniranju finančnih 

instrumentov z drugimi oblikami podpore 

iz proračuna Unije uporabljati pravila, ki 

izhajajo iz zakonodaje za posamezni 

sektor. Takšna pravila bi bilo treba po 

potrebi dopolniti s specifičnimi zahtevami 

za finančne instrumente. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 170 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(170) Da bi lahko Program Evropske 

unije za zaposlovanje in socialne inovacije 

(EaSI) hitro zagotavljal zadostna sredstva v 

podporo spreminjajočim se političnim 

prednostnim nalogam, bi bilo treba z 

okvirnimi deleži za vsako od treh osi in 

minimalnimi odstotki za vsako od 

tematskih prednostnih nalog v okviru 

posamezne osi omogočiti večjo prožnost. 

To bi moralo izboljšati upravljanje 

programa in omogočiti osredotočenje 

proračunskih sredstev na ukrepe, ki 

ustvarjajo boljše rezultate glede 

zaposlovanja in socialnega položaja. 

(170) Da bi lahko Program Evropske 

unije za zaposlovanje in socialne inovacije 

(EaSI) hitro zagotavljal zadostna sredstva v 

podporo spreminjajočim se političnim 

prednostnim nalogam, bi bilo treba z 

okvirnimi deleži za vsako od treh osi in 

minimalnimi odstotki za vsako od 

tematskih prednostnih nalog v okviru 

posamezne osi omogočiti večjo prožnost, 

hkrati pa ohraniti ambiciozno stopnjo 

izvajanja čezmejnih partnerstev EURES. 

To bi moralo izboljšati upravljanje 

programa in omogočiti osredotočenje 

proračunskih sredstev na ukrepe, ki 

ustvarjajo boljše rezultate glede 

zaposlovanja in socialnega položaja. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 199a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (199a) Zaradi povečanja učinkovitosti bi 

moralo biti državam članicam 

omogočeno, da pogosteje uporabljajo 

možnosti poenostavljenega 

obračunavanja stroškov ter financiranje z 

enkratnimi pavšalnimi zneski, da tako 

zmanjšajo upravno obremenitev in 

poenostavijo pravila za dodeljevanje 

sredstev. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

27. „finančni instrumenti“ pomenijo 

ukrepe Unije v obliki finančne podpore iz 

proračuna za uresničevanje enega ali več 

posameznih ciljev politik Unije. Taki 

instrumenti imajo lahko obliko naložb v 

kapital ali navidezni lastniški kapital, 

posojil ali jamstev ali drugih instrumentov 

delitve tveganja, kadar je ustrezno pa se 

lahko kombinirajo z drugimi oblikami 

finančne podpore ali sredstvi v okviru 

deljenega izvrševanja ali sredstvi ERS; 

27. „finančni instrumenti“ pomenijo 

ukrepe Unije v obliki finančne podpore iz 

proračuna za uresničevanje enega ali več 

posameznih ciljev politik Unije. Taki 

instrumenti imajo lahko obliko naložb v 

kapital ali navidezni lastniški kapital, 

posojil ali jamstev ali drugih instrumentov 

delitve tveganja, kadar je ustrezno pa se 

lahko kombinirajo z drugimi oblikami 

finančne podpore ali sredstvi ERS; 

Obrazložitev 

Kombiniranje finančnih instrumentov na ravni EU z Evropskim socialnim skladom (ESS), 

Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji in Skladom za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim, ki so skladi v okviru deljenega upravljanja, ni primerno, ker ti trije skladi 

temeljijo na politiki, medtem ko finančni instrumenti temeljijo na povpraševanju. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 
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Člen 54 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija, države članice ali kateri 

koli drug subjekt, ki izvršuje proračun 

Unije, se lahko glede izvrševanja 

proračuna Unije posvetuje z državljani. 

3. Komisija, države članice ali kateri 

koli drug subjekt, ki izvršuje proračun 

Unije, spodbuja in vzdržuje odprt, 

pregleden in reden dialog z državljani 

prek njihovih združenj o izvrševanju 

proračuna Unije. 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se pri izvrševanju proračuna EU v celoti izvaja člen 11 PEU o posvetovanju 

in dialogu s civilno družbo. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega izvrševanja, se lahko 

uporabijo v kombinaciji z operacijami in 

instrumenti, ki se izvajajo na podlagi 

Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 

o Evropskem skladu za strateške naložbe, 

Evropskem svetovalnem vozlišču za 

naložbe in Evropskem portalu naložbenih 

projektov ter o spremembi uredb (EU) 

št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013. 

črtano 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 125 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 125 črtano 

Prerazporeditev virov na instrumente, 

vzpostavljene na podlagi te uredbe ali 

predpisov za posamezni sektor 
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Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 

deljenega izvrševanja, se lahko na njihovo 

zahtevo prerazporedijo instrumentom, 

vzpostavljenim na podlagi te uredbe ali 

predpisov za posamezni sektor. Komisija 

te vire izvršuje v skladu s točkami (a) do 

(c) člena 61(1), če je to mogoče, v korist 

zadevne države članice. Poleg tega se 

lahko viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega izvrševanja, na njihovo 

zahtevo uporabijo za povečanje 

sposobnosti odzivanja na tveganja, ki jo 

zagotavlja Evropski sklad za strateške 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EFSI). V 

takih primerih se uporabljajo pravila 

EFSI. 

 

Obrazložitev 

Takšna prerazporeditev virov bi bila v nasprotju s cilji politike skladov v okviru deljenega 

upravljanja, saj bi namesto njim prednost dajala drugim finančnim instrumentom, skladu 

EFSI in skrbniškim skladom. Zaradi uvrstitve migracij in beguncev med prednostne naloge 

skladov ESI ter razširitve pobude za zaposlovanje mladih je potrebnih več finančnih sredstev 

iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Glede na to in ker se ukrepi v zvezi z ESS financirajo 

tudi iz drugih skladov ESI, bo prerazporeditev sredstev iz teh skladov za druge cilje ovirale 

doseganje večje socialne kohezije, zato ne sme biti vzeta v poštev. Poleg tega je to besedilo 

popolnoma neustrezno za Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim in ESPG. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Upravičenci lahko za delo, ki so ga 

opravili prostovoljci v okviru ukrepa ali 

programa dela, na podlagi stroškov na 

enoto, odobrenih v skladu z odstavki 1 do 

6, prijavijo stroške za osebje. 

8. Upravičenci lahko za delo, ki so ga 

opravili prostovoljci v okviru ukrepa ali 

programa dela, na podlagi stroškov na 

enoto, odobrenih v skladu z odstavki 1 do 

6, prijavijo stroške za osebje. Angažma 

prostovoljcev se razume kot neplačana, 

prostovoljska dejavnost, tj. kot čas, ki ga 

posamezniki brez plačila posvetijo 

dejavnostim, ki se izvajajo prek neprofitne 

organizacije. 

 

Predlog spremembe  9 
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Predlog uredbe 

Člen 186 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. V primeru nepovratnih sredstev za 

poslovanje se sporazum o nepovratnih 

sredstvih podpiše v šestih mesecih od 

začetka proračunskega leta upravičenca. 

Upravičeni stroški za financiranje ne smejo 

nastati niti preden je bila vložena vloga za 

nepovratna sredstva niti pred začetkom 

proračunskega leta upravičenca. 

4. V primeru nepovratnih sredstev za 

poslovanje se sporazum o nepovratnih 

sredstvih podpiše v treh mesecih od 

začetka proračunskega leta upravičenca. 

Upravičeni stroški za financiranje ne smejo 

nastati niti preden je bila vložena vloga za 

nepovratna sredstva niti pred začetkom 

proračunskega leta upravičenca. Prvi obrok 

se upravičencu izplača v dveh mesecih od 

podpisa sporazuma o nepovratnih 

sredstvih. 

Obrazložitev 

Rok za to, da Komisija podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih, bi moral biti s šestih 

mesecev skrajšan na tri mesece od začetka proračunskega leta upravičenca. To bi Komisiji 

omogočilo, da poveča učinkovitost pri ciklu priprave programov. S tem bi se tudi izognili 

ogrožanju finančne sposobnosti organizacij civilne družbe, zlasti najmanjših. V primeru 

šestih mesecev za podpis sporazumov in dodatnih treh mesecev za plačilo prvega obroka bi se 

morala večina organizacij civilne družbe zanašati na bančna posojila. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 201 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar se finančni instrumenti 

izvršujejo v okviru deljenega izvrševanja z 

državami članicami, se uporabljajo pravila 

za posamezni sektor brez poseganja v 

pododstavek 2 člena 208(2). 

3. Kadar se finančni instrumenti 

izvršujejo v okviru skladov ESI, se 

uporabljajo pravila za posamezni sektor. 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je finančni instrument vzpostavljen 

za izvajanje člena 39 Uredbe (EU) št. 

Kadar je finančni instrument vzpostavljen 

za izvajanje člena 39 Uredbe (EU) št. 
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1303/2013 s prispevkom iz proračunskega 

jamstva Unije, se uporabljajo določbe iz 

tega naslova, z izjemo člena 201(1). 

Izvršuje se v skladu s členom 61(1)(c). 

1303/2013 s prispevkom iz proračunskega 

jamstva Unije, se uporabljajo pravila za 

posamezni sektor iz navedene uredbe. 

Izvršuje se v skladu s členom 61(1)(c). 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 210 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 210 črtano 

Obravnava prispevkov v okviru deljenega 

izvrševanja 

 

1. Vodijo se ločene evidence za prispevke 

k finančnim instrumentom, 

vzpostavljenim na podlagi tega oddelka iz 

sredstev v okviru deljenega izvrševanja. 

 

2. Prispevki iz sredstev, ki se izvršujejo v 

okviru deljenega izvrševanja, se položijo 

na ločene račune in se uporabljajo v 

skladu s cilji zadevnih sredstev za ukrepe 

in končne prejemnike v skladu s 

programom ali programi, iz katerih 

izhajajo prispevki. 

 

3. Kar zadeva prispevke iz sredstev v 

okviru deljenega izvrševanja k finančnim 

instrumentom, vzpostavljenim na podlagi 

tega oddelka, se uporabljajo pravila za 

posamezni sektor. Ne glede na navedeno 

se lahko organi upravljanja opirajo na 

obstoječo predhodno oceno, opravljeno v 

skladu s točko (h) člena 202(1), preden 

prispevajo k obstoječim finančnim 

instrumentom. 

 

Obrazložitev 

Upravljanje in izvrševanje finančnih instrumentov v okviru skladov ESI se ne bi smela 

zamenjevati z upravljanjem in izvrševanjem drugih finančnih instrumentov na ravni EU. V 

nasprotnem primeru bo to ustvarilo resne probleme za upravičence in končne prejemnike. Vsi 

skladi, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja, ne omogočajo vzpostavitve finančnih 

instrumentov. Glej Uredbo (EU) št. 223/2014 in Uredbo (EU) št. 1309/2013. 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1296/2013Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V členu 5 se odstavek 2 nadomesti 

z naslednjim: 

črtano 

‘2. Za osi iz člena 3(1) se povprečno v 

celotnem programskem obdobju 

uporabljajo naslednji okvirni deleži: 

 

(a) vsaj 18 % za os Progress;  

(b) vsaj 18 % za os EURES;  

(c) vsaj 18 % za os mikrofinanciranje in 

socialno podjetništvo.“; 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V členu 5 se doda naslednji 

odstavek: 

 „2a. Odobritve, ki se ne porabijo do 

konca proračunskega leta, se prenesejo v 

naslednje proračunsko leto, to velja za vse 

tri osi (Progress, EURES ter 

mikrofinanciranje in socialno 

podjetništvo) in njihove tematske 

prednostne naloge. Okvirne minimalne 

vrednosti, določene v odstavku 2(a), (b) in 

(c), se ne uporablja za navedene 

odobritve.“ 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 
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Člen 263 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Os Progress podpira ukrepe z enega 

ali več tematskih področij iz točk (a), (b) in 

(c). 

„1. Os Progress podpira ukrepe na 

enem ali več tematskih področij iz točk (a), 

(b) in (c). Med celotnim trajanjem 

programa se pri okvirni razdelitvi 

dodelitev iz točke (a) člena 5(2) za 

različna področja spoštujejo naslednji 

minimalni deleži: 

(a) zaposlovanje, zlasti za boj proti 

brezposelnosti mladih; 

(a) zaposlovanje, zlasti za boj proti 

brezposelnosti mladih: 20 %; 

(b) socialna zaščita, socialna 

vključenost ter zmanjšanje in 

preprečevanje revščine; 

(b) socialna zaščita, socialna 

vključenost ter zmanjšanje in 

preprečevanje revščine: 45 %; 

(c) delovni pogoji.“; (c) delovni pogoji: 7 %. 

 Vsakršen ostanek se dodeli enemu ali več 

od tematskih področij iz točk (a), (b) ali 

(c) ali kombinaciji teh področij.“ 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Člen 19 „Člen 19 

Tematska področja in financiranje Tematska področja in financiranje 

Os EURES podpira ukrepe na enem ali več 

tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c): 

Os EURES podpira ukrepe na enem ali več 

tematskih področjih iz točk (a), (b) in (c). 

Med celotnim trajanjem programa se pri 

okvirni razdelitvi dodelitev iz točke (b) 

člena 5(2) za različna področja spoštujejo 

naslednji minimalni deleži: 

(a) preglednost prostih delovnih mest 

in prošenj ter vseh povezanih informacij za 

potencialne kandidate in delodajalce; 

(a) preglednost prostih delovnih mest 

in prošenj ter vseh povezanih informacij za 

potencialne kandidate in delodajalce: 15 

%; 

(b) oblikovanje storitev za iskanje in (b) oblikovanje storitev za iskanje in 
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razporejanje delavcev na delovna mesta z 

uravnoteženjem prostih delovnih mest in 

prošenj na ravni Unije, zlasti s ciljno 

usmerjenimi programi mobilnosti; 

razporejanje delavcev na delovna mesta z 

uravnoteženjem prostih delovnih mest in 

prošenj na ravni Unije, zlasti s ciljno 

usmerjenimi programi mobilnosti: 15 %; 

(c) čezmejna partnerstva.“; (c) čezmejna partnerstva: 18 %. 

 Vsakršen ostanek se dodeli enemu ali več 

od tematskih področij iz točk (a), (b) ali 

(c) ali kombinaciji teh področij. 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

člen 25 „Člen 25 

Tematska področja in financiranje Tematska področja in financiranje 

Os mikrofinanciranje in socialno 

podjetništvo podpira ukrepe na enem ali 

več tematskih področjih iz točk (a) in (b): 

Os mikrofinanciranje in socialno 

podjetništvo podpira ukrepe na enem ali 

več tematskih področjih iz točk (a) in (b): 

V celotnem trajanju programa se pri 

okvirni razdelitvi dodelitev iz točke (c) 

člena 5(2) za različna področja spoštujeta 

naslednja minimalna deleža: 

(a) mikrofinanciranje za ranljive 

skupine in mikropodjetja; 

(a) mikrofinanciranje za ranljive 

skupine in mikropodjetja: 35 %; 

(b) socialno podjetništvo.“; (b) socialno podjetništvo: 35 %. 

 Vsakršen ostanek se dodeli tematskima 

področjema iz točke (a) ali (b) ali 

kombinaciji teh področij. 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 32 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4a. Člen 32 se nadomesti z 

naslednjim: 
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„Člen 32 „Člen 32 

Delovni programi Delovni programi 

Komisija sprejme izvedbene akte, s 

katerimi določi delovne programe, ki 

zajemajo tri osi. Navedeni izvedbeni akti 

se sprejmejo v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 36(3). 

1. Komisija v skladu s členom 34 

sprejme delegirane akte, s katerimi določi 

delovne programe, ki zajemajo tri osi.  

Delovni programi se po potrebi sprejmejo 

za obdobje treh let, in vsebujejo opis 

ukrepov, ki se financirajo, postopke za 

izbiro ukrepov, ki jih podpre Unija, 

geografsko pokritost, ciljno občinstvo in 

okvirni časovni okvir za izvedbo. Delovni 

programi vključijo tudi znesek, dodeljen 

vsakemu posebnemu cilju in odražajo 

prerazporeditev sredstev v skladu s členom 

33. Delovni programi povečujejo skladnost 

Programa s tem, da navajajo povezave med 

tremi osmi. 

Delovni programi se po potrebi sprejmejo 

za obdobje treh let, in vsebujejo opis 

ukrepov, ki se financirajo, postopke za 

izbiro ukrepov, ki jih podpre Unija, 

geografsko pokritost, ciljno občinstvo in 

okvirni časovni okvir za izvedbo. Delovni 

programi vključijo tudi znesek, dodeljen 

vsakemu posebnemu cilju, in letne 

dodelitve za tri osi programa in njihova 

področja, poleg tega pa tudi odražajo 

prerazporeditev sredstev v skladu s členom 

33. Delovni programi povečujejo skladnost 

Programa s tem, da navajajo povezave med 

tremi osmi. 

 2. Da bi zagotovili večjo preglednost 

in odgovornost, lahko pristojni odbor 

Evropskega parlamenta pozove Komisijo, 

da pred odborom razpravlja o osnutku 

delovnega programa iz odstavka 1, preden 

Komisija sprejme delegirani akt, s katerim 

določi delovni program.“ 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 

Uredba (EU) št. 1296/2013Člen 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. člen 33 se črta. 5. Člen 33 se nadomesti z naslednjim: 

 „Člen 33 

 Prerazporeditev sredstev med osmi in za 

posamezna tematska področja znotraj osi 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 34 za prerazporeditev sredstev 

med osmi in za posamezna tematska 

področja znotraj posamezne osi, kadar je 
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to nujno zaradi socialno-ekonomskih 

razmer. Prerazporeditev sredstev za 

tematska področja znotraj posamezne osi 

se odrazi v delovnih programih iz člena 

32. 

Obrazložitev 

Cilj predloga spremembe je ohraniti tako možnost prerazporeditve sredstev, ki obstaja v 

okviru veljavne uredbe, kot nadzor, zagotovljen z uporabo delegiranih aktov. Črtajo se samo 

odstotki in sklic na vmesno vrednotenje. V skladu s členom 13(1) mora biti to vrednotenje 

izvedeno do 1. julija 2017. 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 34 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 
5a. V členu 34 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 33 se prenese na 

Komisijo za obdobje sedmih let od 1. 

januarja 2014. 

„2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz členov 32 in 33 se 

prenese na Komisijo za obdobje sedmih let 

od 1. januarja 2014.“ 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 34 – odstavek 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5b. V členu 34 se odstavek 3 

nadomesti z naslednjim: 

3. Prenos pooblastila iz člena 33 

lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila, naveden 

v tem sklepu. Sklep začne učinkovati dan 

po njegovi objavi v Uradnem listu 

Evropske unije ali na poznejši dan, ki je 

“3. Prenos pooblastila iz členov 32 in 

33 lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila iz 

navedenega sklepa. Sklep začne 

učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 
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določen v navedenem sklepu. Sklep ne 

vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov. 

poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.“ 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 263 – odstavek 1 – točka 5 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1296/2013 

Člen 34 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5c. V členu 34 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 33, začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranemu aktu v roku dveh mesecev 

od uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 

pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca. 

“5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 

členov 32 in 33, začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

v roku dveh mesecev od uradnega 

obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 

o tem aktu ali če pred iztekom tega roka 

tako Evropski parlament kot Svet obvestita 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 

rok se na pobudo Evropskega parlamenta 

ali Sveta podaljša za dva meseca. 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Kadar imajo operacije, ki spadajo pod 

točko (a) prvega pododstavka, učinek tudi 

na programskem območju, na katerem se 

izvajajo, se izdatki dodelijo tem 

programskim območjem sorazmerno na 

podlagi objektivnih meril, razen 

proračunskih sredstev za programska 

območja.“; 

„Kadar imajo operacije, ki spadajo pod 

točko (a) prvega pododstavka, učinek tudi 

na programskem območju, na katerem se 

izvajajo, se izdatki dodelijo tem 

programskim območjem sorazmerno na 

podlagi objektivnih meril.“; 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka -a (novo) 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (–a) V odstavku 1 se tretji pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

Izključni cilj finančnih revizij je 

preverjanje, da so izpolnjeni pogoji za 

povračila s strani Komisije na podlagi 

standardnih stroškov na enoto in pavšalnih 

zneskov. 

„Izključni cilj finančnih revizij je 

preverjanje, da so izpolnjeni pogoji za 

povračila s strani Komisije na podlagi 

standardnih stroškov na enoto in pavšalnih 

zneskov, ne da bi pri tem upočasnile faze 

dodeljevanja sredstev oziroma 

upravljavcem ali upravičencem to fazo 

otežile.“  

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odstavek 2 se črta; črtano 

Obrazložitev 

Komisija besedilo o financiranju po pavšalni stopnji in pavšalnih zneskih iz uredbe o ESS 

prestavlja v uredbo o skupnih določbah. Zaradi prijaznosti do uporabnikov za upravičence do 

sredstev iz ESS vztrajamo, da so vse možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov 

razložene v uredbi o ESS. To bo za uporabnike prijazneje in preprosteje. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 3 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) Odstavek 3 se nadomesti z 

naslednjim: 

3.  Kadar javna podpora za nepovratna 

sredstva in vračljivo pomoč ne presega 

100 000 EUR, se zneski iz člena 67(1)(b), 

(c) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, poleg 

metod, ki jih določa člen 67(5) Uredbe 

(EU) št. 1303/2013, lahko določijo za vsak 

primer posebej s sklicevanjem na predlog 

proračuna, o katerem se predhodno 

dogovori organ upravljanja. 

‚3.  Kadar javna podpora za nepovratna 

sredstva in vračljivo pomoč ne presega 

150 000 EUR, se zneski iz člena 67(1)(b), 

(c) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013, poleg 

metod, ki jih določa člen 67(5) Uredbe 

(EU) št. 1303/2013, lahko določijo za vsak 

primer posebej s sklicevanjem na predlog 

proračuna, o katerem se predhodno 

dogovori organ upravljanja.‘ 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka a b (novo) 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) Vstavi se naslednji odstavek: 

 „3a. Država članica in njeni lokalni 

organi lahko Evropski parlament in Svet 

prosijo za odobritev odstopanja od 

zgornjih mej glede javne podpore in 

pomoči de minimis. Takšne prošnje se 

lahko predložijo le na podlagi izjemno 

resnih ekonomskih razmer. Postopek 

odobritve odstopanja je podoben tistemu, 

ki se uporablja za dodelitev finančnega 

prispevka iz ESPG. Evropski parlament 

odloča z večino vseh poslancev in tremi 

petinami oddanih glasov, Svet pa s 

kvalificirano večino.“ 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 2 – točka b 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Člen 14 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Odstavek 4 se črta. črtano 

Obrazložitev 

Komisija besedilo o financiranju po pavšalni stopnji in pavšalnih zneskih iz uredbe o ESS 

prestavlja v uredbo o skupnih določbah. Zaradi prijaznosti do uporabnikov za upravičence do 

sredstev iz ESS vztrajamo, da so vse možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov 

razložene v uredbi o ESS. To bo za uporabnike prijazneje in preprosteje. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Priloga 1 – odstavek 1 – pododstavek 4 – alinea 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

- udeleženci, ki živijo v 

gospodinjstvih brez delovno aktivnih 

članov*, 

črtano 

Obrazložitev 

Organizacije upravičenke so nas obvestile, da je udeležencem neprijetno posredovati 

informacije o tretjih osebah, v tem primeru o članih gospodinjstva. Podpiramo njihovo 

prošnjo, da se jih izpusti iz poročanja. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Priloga 1 – odstavek 1 – pododstavek 4 – alinea 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

- udeleženci, ki živijo v 

gospodinjstvih brez delovno aktivnih 

članov z vzdrževanimi otroki*, 

črtano 

Obrazložitev 

Zbiranje informacij o tretjih osebah, ki živijo v gospodinjstvu, je lahko občutljivo, zato jih 

udeleženci običajno ne navedejo. 
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Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Priloga 1 – odstavek 1 – pododstavek 4 – alinea 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– udeleženci, ki živijo v 

gospodinjstvu z enim odraslim članom z 

vzdrževanimi otroki*, 

črtano 

Obrazložitev 

Zbiranje informacij o tretjih osebah, ki živijo v gospodinjstvu, je lahko občutljivo, zato jih 

udeleženci običajno ne navedejo. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 266 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1304/2013 

Priloga I – točka 1 – pododstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Ti podatki o udeležencih v okviru 

prvih dveh zgornjih kazalnikov se bodo 

navedli v letnih poročilih o izvajanju, 

kakor je določeno v členu 50(4) Uredbe 

(EU) št. 1303/2013. Ti podatki o 

udeležencih, v okviru zadnjih treh 
zgornjih kazalnikov se bodo navedli v 

poročilih, kot je določeno v členu 50(5) 

Uredbe (EU) št. 1303/2013. Podatki petih 

zgornjih kazalnikov se zberejo na podlagi 

reprezentativnega vzorca udeležencev v 

okviru vsake prednostne naložbe. Notranja 

veljavnost se zagotovi tako, da se podatki 

lahko posplošijo na ravni prednostne 

naložbe. 

5. Ti podatki o udeležencih v okviru 

zgornjih dveh kazalnikov se bodo navedli 

v letnih poročilih o izvajanju, kakor je 

določeno v členu 50(4) Uredbe (EU) št. 

1303/2013. Podatki zgornjih dveh 

kazalnikov se zberejo na podlagi 

reprezentativnega vzorca udeležencev v 

okviru vsake prednostne naložbe. Notranja 

veljavnost se zagotovi tako, da se podatki 

lahko posplošijo na ravni prednostne 

naložbe. 

Obrazložitev 

Ta tehnični predlog spremembe je potreben zaradi predlaganega črtanja prejšnjih treh alinej. 

Glej predhodne predloge sprememb za dodatna pojasnila o omenjenih črtanjih. 
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Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 271 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 1309/2013 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 –1. V členu 4 se doda naslednji 

odstavek: 

 „2a. Glede na to, da mala in srednja 

podjetja v nekaterih regijah in sektorjih 

predstavljajo glavno ali edino vrsto 

poslovne dejavnosti, lahko država članica 

prosi za pomoč iz ESPG za skupino 

podjetij iz istega sektorja ali iste regije.“  

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 271 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1309/2013 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Z odstopanjem od člena 2 lahko 

države članice prosilke zagotovijo 

prilagojene storitve, sofinancirane iz 

ESPG, določenemu številu mladih, ki niso 

niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje 

ali usposabljanje in so na dan vložitve 

vloge stari manj kot 25 let ali, kadar države 

članice tako določijo, manj kot 30 let – in 

sicer številu, ki je enako številu ciljnih 

prejemnikov, pri tem pa imajo prednost 

osebe, ki so postale presežne ali ki so 

opustile dejavnost, če so vsaj nekateri 

odpusti v smislu člena 3 nastali v regijah 

ravni NUTS 2, v katerih je bila leta 2012 

stopnja brezposelnosti med mladimi, 

starimi od 15 do 24 let, več kot 25 %, ter, 

za države članice, v katerih se je stopnja 

brezposelnosti med mladimi v letu 2012 

zvišala za več kot 30 %, v regijah na ravni 

2. Z odstopanjem od člena 2 lahko 

države članice prosilke zagotovijo 

prilagojene storitve, sofinancirane iz 

ESPG, določenemu številu mladih, ki niso 

niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje 

ali usposabljanje in so na dan vložitve 

vloge stari manj kot 25 let ali, kadar države 

članice tako določijo, manj kot 30 let – in 

sicer številu, ki je enako številu ciljnih 

prejemnikov, pri tem pa imajo prednost 

osebe, ki so postale presežne ali ki so 

opustile dejavnost, če so vsaj nekateri 

odpusti v smislu člena 3 nastali v regijah 

ravni NUTS 2, v katerih je bila v 

referenčnem letu (tj. dve leti pred 

datumom vložitve vloge za podporo iz 

ESPG (leto n – 2)) stopnja brezposelnosti 

med mladimi, starimi od 15 do 24 let, vsaj 

20 %. Podpora se lahko zagotovi mladim, 
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NUTS 2, v katerih je bila leta 2012 

stopnja brezposelnosti med mladimi več 

kot 20 %. Podpora se lahko zagotovi 

mladim, ki niso niti zaposleni niti vključeni 

v izobraževanje ali usposabljanje in so stari 

manj kot 25 let ali, kadar države članice 

tako določijo, manj kot 30 let, v teh regijah 

ravni NUTS 2, v katerih je bila leta 2012 

stopnja brezposelnosti med mladimi, 

starimi od 15 do 24 let, več kot 25 %, ter, 

za države članice, v katerih se je stopnja 

brezposelnosti med mladimi v letu 2012 

zvišala za več kot 30 %, v regijah na ravni 

NUTS 2, v katerih je bila leta 2012 

stopnja brezposelnosti med mladimi več 

kot 20 %.“; 

ki niso niti zaposleni niti vključeni v 

izobraževanje ali usposabljanje in so stari 

manj kot 25 let ali, kadar države članice 

tako določijo, manj kot 30 let, v teh regijah 

ravni NUTS 2, v katerih je bila leta n – 2 

stopnja brezposelnosti med mladimi, 

starimi od 15 do 24 let, vsaj 20 %. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 271 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1309/2013 

 Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prerazporeditve v zvezi z ESPG se 

opravijo v skladu s členom 30(5) finančne 

uredbe. 

Prerazporeditve v zvezi z ESPG se 

opravijo v skladu s členom 30(5) finančne 

uredbe, in sicer v največ sedmih dneh od 

dne, ko Evropski parlament in Svet 

ustrezni akt sprejmeta. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 273 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 223/2014 

Člen 25 – odstavek 1 – točka c 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a. V členu 25(1) se besedilo točke (c) 

nadomesti z naslednjim: 

(c)  pavšalnih zneskov, ki ne presegajo 

100 000 EUR javne pomoči; 

‚(c)  pavšalnih zneskov, ki ne presegajo 

150 000 EUR javne pomoči;‘ 
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Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 273 – odstavek 1 – točka 1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 223/2014 

Člen 25 – odstavek 3 – točka d 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1b. V členu 25(3) se točka (d) 

nadomesti z naslednjim: 

(d)  vsakega primera posebej s 

sklicevanjem na predlog proračuna, ki ga je 

predhodno odobril organ upravljanja, kadar 

javna pomoč ne presega 100 000 EUR. 

‚(d)  vsakega primera posebej s 

sklicevanjem na predlog proračuna, ki ga je 

predhodno odobril organ upravljanja, kadar 

javna pomoč ne presega 150 000 EUR.‘  

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 273 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 223/2014 

Člen 42 – odstavek 3 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Organ upravljanja lahko rok za 

plačilo iz odstavka 2 ustavi v naslednjih 

ustrezno utemeljenih primerih: 

3. Organ upravljanja lahko tek roka za 

plačilo iz odstavka 2 prekine v naslednjih 

ustrezno utemeljenih primerih: 
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25.4.2017 

MNENJE ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO(*) 

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) 

št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Pripravljavec mnenja (*): Jerzy Buzek 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog Komisije 

Finančna uredba določa načela in postopke, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju in porabi 

proračuna EU ter kontroli finančnih sredstev EU. Komisija želi s predlagano revizijo 

vzpostaviti enostavnejša in prožnejša pravila, ki bi prispevala k optimizaciji porabe in vpliva 

sedanjega večletnega finančnega okvira, ki se izvaja do leta 2020. Revizija zajema obsežne 

spremembe splošnih finančnih pravil (del 1 predloga), ustrezne spremembe pravil za 

sektorska sredstva in spremembe številnih posebnih določb v temeljnih aktih programov 

financiranja EU (del 2). 

Kar zadeva predlagane spremembe na področjih, na katerih ima odbor ITRE izključno 

pristojnost, se s predlogom spreminjajo naslednji akti: 

Uredba (EU) št. 1316/2013 o instrumentu za povezovanje Evrope (IPE) (člen 272, uvodne 

izjave 239 do 241) 

a) Uvedba posebnega mehanizma kombiniranja v okviru IPE 

Predlog finančne uredbe v zvezi s kombiniranjem v delu 1 (člena 2 in 153) priznava koncept 

operacij kombiniranja in obravnava vrsto vprašanj, ki so se pokazala pri izvajanju 

mehanizmov kombiniranja, kadar ti mehanizmi vključujejo finančne instrumente. Predlog 
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pojasnjuje, da se v primerih, ko se finančni instrumenti izvajajo v okviru mehanizmov 

kombiniranja, za te sporazume/naložbe uporablja naslov X. Pojasnjuje tudi, da se predhodna 

ocena, ki se zahteva v skladu z naslovom X, izvede za celoten mehanizem (in ne posamično 

za vsak financiran finančni instrument) in da se letna poročila pripravljajo na ravni 

mehanizma kombiniranja.  

Da bi zagotovila skladnost s temi predlaganimi spremembami ter Evropski parlament, države 

članice in vse deležnike, ki so potencialni upravičenci sredstev IPE, na pregleden način 

opozorila na to, da je ta nova možnost izvrševanja proračuna EU na voljo tudi v okviru uredbe 

o IPE, je Komisija predlagala spremembo uredbe o IPE. 

 

Cilj mehanizmov kombiniranja v okviru IPE je povečati učinkovitost financiranja EU za 

projekte skupnega interesa v vseevropskih omrežjih s:  

– poenostavitvijo in racionalizacijo postopka opredelitve in financiranja projektov; 

– privabljanjem dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev ter povečanjem lastništva in 

zavezanosti sodelujočih finančnih institucij; 

– spodbujanjem javnih sredstev s kombiniranjem nepovratnih sredstev IPE ali finančnih 

instrumentov/instrumentov na osnovi delitve tveganja ter financiranja, ki ga 

zagotavljajo institucionalni partnerji in vlagatelji;  

– izboljšanjem usklajevanja priprave, financiranja in predložitve projektov;  

– omogočanjem prožnejšega razporejanja projektov v določenem časovnem obdobju, 

npr. glede na finančno pripravljenost; 

– povečanjem prožnosti glede časovnega okvira za predložitev projektov. 

Opozoriti je tudi treba, da lahko mehanizmi kombiniranja prejemajo nepovratna sredstva IPE 

in sredstva iz finančnih instrumentov ter tudi zagotavljajo nepovratna sredstva in finančne 

instrumente. Obenem pa bodo prednostne naloge glede upravičenosti projektov ostale 

nespremenjene – določene so v uredbi o IPE in sektorskih smernicah za vsakega od sektorjev 

IPE. 

Kot pri vsaki drugi porabi bi se z državami članicami v odboru IPE posvetovalo o sklepu 

Komisije, da v okviru IPE ustvari in financira mehanizem kombiniranja. Sklep o izbiri bi se 

istočasno posredoval Evropskemu parlamentu in Svetu. 

b) Uvedba sprememb potrjevanja izdatkov, nastalih pri telekomunikacijskih projektih IPE 

Komisija ocenjuje, da je predlagana sprememba v skladu s ciljem poenostavitve iz uredbe 

omnibus in da ne slabi načela dobrega finančnega poslovodenja. 

V skladu s sedanjo različico člena 22(2) mora ob koncu projekta vsak udeleženec projekta 

prositi državo članico, v kateri ima sedež, da potrdi, da so informacije v končnem in 

finančnem poročilu popolne, zanesljive in resnične; ter da so stroški, prijavljeni v končnem 

finančnem poročilu resnični in upravičeni v skladu s sporazumom o nepovratnih sredstvih. 
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Zaradi drugačne narave telekomunikacijskega sektorja IPE (povprečen znesek nepovratnih 

sredstev, vrsta stroškov, vrsta projektov ...) potrjevanje s strani države članice pomeni 

nepotrebno breme za upravičence in države članice, ki sodelujejo pri ukrepih. Sprememba 

odpravlja obveznost potrjevanja stroškov za telekomunikacijski sektor, saj je sedanja določba 

ustreznejša za prometni in energetski sektor IPE. 

Opozoriti je treba, da bo pred začetkom veljavnosti uredbe omnibus morda uvedena podobna 

sprememba za projekte WiFi4EU. 

Uredba (EU) št. 283/2014 o telekomunikacijskih smernicah (člen 274, uvodni izjavi 242 in 

243) 

– Sprememba člena 2(1)(e) o opredelitvi splošnih storitev 

Cilj predlagane spremembe je povečati pravno varnost pri posredovanju na področju 

infrastruktur za digitalne storitve, saj sprememba pojasnjuje, da lahko v okviru kategorije 

interoperabilnih čezmejnih spletnih storitev splošne storitve zajemajo elemente dane 

infrastrukture za digitalne storitve, vključno z računalništvom, hrambo in upravljanjem 

podatkov ter povezljivostjo. 

 

Omogoča boljše izkoriščanje možnosti IPE z obravnavanjem razvoja na področju pravne 

varnosti v digitalnem sektorju, kot je bil med drugim ugotovljen v strategiji o digitalizaciji 

evropske industrije in zlasti evropski pobudi za računalništvo v oblaku. 

 

– Sprememba člena 5(4) v zvezi s podporo projektom skupnega interesa na področju 

infrastruktur za digitalne storitve 

Sedanja različica člena 5(4) omejuje podporo infrastrukturam za digitalne storitve na 

nepovratna sredstva in/ali javna naročila. Cilj predlagane spremembe je razširiti načine 

posredovanja na finančne instrumente, saj se neprožnost sedanje različice ocenjuje kot 

nepotrebna. 

Sklep št. 541/2014/EU o okviru podpore za nadzor in spremljanje v vesolju (SST) (člen 276, 

uvodna izjava 251) 

Ko je bil leta 2014 sprejet sklep o SST, zaradi posebnih okoliščin vesoljskih programov ni 

bilo mogoče vzpostaviti programa kot takega z namensko proračunsko postavko. Okvir 

podpore za SST se torej od leta 2015 financira iz 4 ločenih proračunskih postavk, povezanih s 

programi Copernicus, evropski GNSS, Obzorje 2020 – Vesolje in Obzorje 2020 – Varnost. 

Sredstva za leto 2015 se torej uporabljajo prek treh finančnih prispevkov konzorciju SST, pri 

čemer dva upravlja Izvajalska agencija za raziskave (REA) (sredstva iz programov Obzorje 

2020 – Vesolje in Obzorje 2020 – Varnost), enega pa GD za notranji trg, industrijo, 

podjetništvo ter mala in srednja podjetja (sredstva iz programov Galileo in Copernicus). 

Vendar pa se pravna in finančna pravila ter postopki, ki se uporabljajo za nepovratna sredstva 

iz programa Obzorje 2020, se razlikujejo od pravil, ki se uporabljajo za nepovratna sredstva 

GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja. 

Ta shema financiranja povzroča zapletenost, tveganje podvajanja ukrepov ali razhajanj med 
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njimi in dodatno upravno breme za službe Komisije, pa tudi upravičence. 

Da bi povečali učinkovitost ukrepov EU in racionalizirali njihovo upravljanje, se torej 

predlaga, da se izkoristi priložnost ob predlogu poenostavitve finančnih pravil, da se za SST 

oblikuje enoten sklop pravil za dodeljevanje in upravljanje izvedbenih nepovratnih sredstev. 

Uporaba takega enotnega sklopa pravil ne vpliva na cilje in obseg nobenega od treh 

programov financiranja. 

Predlagani model/rešitev se že uporablja za druge predhodne programe, povezane z IPE 

(instrument za povezovanje Evrope). Vključuje uporabo upravnih in finančnih pravil in 

postopkov enega programa za upravljanje sredstev, ki prihajajo iz drugih programov, ne da bi 

se spremenila narava slednjih. 

Pričakuje se, da bi se potem lahko vsa ta sredstva združila in izvrševala v skladu z enakimi 

upravnimi in finančnimi pravili in postopki. 

Izbira programa Copernicus je utemeljena z naslednjim: 

 dejstvo, da so sateliti Copernicus v nizki orbiti vesoljske infrastrukture EU, ki so 

najbolj izpostavljene tveganju trka z vesoljskimi odpadki; 

 pravila in postopki, ki se uporabljajo za Copernicus, so enostavnejši od pravil, ki se 

uporabljajo za Obzorje 2020; 

 Copernicus in SST bo upravljal isti upravni organ, kar bo olajšalo izvajanje. 

Proračun za nadgradnjo zmogljivosti senzorjev na evropski ravni ne bo vključen v 

poenostavitev in ga bo še naprej upravljala REA v skladu s pravili, ki se uporabljajo za 

program Obzorje 2020. Ta ukrep pravzaprav ni neposredno povezan z izvajanjem sklepa o 

SST. 

 

Novi odstavek, ki ga dodaja predlog, določa, da lahko programi Copernicus, evropski GNSS 

in Obzorje 2020 prispevajo k financiranju ukrepov iz prvega odstavka člena v skladu s svojim 

obsegom in cilji. 

 

Če bo predlog o poenostavitvi sprejet, bi lahko začel veljati leta 2018. To bi omogočilo, da bi 

se od leta 2018 zagotavljala samo dva finančna prispevka: 

 eden, ki bi pokrival programe Copernicus, evropski GNSS, Obzorje 2020 – Vesolje in 

Obzorje 2020 – Varnost za vse ukrepe, povezane z izvajanjem sklepa o SST; 

 eden, ki bi pokrival program Obzorje 2020 – Vesolje (ni del izvajanja sklepa o SST). 

Stališče pripravljavca mnenja 

Na splošno se predlagane spremembe, ki zadevajo področja v izključni pristojnosti odbora 

ITRE, zdijo tehnične narave in dokaj omejene. 

Kar zadeva spremembe, predlagane v zvezi s telekomunikacijskim področjem (IPE in 

telekomunikacijske smernice), pripravljavec mnenja izpostavlja, da bi jih bilo treba uskladiti s 

predlogom WIFI4all, ki ga Parlament obravnava vzporedno. 
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Stališče Evropskega parlamenta je, da je za notranjo skladnost pomembnejše vprašanje 

kombiniranja v okviru IPE in v splošnem delu predloga. 

 

Zdi se, da so razprave med Komisijo in EIB o možni prihodnji realizaciji mehanizmov 

kombiniranja bolj napredovale na področju prometa kot na področju energetike ali 

telekomunikacij, vendar pa bi morale biti spremembe pripravljene tako, da spodbujajo tudi 

pospešitev projektov energetike in telekomunikacijskih projektov. Pričakuje se, da bi z 

mehanizmom kombiniranja dosegli, da bi bilo vlaganje v projekte skupnega interesa za 

zasebne vlagatelje enostavnejše, hitrejše in na splošno privlačnejše. 

 

Službe Komisije (GD za proračun, GD za energetiko, GD za komunikacijska omrežja, 

vsebine in tehnologijo ter GD za mobilnost in promet) so Parlamentu predložile podrobna 

pojasnila. Pripravljavec mnenja meni, da so pojasnila in utemeljitev prepričljivi. 

 

Cilj predlaganih sprememb je torej pojasniti koncept in namere te možnosti ter namen in 

pričakovane učinke te spremembe. 

 



 

RR\1127745SL.docx 341/555 PE601.115v02-00 

 SL 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun in Odbor za 

proračunski odbor kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(239) Za povečanje učinkovitosti 

posredovanja bi se lahko v okviru 

instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

ustanovil en ali več mehanizmov 

kombiniranja. Takšni mehanizmi 

kombiniranja bi morali financirati 

operacije kombiniranja, ki so ukrepi, v 

katerih se kombinirajo nepovratne oblike 

podpore in/ali finančni instrumenti iz 

proračuna Unije, vključno s 

kombinacijami kapitalskega in dolžniškega 

instrumenta IPE, ter financiranje iz skupine 

EIB (vključno s financiranjem EIB v 

okviru EFSI), razvojnih ali drugih 

finančnih institucij ter vlagateljev. 

(239) Za povečanje učinkovitosti 

posredovanja bi se lahko v okviru 

instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

ustanovili mehanizmi kombiniranja. Takšni 

mehanizmi kombiniranja bi lahko 

financirali operacije kombiniranja, ki so 

ukrepi, v katerih se kombinirajo 

nepovratne oblike podpore, kot so 

proračuni držav članic in nepovratna 

sredstva IPE, in/ali finančni instrumenti iz 

proračuna Unije, vključno s 

kombinacijami kapitalskega in dolžniškega 

instrumenta IPE, ter financiranje iz skupine 

EIB (vključno s financiranjem EIB v 

okviru EFSI) ali nacionalnih 

spodbujevalnih bank, razvojnih ali drugih 

finančnih institucij ter vlagateljev in/ali 

zasebna finančna podpora, vključno z 

neposrednimi in posrednimi finančnimi 

prispevki, tudi prek javno-zasebnih 

partnerstev. 

Obrazložitev 

Kombiniranje bi moralo spodbujati široko kombinacijo prispevkov iz nacionalnih proračunov 

in proračuna EU oziroma prispevkov zasebnih vlagateljev, da bi se optimizirala uporaba 

razpoložljivih sredstev in čim bolj povečala privlačnost za zasebne naložbe. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 a (novo) 



 

PE601.115v02-00 342/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (239a) Upravljanje mehanizmov 

kombiniranja bi moralo temeljiti na 

predhodni oceni v skladu s finančno 

uredbo, pri čemer bi moralo upoštevati 

rezultate spoznanj, pridobljenih z 

izvajanjem „razpisa za kombiniranje“ v 

okviru IPE iz večletnega delovnega 

programa IPE za leto 2017, objavljenega 

20. januarja 2017. Mehanizmi 

kombiniranja v okviru IPE bi morali biti 

vzpostavljeni z večletnimi in/ali letnimi 

delovnimi programi ter sprejeti v skladu s 

členoma 17 in 25 Uredbe (EU) 

št. 1316/2013. Komisija bi morala 

zagotoviti pregledno in pravočasno 

poročanje Evropskemu parlamentu in 

Svetu o izvajanju vseh mehanizmov 

kombiniranja. 

Obrazložitev 

Pomembno je, da vzpostavitev in uporaba mehanizmov kombiniranja upoštevata dobro 

opredeljen in pregleden postopek upravljanja ter spoznanja, pridobljena na podlagi 

usklajevanja razpisov IPE za leto 2017 („razpis za kombiniranje“). Zlasti kar zadeva nadzor, 

ki ga Parlament izvaja nad IPE, morajo biti mehanizmi kombiniranja in operacije 

kombiniranja vzpostavljeni po uveljavljenih postopkih načrtovanja in odločanja v okviru cikla 

delovnega programa IPE. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (239b) Cilj mehanizmov kombiniranja v 

okviru IPE je olajšati in racionalizirati 

vložitev ene vloge za vse oblike podpore, 

vključno z nepovratnimi sredstvi EU iz 

instrumenta za povezovanje Evrope in 

sredstvi zasebnega sektorja. Namen 

mehanizmov kombiniranja bi morala biti 

optimizacija postopka vložitve vloge za 

nosilce projektov, in sicer z zagotovitvijo 

enotnega ocenjevalnega postopka tako s 
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tehničnega kot finančnega vidika. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (239c) Z mehanizmi kombiniranja v 

okviru IPE bi se morala povečati prožnost 

časovnega okvira za predložitev projektov, 

s tem pa bi se poenostavil in racionaliziral 

postopek opredelitve in financiranja 

projektov. Z njimi bi se morala povečati 

tudi lastništvo in zavezanost sodelujočih 

finančnih institucij ter zmanjšati tveganje, 

da projekti, ki so jim nepovratna sredstva 

namenjena, ne dosežejo zaprte finančne 

konstrukcije in torej ne prejmejo plačil. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (239d) Mehanizmi kombiniranja v okviru 

IPE bi morali okrepiti usklajevanje, 

izmenjavo informacij in sodelovanje med 

državami članicami, Komisijo, EIB, 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in 

zasebnimi vlagatelji z namenom ustvariti 

in podpirati primeren sklop projektov v 

skladu s cilji politike IPE. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 240 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(240) Namen mehanizma kombiniranja v 

okviru IPE bi moral biti izboljšati 

(240) Namen mehanizmov kombiniranja 

IPE bi moral biti izboljšati multiplikacijski 
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multiplikacijski učinek porabe Unije s 

pritegnitvijo dodatnih sredstev zasebnih 

vlagateljev. Poleg tega bi moral zagotoviti, 

da postanejo ukrepi, ki prejmejo tovrstno 

podporo, ekonomsko in finančno 

izvedljivi. 

učinek porabe Unije s pritegnitvijo 

dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev in 

torej zagotoviti najvišjo stopnjo 

vključevanja zasebnih vlagateljev. Poleg 

tega bi moral zagotoviti, da postanejo 

ukrepi, ki prejmejo tovrstno podporo, 

ekonomsko in finančno izvedljivi, 

pripomogel pa bo tudi k preprečevanju 

pomanjkanja finančnih vzvodov za 

naložbe. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241a) Ker se narava 

telekomunikacijskega sektorja IPE 

razlikuje od narave prometnega in 

energetskega sektorja IPE (nižji 

povprečen znesek nepovratnih sredstev, 

vrsta stroškov in vrsta projektov), bi bilo 

treba preprečiti nepotrebno breme za 

upravičence in države članice, ki 

sodelujejo pri s tem povezanih ukrepih, z 

znižanjem stroškov obveznosti glede 

potrjevanja, pri čemer pa ne bi smelo biti 

oslabljeno načelo dobrega finančnega 

poslovodenja. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 242 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(242) Trenutno so za podporo ukrepom 

na področju infrastruktur za digitalne 

storitve dovoljena samo nepovratna 

sredstva in javno naročanje. Da bi postali 

kar najbolj učinkoviti, bi morali biti 

finančni instrumenti na razpolago tudi za 

podporo tem ukrepom. 

(242) Trenutno so za podporo ukrepom 

na področju infrastruktur za digitalne 

storitve dovoljena samo nepovratna 

sredstva in javno naročanje. Da bi 

zagotovili, da infrastrukture za digitalne 

storitve delujejo čim bolj učinkovito, bi 

morali biti na voljo tudi drugi finančni 

instrumenti, ki se trenutno uporabljajo v 
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okviru IPE, vključno z inovativnimi 

finančnimi instrumenti za podporo teh 

ukrepov. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če se 10 % celotnih finančnih sredstev 

IPE iz člena 5(1) ne porabi v celoti za 

mehanizme kombiniranja IPE, se 

neporabljeni znesek da na voljo in 

ponovno razdeli skupnim finančnim 

sredstvom IPE iz člena 5(1). 

Obrazložitev 

Pri podpori mehanizmom kombiniranja je treba upoštevati razpoložljivost proračuna Unije. 

Kadar sredstva za kombiniranje niso ali ne morejo biti v celoti porabljena, bi jih bilo treba 

vrniti v skupna proračunska sredstva v različnih sektorjih, zlasti tista, ki so namenjena za 

nepovratna sredstva prometnemu sektorju. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16a – odstavek 4  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Podpora iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE v obliki 

nepovratnih sredstev mora izpolnjevati 

merila za upravičenost in pogoje za 

dodelitev finančne pomoči iz člena 7. 

Znesek finančne pomoči, ki se dodeli za 

operacije kombiniranja, podprte s sredstvi 

mehanizma kombiniranja v okviru IPE, se 

prilagodi na podlagi analize stroškov in 

koristi ter potrebe po zagotavljanju čim 

večjega vzvoda finančnih sredstev Unije. 

4. Podpora iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE v obliki 

nepovratnih sredstev mora izpolnjevati 

merila za upravičenost in pogoje za 

dodelitev finančne pomoči iz člena 7. 

Znesek finančne pomoči, ki se dodeli za 

operacije kombiniranja, podprte s sredstvi 

mehanizma kombiniranja v okviru IPE, se 

prilagodi na podlagi analize stroškov in 

koristi, razpoložljivosti proračunskih 

sredstev Unije ter potrebe po zagotavljanju 



 

PE601.115v02-00 346/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

čim večjega vzvoda finančnih sredstev 

Unije. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Operacije kombiniranja, za katere 

se pridobi financiranje iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE, se izbirajo na 

podlagi zapadlosti in spodbujajo sektorsko 

diverzifikacijo v skladu s členoma 3 in 4 

ter geografsko ravnovesje med državami 

članicami. Operacije: 

6. Operacije kombiniranja, za katere 

se pridobi financiranje iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE, se izbirajo na 

podlagi zapadlosti, pri čemer se upošteva 

najmanjši sklop meril, ki jih določi 

Komisija, in spodbujajo sektorsko 

diverzifikacijo v skladu s členoma 3 in 4 

ter geografsko ravnovesje med državami 

članicami. Operacije: 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se projekti v okviru mehanizma kombiniranja pregledno in uravnoteženo 

proučijo na podlagi kakovosti njihove dodane vrednosti in zapadlosti. Komisija bi morala 

določiti potrebna merila, s katerimi bi zagotovila jasna pravila za partnerske institucije, ki 

jim je zaupala izvajanje mehanizma kombiniranja. Ta merila bi bilo treba določiti z 

večletnimi in letnimi delovnimi programi za IPE, ki jih Komisija na podlagi člena 17 sprejme 

v skladu z običajnim postopkom v odboru iz člena 25. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Z mehanizmi kombiniranja za 

promet v okviru IPE se lahko podprejo 

operacije kombiniranja v tretjih državah, če 

so navedeni ukrepi potrebni za izvajanje 

projekta skupnega interesa.“; 

7. Z mehanizmi kombiniranja v 

okviru IPE se lahko podprejo operacije 

kombiniranja v tretjih državah, če so 

navedeni ukrepi potrebni za izvajanje 

projekta skupnega interesa.“; 
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Obrazložitev 

Podporo projektov skupnega interesa v okviru mehanizmov kombiniranja bi bilo treba 

omogočiti v vseh sektorjih IPE, vključno s prometom, energetiko in telekomunikacijami, tudi 

če sodelujejo tretje države. 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 274 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Člen 5 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Skupni prispevek iz proračuna 

Unije za mehanizme za finančne 

instrumente iz odstavka 4(c) tega člena ne 

presega 10 % celotnih finančnih sredstev 

IPE iz člena 5(1)(b); 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 274 – odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Člen 5 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Pri uvedbi teh ukrepov kot 

finančnih instrumentov na tem področju 

se ustrezno upoštevajo rezultati ocen 

obstoječih finančnih instrumentov Unije 

iz vmesnega postopka ocenjevanja, 

določenega v členu 27 Uredbe (EU) št. 

1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta1a; 

 _________________ 

 1a Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi instrumenta za 

povezovanje Evrope in o spremembi 

Uredbe (EU) št. 913/2010 ter razveljavitvi 

uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 

67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129). 

 



 

PE601.115v02-00 348/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 274 – odstavek 1 – točka 2 c (novo) 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Člen 5 – odstavek 4 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4c. Komisija najpozneje do... [dve leti 

po začetku veljavnosti te uredbe] izvede 

pregled učinka finančnih instrumentov na 

delovanje ukrepov na področju digitalnih 

storitev. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 276 – odstavek 1 a (novo) 

Sklep št. 541/2014/EU 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija najpozneje do ... [dve leti 

po začetku veljavnosti te uredbe] izvede 

pregled delovanja financiranja 

finančnega okvira podpore za nadzor in 

spremljanje v vesolju v skladu z 

revidiranimi finančnimi predpisi. 
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5.5.2017 

MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM(*) 

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) 

št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Wim van de Camp (*) 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog Komisije 

Finančna uredba določa načela in postopke, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju in porabi 

proračuna EU ter kontroli finančnih sredstev EU. Komisija želi s predlagano revizijo 

oblikovati enostavnejša in prožnejša pravila, ki bi prispevala k optimizaciji porabe sredstev in 

vpliva sedanjega večletnega finančnega okvira, ki se izvaja do leta 2020. Revizija zajema 

obsežne spremembe splošnih finančnih pravil (del 1 predloga) in ustrezne spremembe pravil 

za sektorska sredstva (del 2). Predlog spreminja tudi številne posebne določbe v temeljnih 

aktih programov financiranja EU, zlasti evropskih strukturnih in investicijskih skladov.  

Kar zadeva področje prometa, predlog v instrument za povezovanje Evrope (IPE) uvaja 

„pristop kombiniranja“, v finančni uredbi (členi 2, 153 in 272) pa zagotavlja ustrezna splošna 

pravila. V zvezi z instrumentom IPE na področju prometa predlog povečuje tudi finančna 

sredstva, ki so na voljo za ta instrument na področju prometa, s čimer zagotavlja nadaljnjo 

podporo za projekte TEN-T (člen 272/16a(7)). Poleg tega se s spremembo Evropskega sklada 

za regionalni razvoj (ESRR) širi področje podpore za naložbe v infrastrukturo za trajnostni 

turizem (člen 264).  

Cilj mehanizmov kombiniranja v okviru IPE je povečati učinkovitost financiranja EU za 

projekte skupnega interesa v vseevropskih omrežjih s (i) privabljanjem dodatnih sredstev 

zasebnih vlagateljev, (ii) spodbujanjem javnih sredstev s kombiniranjem nepovratnih sredstev 

IPE ali finančnih instrumentov/instrumentov na osnovi delitve tveganja in financiranja, ki ga 
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zagotavljajo institucionalni partnerji in vlagatelji, (iii) izboljšanjem usklajevanja priprave, 

financiranja in predložitve projektov ter (iv) omogočanjem prožnejšega razporejanja 

projektov v določenem časovnem obdobju, npr. glede na finančno pripravljenost in zapadlost 

projekta.  

Mehanizme kombiniranja bodo posredno izvajali institucionalni partnerji, ki jih izbere 

Komisija, na primer Evropska investicijska banka ali nacionalne spodbujevalne banke 

(člen 153). Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE se lahko financirajo tako z nepovratnimi 

sredstvi kot s sredstvi finančnih instrumentov. Projekte lahko podpirajo z nepovratnimi 

sredstvi in finančnimi instrumenti, na primer jamstvi. Če se v okviru mehanizma 

kombiniranja izvajajo finančni instrumenti, morajo sporazumi in naložbe upoštevati ustrezna 

pravila iz naslova X, ki se uporablja tudi za kombiniranje z nepovratnimi sredstvi 

(člen 208(2)) in zahteva predhodno oceno mehanizma kombiniranja kot celote.   

Predlog ne spreminja prednostnih nalog instrumenta IPE glede upravičenosti projektov, 

podprtih z operacijo kombiniranja. Te bodo enake kot v sedanji uredbi in smernicah TEN-T.  

Uporabljalo se bo tudi sedanje upravljanje instrumenta IPE, da se države članice v okviru 

odbora IPE posvetujejo o vzpostavitvi mehanizma kombiniranja, ki ga na koncu tudi potrdijo, 

in izbiri projektov, ki bodo z njim financirani. Ustrezni sklepi Komisije bodo posredovani 

Parlamentu in Svetu.   

Stališče pripravljavca mnenja 

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog, saj v uredbo o instrumentu IPE in osnovno finančno 

uredbo jasno vključuje vzpostavitev mehanizmov kombiniranja in uporabo operacij 

kombiniranja. Kombiniranje je torej izpostavljeno kot novo orodje, ki je v okviru financiranja 

EU na voljo organom in vlagateljem v državah članicah. Omogočiti bi jim moralo iskanje 

najboljšega načina za razvoj in financiranje projektov TEN-T s kombiniranjem finančne 

pomoči EU in njihovih lastnih sredstev. Glede na ogromne potrebe po naložbah v prometno 

infrastrukturo ter obremenjene proračune držav članic in EU (ki bodo v naslednjem večletnem 

finančnem okviru na novo opredeljeni) je ključno, da se omogočita čim prožnejša uporaba 

razpoložljivih sredstev EU ter čim večje povečanje njihovega vpliva s povezovanjem javnih 

in zasebnih sredstev na vseh ravneh.  

Kombiniranje na področju prometa v okviru sedanjega instrumenta IPE je treba v praksi še 

proučiti, pri čemer je treba začeti z delovnim programom za leto 2018 in približno 

1 milijardo EUR, ki bo do takrat na voljo za nepovratna sredstva v okviru IPE. Nedavni 

projekti na področju prometa, na primer pristanišče v Calaisu, javni prevoz v Rigi ali program 

zelenega ladjevja, ki temeljijo na kombinirani podpori iz nepovratnih sredstev IPE ali 

dolžniških instrumentov in financiranja (tudi iz EFSI), kažejo potencial, ki bi ga lahko imel 

prožen mehanizem podpore. V okviru prihodnjih razpisov instrumenta IPE, ki bodo izvedeni 

v letu 2017, se bo že preskušalo izboljšano usklajevanje na področju predložitve projektov, 

čeprav še ne v obliki mehanizmov kombiniranja.  Zlasti bi bilo zaželeno, da bi kombiniranje 

spodbudilo projekte na področju prometa in mobilnosti, ki razširjajo in povečujejo začetne 

naložbe v infrastrukturo, podprte z instrumentom IPE.  

Glede na to bi moral mehanizem kombiniranja v okviru IPE omogočati kombiniranje 

nepovratnih sredstev ali finančnih instrumentov EU in institucionalnega financiranja, kot je 

financiranje iz EIB in EFSI, hkrati pa tudi spodbujati širše kombiniranje s prispevki iz 

nacionalnih proračunov ali prispevki zasebnih vlagateljev. Pripravljavec mnenja torej 
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predlaga pojasnitev predvidenega sklopa kombinacij iz uvodne izjave 239 in člena 2. 

Za izražanje raznolikosti pripravljenih projektov TEN-T in potreb držav članic je bistvenega 

pomena tudi prožnost kombiniranja v okviru IPE. Ker bodo upravičeni projekti (predhodno) 

izbrani v okviru mehanizmov kombiniranja na podlagi njihove (finančne) zapadlosti, je 

pomembno zagotoviti, da bodo pregledani glede na kakovost dodane vrednosti in ne bodo 

dejansko razporejeni predvsem glede na svojo finančno pripravljenost ali privlačnost. 

Pripravljavec mnenja predlaga, naj Komisija določi potrebna merila za zagotovitev 

preglednega in uravnoteženega izbirnega postopka na ravni partnerjev pri izvrševanju (IPE, 

člen 16a(6)). 

Prvo področje, ki bi lahko imelo koristi od nove možnosti kombiniranja, bi lahko bilo 

področje prometa, saj je povpraševanje po podpori na tem področju v okviru pripravljenih 

projektov TEN-T veliko. Ker se naložbe v energetska in telekomunikacijska omrežja 

povečujejo (vključno z možnimi sinergijami s prometom, na primer na področju infrastrukture 

alternativnih goriv ali inteligentnega prometa), bi morala nova pravila olajšati kombiniranje v 

vseh sektorjih instrumenta IPE. Če projekti skupnega interesa vključujejo tretje države, 

uporaba mehanizmov kombiniranja ne bi smela biti omejena na promet, ampak bi morala biti 

razširjena na vse sektorje instrumenta IPE. Pripravljavec mnenja predlaga, naj se člen 

IPE 16a(7) ustrezno spremeni.  

Pripravljavec mnenja v celoti podpira povečanje finančnih sredstev za instrument IPE na 

področju prometa na 80–95 % (s sedanjih 80–85 %) proračuna, ki je že dodeljen do leta 2020. 

S tem bi se morala sprostiti nujno potrebna sredstva za podporo projektov TEN-T, za katere v 

okviru razpisov IPE glede na potrebe sredstev že močno primanjkuje. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski odbor kot 

pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Ohraniti bi bilo treba temeljna 

proračunska načela. Odstopanja od teh 

temeljnih načel za posamezna področja, 

kot so raziskave, zunanje delovanje in 

strukturni skladi, bi bilo treba pregledati in 

čim bolj poenostaviti, pri čemer bi bilo 

treba upoštevati, ali so še relevantna, 

kakšna je njihova dodana vrednost za 

proračun in kakšno breme nalagajo 

zainteresiranim stranem. 

(3) Ohraniti bi bilo treba temeljna 

proračunska načela. Odstopanja od teh 

temeljnih načel za posamezna področja, 

kot so raziskave, zunanje delovanje in 

strukturni skladi, bi bilo treba pregledati in 

čim bolj poenostaviti, pri čemer bi bilo 

treba upoštevati, ali so še relevantna, 

kakšna je njihova dodana vrednost za 

proračun in kakšno breme nalagajo 

zainteresiranim stranem. Omogočiti bi bilo 

treba, da se strukturni skladi lahko 

uporabijo v mehanizmih kombiniranja, da 

bo mogoče podpreti projekte z veliko 

evropsko dodano vrednostjo na področju 

prometne infrastrukture v vseh 

kategorijah regij, vključno z najbolj 

razvitimi in tistimi v prehodu. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 

znesek in namen sredstev se ne bi smeli 

objaviti, če bi to lahko ogrozilo osebno 

celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena 

z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ali bi škodilo zakonitim 

poslovnim interesom prejemnika. 

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 

znesek in namen sredstev se ne bi smeli 

objaviti, če obstaja dokazano tveganje, da 

bi lahko objava ogrozila osebno celovitost 

prejemnikov, ki je zagotovljena z Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah, ali bi 

škodilo zakonitim poslovnim interesom 

prejemnika. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 239 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(239) Za povečanje učinkovitosti 

posredovanja bi se lahko v okviru 

instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

ustanovil en ali več mehanizmov 

kombiniranja. Takšni mehanizmi 

kombiniranja bi morali financirati 

operacije kombiniranja, ki so ukrepi, v 

katerih se kombinirajo nepovratne oblike 

podpore in/ali finančni instrumenti iz 

proračuna Unije, vključno s kombinacijami 

kapitalskega in dolžniškega instrumenta 

IPE, ter financiranje iz skupine EIB 

(vključno s financiranjem EIB v okviru 

EFSI), razvojnih ali drugih finančnih 

institucij ter vlagateljev. 

(239) Za povečanje učinkovitosti 

posredovanja bi se lahko v okviru 

instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 

ustanovil en ali več mehanizmov 

kombiniranja. Takšni mehanizmi 

kombiniranja bi morali financirati 

operacije kombiniranja, ki so ukrepi, v 

katerih se kombinirajo nepovratne oblike 

podpore (kot so podpora iz proračunov 

držav članic in nepovratna sredstva 

instrumenta IPE ter evropski strukturni in 

investicijski skladi), in/ali finančni 

instrumenti iz proračuna Unije, vključno s 

kombinacijami kapitalskega in dolžniškega 

instrumenta IPE, s financiranjem iz 

skupine EIB (vključno s financiranjem EIB 

v okviru EFSI), nacionalnimi 

spodbujevalnimi bankami, razvojnimi ali 

drugimi finančnimi institucijami ter 

vlagatelji, vključno z zasebno finančno 

podporo, v obliki neposrednih in 

posrednih finančnih prispevkov, tudi prek 

javno-zasebnih partnerstev.  

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 240 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(240) Namen mehanizma kombiniranja v 

okviru IPE bi moral biti izboljšati 

multiplikacijski učinek porabe Unije s 

pritegnitvijo dodatnih sredstev zasebnih 

vlagateljev. Poleg tega bi moral zagotoviti, 

da postanejo ukrepi, ki prejmejo tovrstno 

podporo, ekonomsko in finančno 

izvedljivi. 

(240) Namen mehanizmov kombiniranja 

IPE bi moral biti izboljšati multiplikacijski 

učinek porabe Unije s pritegnitvijo 

dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev. 

Poleg tega bi moral zagotoviti, da 

postanejo ukrepi, ki prejmejo tovrstno 

podporo, ekonomsko in finančno izvedljivi 

ter da prispevajo k uresničevanju ciljev 

Unije v povezavi s konferenco o 

podnebnih spremembah v Parizu 
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(COP21) ter glede ustvarjanja delovnih 

mest in čezmejnih povezav. Če se za 

financiranje ukrepov uporabljata tako 

instrument IPE kot sklad EFSI, bi moralo 

Računsko sodišče izvesti oceno, v kateri bi 

analiziralo, ali ti prispevajo k doseganju 

navedenih ciljev Unije.  

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 240 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (240a)  Financiranje jamstvenega sklada 

EIB v okviru sklada EFSI se krije iz 

proračuna Unije. EIB bi morala zato 

imeti možnost, da sistematično daje 

jamstva za prvo izgubo pri mehanizmih 

skupnega financiranja za operacije, ki že 

prejemajo podporo iz proračuna Unije 

(instrument IPE, sklad EFSI...), kar bo 

omogočilo in olajšalo dodatnost in 

udeležbo zasebnih sovlagateljev v 

kontekstu mehanizmov kombiniranja v 

okviru IPE.  

 

Predlog spremembe 6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(241)  Z namenom podpore izvajanja 

projektov, ki imajo najvišjo dodano 

vrednost za vseevropsko prometno 

omrežje glede koridorjev osrednjega 

omrežja, čezmejnih projektov in projektov 

na drugih odsekih osrednjega omrežja, bi 

bilo treba omogočiti prožnost pri uporabi 

večletnega programa dela, s čimer bi 

omogočili porabo do 95 % finančnih 

proračunskih sredstev, določenih v Uredbi 

(EU) št. 1316/2013. 

črtano 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241a) Da bi še naprej izvajali projekte za 

dokončanje vseevropskega prometnega 

omrežja, je nujno, da se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru za prometni 

sektor nameni najmanj 2,5 % sredstev.  

 

Predlog spremembe 8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241b) Upravljanje mehanizmov 

kombiniranja bi moralo temeljiti na 

predhodni oceni v skladu s finančno 

uredbo in bi moralo upoštevati spoznanja, 

pridobljena z izvajanjem „razpisa za 

kombiniranje“ v okviru IPE iz večletnega 

delovnega programa IPE za leto 20171a, 

objavljenega 20. januarja 2017. 

Mehanizmi kombiniranja v okviru IPE bi 

morali biti določeni z večletnimi in/ali 

letnimi delovnimi programi, sprejetimi v 

skladu s členoma 17 in 25 Uredbe (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta1b. Komisija bi morala Evropskemu 

parlamentu in Svetu pregledno in 

pravočasno poročati o izvajanju vseh 

mehanizmov kombiniranja. 

 ________________ 

 1a Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. 

januarja 2017 o spremembi Izvedbenega 

sklepa Komisije C(2014)1921 o 

vzpostavitvi večletnega delovnega 

programa 2014–2020 za finančno pomoč 

na področju instrumenta za povezovanje 

Evrope (IPE)– sektor prometa 

C(2017)0164. 
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 1b Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 

(Besedilo velja za EGP)(UL L 348, 

20.12.2013, str. 129–171). 

 

Predlog spremembe 9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241c) Cilj mehanizmov kombiniranja v 

okviru IPE je olajšati in racionalizirati 

eno vlogo za vse oblike podpore, vključno 

z nepovratnimi sredstvi Unije iz 

instrumenta IPE in sredstvi zasebnega 

sektorja. Namen mehanizmov 

kombiniranja bi morala biti optimizacija 

postopka oddaje vloge za nosilce 

projektov, in sicer z zagotovitvijo enotnega 

ocenjevalnega postopka tako s tehničnega 

kot finančnega vidika. 

 

Predlog spremembe 10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241d) Z mehanizmi kombiniranja v 

okviru IPE bi se morala povečati prožnost 

časovnega okvira za predložitev projektov, 

s tem pa bi se poenostavil in racionaliziral 

postopek opredelitve in financiranja 

projektov. Z njimi bi se morala povečati 

tudi lastništvo in zavezanost sodelujočih 

finančnih institucij ter zmanjšati tveganje, 

da projekti, ki so jim nepovratna sredstva 

namenjena, ne dosežejo zaprte finančne 

konstrukcije in torej ne prejmejo plačil. 
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Predlog spremembe 11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 241 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (241e) Mehanizmi kombiniranja v okviru 

IPE bi morali okrepiti usklajevanje, 

izmenjavo informacij in sodelovanje med 

državami članicami, Komisijo, EIB, 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami in 

zasebnimi vlagatelji z namenom ustvariti 

in podpirati primeren sklop projektov v 

skladu s cilji politike instrumenta IPE. 

 

Predlog spremembe 12 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. „operacija kombiniranja“ pomeni 

ukrep, ki se izvede v okviru mehanizma 

kombiniranja, s katerim se kombinirajo 

nepovratne oblike podpore in/ali finančni 

instrumenti iz proračuna EU ter finančni 

instrumenti iz razvojnih institucij ali drugih 

javnih finančnih institucij, pa tudi iz 

komercialnih finančnih institucij in 

vlagateljev. Operacije kombiniranja lahko 

vključujejo pripravljalne ukrepe, ki 

omogočajo morebitno vlaganje finančnih 

institucij; 

6. „operacija kombiniranja“ pomeni 

ukrep, ki se izvede v okviru mehanizma 

kombiniranja, s katerim se kombinirajo 

nepovratne oblike podpore in/ali finančni 

instrumenti iz proračuna EU ter finančni 

instrumenti iz razvojnih institucij ali drugih 

javnih finančnih institucij, pa tudi iz 

komercialnih finančnih institucij in 

vlagateljev, ne glede na pravilo iz člena 

201(4), ki določa, da so le subjekti javnega 

prava ali organi, ki opravljajo javne 

storitve, pooblaščeni za izvrševanje 

proračuna Unije. Operacije kombiniranja 

lahko vključujejo pripravljalne ukrepe, ki 

omogočajo morebitno vlaganje finančnih 

institucij; 

 

Predlog spremembe 13 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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7. „mehanizem kombiniranja“ pomeni 

mehanizem, vzpostavljen kot okvir 

sodelovanja med Komisijo ter razvojnimi 

institucijami ali drugimi javnimi 

finančnimi institucijami, pa tudi 

komercialnimi finančnimi institucijami in 

vlagatelji, katerega namen je doseganje 

nekaterih prednostnih ciljev in politik 

Unije glede uporabe operacij kombiniranja 

in drugih posameznih ukrepov; 

7. „mehanizem kombiniranja“ pomeni 

mehanizem, vzpostavljen kot okvir 

sodelovanja med Komisijo ter razvojnimi 

institucijami ali drugimi javnimi 

finančnimi institucijami, pa tudi 

komercialnimi finančnimi institucijami in 

vlagatelji, katerega namen je doseganje 

nekaterih prednostnih ciljev in politik 

Unije glede uporabe operacij kombiniranja 

in drugih posameznih ukrepov, ne da bi to 

vodilo k privatizaciji dobičkov in 

podružbljanju izgub, ne glede na pravilo 

iz člena 201(4), ki določa, da so lahko le 

subjekti javnega prava ali organi, ki 

opravljajo javne storitve, pooblaščeni za 

izvrševanje proračuna Unije; 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka – 1 (novo) 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 15 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1 v člen 15(1) se vstavi naslednja 

točka: 

 „(ba)  prispevajo k zmanjšanju zunanjih 

stroškov, med drugim tistih, nastalih 

zaradi podnebnih sprememb in nesreč;“ 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Skupni prispevek iz proračuna 

Unije za mehanizme kombiniranja v okviru 

IPE ne presega 10 % celotnih finančnih 

sredstev IPE iz člena 5(1). 

3. Vsota skupnega prispevka iz 

proračuna Unije za mehanizme 

kombiniranja v okviru IPE in finančnih 

instrumentov iz člena 14(2) ne presega 10 

% celotnih finančnih sredstev IPE iz člena 
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5(1). 

 

Predlog spremembe 16 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če se 10 % celotnih finančnih sredstev 

IPE iz člena 5(1) ne porabi v celoti za 

mehanizme kombiniranja IPE in/ali 

finančne instrumente, se neporabljeni 

znesek da na voljo in ponovno razdeli 

skupnim finančnim sredstvom IPE iz 

člena 5(1). 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Podpora iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE v obliki 

nepovratnih sredstev mora izpolnjevati 

merila za upravičenost in pogoje za 

dodelitev finančne pomoči iz člena 7. 

Znesek finančne pomoči, ki se dodeli za 

operacije kombiniranja, podprte s sredstvi 

mehanizma kombiniranja v okviru IPE, se 

prilagodi na podlagi analize stroškov in 

koristi ter potrebe po zagotavljanju čim 

večjega vzvoda finančnih sredstev Unije. 

4. Podpora iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE v obliki 

nepovratnih sredstev in finančnih 

instrumentov mora izpolnjevati merila za 

upravičenost in pogoje za dodelitev 

finančne pomoči iz člena 7. Znesek 

finančne pomoči, ki se dodeli za operacije 

kombiniranja, podprte s sredstvi 

mehanizma kombiniranja v okviru IPE, se 

prilagodi na podlagi analize stroškov in 

koristi, razpoložljivosti proračunskih 

sredstev Unije ter potrebe po zagotavljanju 

čim večjega vzvoda finančnih sredstev 

Unije. Nobena dodeljena nepovratna 

sredstva ne presegajo deležev 

financiranja, določenih v členu 10. 
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Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Komisija v sodelovanju z EIB 

preuči možnost, da EIB sistematično 

zagotavlja jamstva za prvo izgubo pri 

mehanizmih kombiniranja v okviru IPE, 

da se omogoči in olajša dodatnost in 

sodelovanje zasebnih sovlagateljev v 

prometnem sektorju.  

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Unija, katera koli država članica ali 

drugi vlagatelji lahko prispevajo v 

mehanizme kombiniranja v okviru IPE, če 

Komisija soglaša z morebitnimi 

določitvami meril za upravičenost operacij 

kombiniranja in/ali naložbenimi 

strategijami instrumenta, ki bi lahko bile 

potrebne zaradi dodatnega prispevka. Ta 

dodatna sredstva izvršuje Komisija v 

skladu z odstavkom 2. 

5. Unija, katera koli država članica ali 

drugi vlagatelji lahko prispevajo v 

mehanizme kombiniranja v okviru IPE, če 

Komisija soglaša z morebitnimi 

specifikacijami glede meril za 

upravičenost operacij kombiniranja in/ali 

naložbenimi strategijami instrumenta, ki bi 

lahko bile potrebne zaradi dodatnega 

prispevka, da bi izpolnili zahteve te uredbe 

pri izvajanju projektov skupnega interesa. 

Ta dodatna sredstva izvršuje Komisija v 

skladu z odstavkom 2. 

 Komisija sprejme delegirane akte v skladu 

s členom 26 za dopolnitev te uredbe z 

določitvijo podrobnih pravil in pogojev za 

specifikacije iz prvega pododstavka, ki bi 

lahko bile potrebne za prispevke iz držav 

članic ali drugih vlagateljev. 
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Predlog spremembe 20 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

‘6. Operacije kombiniranja, za katere 

se pridobi financiranje iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE, se izbirajo na 

podlagi zapadlosti in spodbujajo sektorsko 

diverzifikacijo v skladu s členoma 3 in 4 

ter geografsko ravnovesje med državami 

članicami. Operacije:“ 

‘6. Operacije kombiniranja, za katere 

se pridobi financiranje iz mehanizma 

kombiniranja v okviru IPE, se izbirajo na 

podlagi zapadlosti, ob upoštevanju 

minimalnega sklopa meril. Komisija 

sprejme delegirane akte v skladu s 

členom 26 z določitvijo teh meril in 

spodbuja sektorsko diverzifikacijo v 

skladu s členoma 3 in 4 ter geografsko 

ravnovesje med državami članicami. 

Operacije:“ 

 

Predlog spremembe 21 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 16 a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

‘7. Z mehanizmi kombiniranja za 

promet v okviru IPE se lahko podprejo 

operacije kombiniranja v tretjih državah, če 

so navedeni ukrepi potrebni za izvajanje 

projekta skupnega interesa.“; 

‘7. Z mehanizmi kombiniranja v 

okviru IPE se lahko podprejo operacije 

kombiniranja v tretjih državah, če so 

navedeni ukrepi potrebni za izvajanje 

projekta skupnega interesa.“; 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 272 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. v odstavku 3 člena 17 se drugi 

pododstavek nadomesti z naslednjim: 

črtano 
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„Znesek finančnih sredstev znaša od 80 % 

do 95 % proračunskih sredstev iz točke (a) 

člena 5(1).“; 
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za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in o spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) 

št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Poročevalka: Constanze Krehl 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ta zakonodajni predlog – tako imenovani predlog omnibus – je sveženj spremenjenih uredb, 

predložen kot del vmesnega pregleda in revizije večletnega finančnega okvira za obdobje 

2014–2020. Predlog med drugim spreminja finančno uredbo, Solidarnostni sklad Evropske 

unije, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), uredbo o skupnih določbah in Evropski 

socialni sklad (ESS). 

Obravnava številne pomisleke, ki so jih izrazili poslanci Evropskega parlamenta, tudi o 

poenostavitvi izvajanja kohezijske politike. 

V delu predloga, ki je posvečen izključni pristojnosti Odbora za regionalni razvoj (REGI), 

poročevalka obravnava vprašanja, kot so poenostavljeno obračunavanje stroškov, 

infrastruktura manjšega obsega, sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi 

skladi in Skladom za azil, migracije in vključevanje ter odnos med evropskimi strukturnimi in 

investicijski skladi in Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI). 

Poenostavitev je bila vedno pomembna točka dnevnega reda Evropskega parlamenta in 

precejšen del tega zakonodajnega predloga je posvečen temu cilju. Sem sodi tudi spodbujanje 

poenostavljenega obračunavanja stroškov, ki upošteva pomislek številnih upravičencev, tj. 

zmanjšanje upravnega bremena, povezanega z uporabo evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov. Poročevalka v zvezi s tem meni, da je pomembno doseči ravnovesje med 

spodbujanjem tistih deležnikov, ki so že pripravljeni na uporabo poenostavljenega 

obračunavanja stroškov, in nekaznovanjem tistih, ki na to še niso pripravljeni. 
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V luči doseganja poenostavitve in prožnosti poročevalka želi, da se v uredbi o ESRR ohrani 

omemba infrastrukture manjšega obsega, obenem pa se povečajo zgornje meje za z njo 

povezano podporo.  

Aktualna migracijska kriza še naprej predstavlja velik izziv za Evropsko unijo. Z vidika 

politike je vplivala tudi na kohezijsko politiko, ki se je morala na ta novi izziv prilagoditi z 

reprogramiranjem. Posledično se v tem zakonodajnem predlogu predlagajo spremembe v 

uredbi o ESRR in uredbi o skupnih določbah, katerih namen je olajšati vključevanje 

migrantov in beguncev. Poročevalka meni, da so te spremembe zelo dobrodošle. Poleg tega 

poudarja potrebo po usklajevanju in sinergijah med evropskimi strukturnimi in investicijskimi 

skladi ter že obstoječimi instrumenti EU na področju migracij in azila. 

Zakonodajni predlog obravnava tudi odnos med evropskimi strukturnimi in investicijskimi 

skladi ter Evropskim skladom za strateške naložbe. Poročevalka meni, da bi bilo najbolje, če 

Evropska komisija predstavi samostojen predlog, ločen od predloga omnibus, ki bo 

obravnaval povezavo med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter Evropskim 

skladom za strateške naložbe. Evropski strukturni in investicijski skladi ter Evropski sklad za 

strateške naložbe namreč trenutno predstavljajo različna regulativna okvira in logiki 

financiranja. Do takrat poročevalka pozdravlja poglobljeno razpravo o odnosu med 

evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter Evropskim skladom za strateške naložbe, 

ob upoštevanju omejenega časa, ki ga ima odbor na voljo. Poročevalka se v celoti zaveda 

pomembnosti tega vprašanja ter želi poiskati zadovoljivo rešitev za upravičence in prihodnost 

kohezijske politike. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot 

pristojna odbora, naj upoštevata naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Načelo preglednosti iz člena 15 

PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo 

čim bolj odprto, za področje izvrševanja 

proračuna določa, da morajo imeti 

državljani možnost, da so seznanjeni s tem, 

kje in v katere namene Unija porablja 

sredstva. Te informacije spodbujajo 

demokratično razpravo, prispevajo k 

udeležbi državljanov v procesu 

sprejemanja odločitev Unije in krepijo 

institucionalno kontrolo in pregled nad 

(14) Načelo preglednosti iz člena 15 

PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo 

čim bolj odprto, za področje izvrševanja 

proračuna določa, da morajo imeti 

državljani možnost, da so seznanjeni s tem, 

kje in v katere namene Unija porablja 

sredstva. Te informacije spodbujajo 

demokratično razpravo, prispevajo k 

udeležbi državljanov v procesu 

sprejemanja odločitev Unije in krepijo 

institucionalno kontrolo in pregled nad 
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odhodki Unije. Taki cilji bi se morali 

dosegati z objavo, če je le mogoče s 

pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, 

ustreznih informacij o vseh prejemnikih 

sredstev Unije, ob upoštevanju legitimnih 

interesov takih prejemnikov do zaupnosti 

in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa 

pravice do zasebnosti in varstva njihovih 

osebnih podatkov. V skladu z načelom 

sorazmernosti bi morale institucije pri 

objavi podatkov zato uporabiti selektivni 

pristop. Odločitve o objavi bi morale 

temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile 

podane informacije smiselne. 

odhodki Unije. Komunikacija bi morala 

biti bolj usmerjena na prejemnike ter si 

prizadevati povečati prepoznavnost za 

državljane, obenem pa z natančno 

določenimi ukrepi zagotavljati, da bodo 

upravičenci prejemali sporočila. Taki cilji 

bi se morali dosegati z objavo, če je le 

mogoče s pomočjo sodobnih 

komunikacijskih orodij, ustreznih 

informacij o vseh prejemnikih sredstev 

Unije, ob upoštevanju legitimnih interesov 

takih prejemnikov do zaupnosti in varnosti, 

v primeru fizičnih oseb pa pravice do 

zasebnosti in varstva njihovih osebnih 

podatkov. V skladu z načelom 

sorazmernosti bi morale institucije pri 

objavi podatkov zato uporabiti selektivni 

pristop. Odločitve o objavi bi morale 

temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile 

podane informacije smiselne. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Za povečanje berljivosti in 

preglednosti podatkov o finančnih 

instrumentih, ki se izvršujejo v okviru 

neposrednega in posrednega izvrševanja, je 

primerno združiti vse obveznosti poročanja 

v en delovni dokument, ki se priloži 

predlogu proračuna. 

(24) Za povečanje berljivosti in 

preglednosti podatkov o finančnih 

instrumentih, ki se izvršujejo v okviru 

neposrednega in posrednega izvrševanja, je 

primerno združiti vse obveznosti poročanja 

v en delovni dokument, ki se priloži 

predlogu proračuna in se nato uporabi za 

ločeno oceno uspešnosti in oceno 

prispevka h kohezijski politiki EU. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 59 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(59) Pomembno bi se bilo tudi izogniti 

večkratnim revizijam prejemnikov sredstev 

(59) Pomembno bi se bilo tudi izogniti 

večkratnim revizijam prejemnikov sredstev 
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EU s strani različnih subjektov glede 

uporabe teh sredstev. Zato bi bilo treba 

predvideti možnost opiranja na revizije, ki 

so jih že izvedli neodvisni revizorji, če te 

temeljijo na mednarodno sprejetih 

standardih, zagotavljajo razumno 

zagotovilo in so bile izvedene na podlagi 

računovodskih izkazov in poročil, v katerih 

je opredeljena uporaba prispevka Unije. 

Takšne revizije bi morale biti nato osnova 

za splošno zagotovilo glede uporabe 

sredstev EU. 

EU s strani različnih subjektov držav 

članic in Unije glede uporabe teh sredstev. 

Zato bi bilo treba predvideti možnost 

opiranja na revizije, ki so jih že izvedli 

neodvisni revizorji, če te temeljijo na 

mednarodno sprejetih standardih, 

zagotavljajo razumno zagotovilo in so bile 

izvedene na podlagi računovodskih 

izkazov in poročil, v katerih je opredeljena 

uporaba prispevka Unije. Takšne revizije 

bi morale biti nato osnova za splošno 

zagotovilo glede uporabe sredstev EU. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 60 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(60) Pomembno bi bilo državam 

članicam dovoliti, da zahtevajo, da se viri, 

ki so jim dodeljeni v okviru deljenega 

izvrševanja, prerazporedijo na ravni Unije 

in jih izvršuje Komisija v okviru 

neposrednega ali posrednega izvrševanja, 

kjer je mogoče v korist zadevne države 

članice. Tako bi se optimizirala uporaba 

teh virov in instrumentov, vzpostavljenih 

na podlagi te uredbe ali uredb za 

posamezni sektor, vključno z uredbo o 

EFSI, na katere bi se na zahtevo države 

članice prerazporedili viri. Za zagotovitev 

učinkovitega izvrševanja teh instrumentov 

bi bilo treba določiti, da se v primeru 

prerazporeditev virov na instrumente, 

vzpostavljene na podlagi te uredbe ali 

uredb za posamezni sektor, vključno z 

uredbo o EFSI, uporabljajo pravila 

navedenih predpisov. 

črtano 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 88 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(88) Napredek pri uveljavljanju 

elektronske izmenjave informacij in 

elektronske predložitve dokumentov, ki je 

pomemben poenostavitveni ukrep, bi 

morali spremljati jasni pogoji za sprejetje 

sistemov, ki se bodo uporabljali, da se 

vzpostavi pravno stabilno okolje ter hkrati 

ohrani prožnost pri izvrševanju sredstev 

Unije za udeležence, prejemnike in 

odredbodajalce, kot določa ta uredba. 

(88) Napredek pri uveljavljanju 

elektronske izmenjave informacij in 

elektronske predložitve dokumentov, 

vključno s po potrebi e-javnim 

naročanjem, ki je pomemben 

poenostavitveni ukrep, bi morali spremljati 

jasni pogoji za sprejetje sistemov, ki se 

bodo uporabljali, da se vzpostavi pravno 

stabilno okolje ter hkrati ohrani prožnost 

pri izvrševanju sredstev Unije za 

udeležence, prejemnike in odredbodajalce, 

kot določa ta uredba. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 108 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(108) Javna naročila Unije bi morala 

zagotavljati, da so sredstva Unije 

učinkovito, pregledno in ustrezno 

porabljena. V tem smislu bi morala 

elektronska javna naročila prispevati k 

boljši porabi sredstev Unije in razširiti 

dostop do naročil za vse gospodarske 

subjekte. 

(108) Javna naročila Unije bi morala 

zagotavljati, da so sredstva Unije 

učinkovito, pregledno in ustrezno 

porabljena, obenem pa zmanjšati upravno 

breme prejemnikov sredstev EU in 

organov upravljanja. V tem smislu bi 

morala elektronska javna naročila 

prispevati k boljši porabi sredstev Unije in 

razširiti dostop do naročil za vse 

gospodarske subjekte. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 125 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(125) Za poenostavitev postopkov in 

povečanje berljivosti te uredbe bi bilo treba 

poenostaviti in racionalizirati določbe v 

zvezi z vsebino vlog za nepovratna 

sredstva, razpisov za zbiranje predlogov in 

(125) Za poenostavitev postopkov in 

povečanje berljivosti te uredbe bi bilo treba 

poenostaviti in racionalizirati določbe v 

zvezi z vsebino vlog za nepovratna 

sredstva, razpisov za zbiranje predlogov in 

sporazumov o nepovratnih sredstvih, zlasti 
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sporazumov o nepovratnih sredstvih. zaradi spodbujanja javno-zasebnih 

partnerstev in doseganja sinergije s 

kombinacijami z drugimi viri financiranja 

EU in zasebnimi naložbami. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 136 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(136) V zadnjih letih je Unija vse 

pogosteje uporabljala finančne 

instrumente, ki omogočajo, da se s 

proračunom EU dosega večji učinek 

vzvoda, vendar ti hkrati ustvarjajo finančno 

tveganje za ta proračun. Med temi 

finančnimi instrumenti niso le finančni 

instrumenti, ki so že zajeti v finančni 

uredbi, ampak tudi drugi instrumenti, kot 

so proračunska jamstva in finančna pomoč, 

ki so jih pred tem urejala samo pravila, 

določena v njihovih posameznih temeljnih 

aktih. Pomembno bi bilo vzpostaviti skupni 

okvir, s katerim bi se zagotovila enotnost 

načel, ki se uporabljajo za ta sklop 

instrumentov, in jih združiti v okviru 

novega naslova, ki bo poleg obstoječih 

pravil, ki se uporabljajo za finančne 

instrumente, zajemal poglavja o 

proračunskih jamstvih in o finančni pomoči 

državam članicam ali tretjim državam. 

(136) V zadnjih letih je Unija vse 

pogosteje uporabljala finančne 

instrumente, ki bi morali omogočati, da se 

s proračunom EU dosega večji učinek 

vzvoda, vendar ti hkrati ustvarjajo finančno 

tveganje za ta proračun. Med temi 

finančnimi instrumenti niso le finančni 

instrumenti, ki so že zajeti v finančni 

uredbi, ampak tudi drugi instrumenti, kot 

so proračunska jamstva in finančna pomoč, 

ki so jih pred tem urejala samo pravila, 

določena v njihovih posameznih temeljnih 

aktih. Pomembno bi bilo vzpostaviti skupni 

okvir, s katerim bi se zagotovila enotnost 

načel, ki se uporabljajo za ta sklop 

instrumentov, in jih združiti v okviru 

novega naslova, ki bo poleg obstoječih 

pravil, ki se uporabljajo za finančne 

instrumente, zajemal poglavja o 

proračunskih jamstvih in o finančni pomoči 

državam članicam ali tretjim državam. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 137 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(137) Finančni instrumenti so lahko 

koristni pri povečevanju učinka sredstev 

Unije, kadar so ta sredstva združena z 

drugimi sredstvi in vključujejo učinek 

finančnega vzvoda. Finančni instrumenti bi 

se morali izvrševati le, če ni tveganja 

(137) Finančni instrumenti so lahko 

koristni pri povečevanju učinka sredstev 

Unije, kadar so ta sredstva v sinergiji z 

drugimi sredstvi in vključujejo učinek 

finančnega vzvoda. Finančni instrumenti bi 

se morali izvrševati le, če ni tveganja 
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izkrivljanja trga ali nedoslednosti s pravili 

o državni pomoči. 
nadomestitve obstoječega javnega ali 

zasebnega financiranja, izkrivljanja trga 

ali nedoslednosti s pravili o državni 

pomoči. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 138 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(138) V okviru letnih odobritev, ki jih za 

določen program odobrita Evropski 

parlament in Svet, bi se morali finančni 

instrumenti uporabljati na podlagi 

predhodne ocene, s katero se dokaže 

njihova učinkovitost pri doseganju ciljev 

politike Unije. 

(138) V okviru letnih odobritev, ki jih za 

določen program odobrita Evropski 

parlament in Svet, bi se morali finančni 

instrumenti uporabljati na podlagi 

predhodne ocene, s katero se dokaže 

njihova učinkovitost pri doseganju ciljev 

politike Unije, vključno z doseganjem 

11 tematskih ciljev kohezijske politike EU. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 144 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(144) Pojasniti bi bilo treba, da je treba 

pri kombiniranju finančnih instrumentov z 

drugimi oblikami podpore iz proračuna 

Unije uporabljati pravila za finančne 

instrumente. Takšna pravila bi bilo treba 

po potrebi dopolniti s specifičnimi 

zahtevami, ki izhajajo iz zakonodaje za 

posamezni sektor. 

(144) Pojasniti bi bilo treba, da je treba 

pri kombiniranju finančnih instrumentov z 

drugimi oblikami podpore iz proračuna 

Unije uporabljati pravila, ki izhajajo iz 

zakonodaje za posamezni sektor. Takšna 

pravila bi bilo treba po potrebi dopolniti s 

specifičnimi zahtevami za finančne 

instrumente. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 147 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(147) Unija je nedavno začela pomembne 

pobude na podlagi proračunskih jamstev, 

(147) Unija je nedavno začela pomembne 

pobude na podlagi proračunskih jamstev, 
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kot sta Evropski sklad za strateške naložbe 

(EFSI) in Evropski sklad za trajnostni 

razvoj (EFSD). Za te instrumente je 

značilno, da ustvarjajo pogojno obveznost 

za Unijo in pomenijo rezervacijo sredstev, 

s katerimi se zagotovi likvidnostni blažilec, 

ki omogoča redno odzivanje proračuna na 

plačevanje obveznosti, ki lahko nastanejo 

na podlagi teh pogojnih obveznosti. Za 

zagotovitev dobre bonitetne ocene Unije in 

s tem njene sposobnosti za zagotavljanje 

učinkovitega financiranja bi bilo nujno, da 

se pri odobritvi pogojnih obveznosti, 

rezervaciji sredstev zanje in njihovem 

spremljanju upošteva trden sklop pravil, ki 

bi ga bilo treba uporabljati za vsa 

proračunska jamstva. 

kot sta Evropski sklad za strateške naložbe 

(EFSI) in Evropski sklad za trajnostni 

razvoj (EFSD). Za te instrumente je 

značilno, da bi morale ustvarjati pogojno 

obveznost za Unijo in pomenijo rezervacijo 

sredstev, s katerimi se zagotovi 

likvidnostni blažilec, ki omogoča redno 

odzivanje proračuna na plačevanje 

obveznosti, ki lahko nastanejo na podlagi 

teh pogojnih obveznosti. Za zagotovitev 

dobre bonitetne ocene Unije in s tem njene 

sposobnosti za zagotavljanje učinkovitega 

financiranja bi bilo nujno, da se pri 

odobritvi pogojnih obveznosti, rezervaciji 

sredstev zanje in njihovem spremljanju 

upošteva trden sklop pravil, ki bi ga bilo 

treba uporabljati za vsa proračunska 

jamstva. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 171 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(171) Da bi bile naložbe v infrastrukturo 

za kulturo in trajnostni turizem lažje in 

brez poseganja v polno uporabo okoljske 

zakonodaje EU, zlasti direktiv o strateški 

okoljski presoji in presoji vplivov na 

okolje, kakor je ustrezno, bi bilo treba 

odstraniti nekatere omejitve, kar zadeva 

obseg podpore za te naložbe. 

(171) Ohraniti bi bilo treba naložbe v 

infrastrukturo manjšega obsega za kulturo 

in trajnostni turizem, brez poseganja v 

polno uporabo okoljske zakonodaje EU, 

zlasti direktiv o strateški okoljski presoji in 

presoji vplivov na okolje, kakor je 

ustrezno. V ustrezno utemeljenih primerih 

bi se lahko obseg podpore za te naložbe 

povečal. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 172 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(172) Z namenom odzivanja na izzive, ki 

jih predstavljajo vse večji tokovi migrantov 

in beguncev, bi bilo treba izraziti cilje, h 

katerim lahko prispeva ESRR v okviru 

(172) Z namenom odzivanja na izzive, ki 

jih predstavljajo vse večji tokovi migrantov 

in beguncev, bi bilo treba izraziti cilje, h 

katerim lahko prispeva ESRR v okviru 
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svoje podpore migrantom in beguncem. svoje podpore migrantom in beguncem, ki 

uživajo mednarodno zaščito. Ta prispevek 

je lahko učinkovit zlasti v državah, ki so še 

posebej izpostavljene migracijskim 

tokovom, če ga bo spremljala resnična, 

vseevropska uporaba načela solidarnosti, 

s tem pa tudi ukrepi, usmerjeni v pravično 

porazdelitev bremen. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 172 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (172a) Horizontalna načela, tj. vključitev 

partnerstev, trajnostni razvoj, enakost 

spolov in nediskriminacija, pomembno 

prispevajo k učinkovitemu izvajanju 

skladov ESI, zato bi jih bilo treba 

upoštevati kot predhodne elemente katere 

koli naložbe, ki vključuje proračun Unije, 

med drugim tudi finančne instrumente in 

sklad EFSI. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 176 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(176) Da bi povečali sinergije med vsemi 

skladi Unije za spopadanje z izzivi 

migracij in azila na učinkovit način, bi 

moralo biti zagotovljeno, da pri pretvorbi 

tematskih ciljev v prednostne naloge na 

podlagi specifičnih pravil za sklade, takšne 

prednostne naloge zajemajo ustrezno 

uporabo vsakega sklada za ta področja. 

(176) Da bi povečali sinergije med vsemi 

skladi Unije za spopadanje z izzivi 

migracij in azila na učinkovit način, bi 

moralo biti zagotovljeno, da pri pretvorbi 

tematskih ciljev v prednostne naloge na 

podlagi specifičnih pravil za sklade, takšne 

prednostne naloge zajemajo ustrezno 

uporabo vsakega sklada za ta področja. Po 

potrebi se priporoča usklajevanje s 

Skladom za azil, migracije in 

vključevanje. 
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Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 178 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(178) Da bi optimizirali uporabo 

finančnih virov, ki se državam članicam 

dodelijo v okviru kohezijske politike, bi 

bilo treba državam članicam omogočiti, 

da dodelitve iz skladov ESI prerazporedijo 

na instrumente, vzpostavljene na podlagi 

finančne uredbe ali uredb za posamezni 

sektor. 

črtano 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 184 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(184) Namen sprejetja Uredbe (EU) 

2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu 

za strateške naložbe, Evropskem 

svetovalnem vozlišču za naložbe in 

Evropskem portalu naložbenih projektov – 

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) 

– je bil omogočiti državam članicam, da 

uporabijo sredstva skladov ESI za 

prispevanje k financiranju upravičenih 

projektov, ki jih podpira jamstvo EU s 

kritjem iz sklada EFSI. Uvesti bi bilo 

treba posebno določbo, ki bi opredeljevala 

pogoje, pod katerimi bi bila mogoča boljše 

sodelovanje in dopolnjevanje, s čimer bi 

bilo lažje kombinirati sredstva skladov ESI 

in finančne produkte EIB, ki jih krije 

jamstvo Unije sklada EFSI. 

(184) Uredba (EU) 2015/1017 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

junija 2015 o Evropskem skladu za 

strateške naložbe, Evropskem svetovalnem 

vozlišču za naložbe in Evropskem portalu 

naložbenih projektov – Evropski sklad za 

strateške naložbe (EFSI) – je omogočila 

državam članicam, da uporabijo sredstva 

skladov ESI za prispevanje k financiranju 

upravičenih projektov, v katere vlaga EIB, 

sama ali prek EIS, s podporo jamstva EU, 

če so ti projekti skladni z merili za 

upravičenost ter cilji in načeli, ki veljajo v 

skladu s pravnim okvirom zadevnih 

instrumentov in EFSI. Uvesti bi bilo treba 

posebno določbo, ki bi opredeljevala 

pogoje, pod katerimi bi bila mogoča boljše 

sodelovanje in dopolnjevanje, s čimer bi 

bilo lažje kombinirati sredstva skladov ESI 

in finančne produkte EIB, ki jih krije 

jamstvo Unije sklada EFSI. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 185 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (185a) Glede na to, da so finančni 

instrumenti vračljivi, morajo biti ureditve 

za njihovo upravljanje sorazmerne. 

Finančni posrednik mora izvesti 

predhodno preverjanje upravičenosti 

upravičenca in njegovega projekta v 

skladu s pogoji zadevnega finančnega 

instrumenta.  

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 188 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(188) Da se zasebni vlagatelji spodbudijo 

k sovlaganju v projekte javne politike, bi 

bilo treba uvesti pojem različne obravnave 

vlagateljev, ki pod posebnimi pogoji 

omogoča, da so sredstva skladov ESI 

podrejena naložbi zasebnih vlagateljev in 

finančnim produktom EIB, ki jih krije 

jamstvo Unije sklada EFSI. Hkrati bi bilo 

treba določiti pogoje za uporabo takšne 

različne obravnave pri izvrševanju 

sredstev sklada ESI. 

(188) Da se zasebni vlagatelji spodbudijo 

k sovlaganju v projekte javne politike, bi 

bilo treba uvesti pojem različne obravnave 

vlagateljev, in sicer na podlagi načela 

tržne ekonomije, ki omogoča, da lahko 

sredstva skladov ESI zavzamejo različne 

položaje v razmerju do naložb zasebnih 

vlagateljev in finančnih produktov EIB, ki 

jih krije jamstvo Unije sklada EFSI. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 199 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(199) Da se zagotovi širša uporaba 

poenostavljenega obračunavanja stroškov, 

bi bilo treba za operacije ESRR in ESS pod 

določenim pragom določiti obvezno 

uporabo standardnih lestvic stroškov na 

(199) Da se zagotovi širša uporaba 

poenostavljenega obračunavanja stroškov, 

bi bilo treba za operacije ESRR in ESS pod 

določenim pragom določiti uporabo 

standardnih lestvic stroškov na enoto, 
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enoto, pavšalnih zneskov ali pavšalnih 

stopenj. Hkrati bi bilo treba uvesti uporabo 

predlogov proračunov kot dodatno 

metodologijo za določitev poenostavljenih 

stroškov. 

pavšalnih zneskov ali pavšalnih stopenj. 

Hkrati bi bilo treba uvesti uporabo 

predlogov proračunov kot dodatno 

metodologijo za določitev poenostavljenih 

stroškov. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 199 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (199a) V skladu s priporočili iz uvodne 

izjave 10 Uredbe (EU) št. 1296/2013 in 

člena 176 te uredbe bi morale države 

članice pogosteje uporabljati 

poenostavljeno obračunavanje stroškov 

kot tudi financiranje s pavšalnimi zneski, 

da zmanjšajo upravna bremena in 

poenostavijo pravila za dodeljevanje 

sredstev. 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 200 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(202) Da se omogoči zgodnejša in bolj 

ciljna uporaba poenostavljenega 

obračunavanja stroškov, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje 

aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, kar zadeva 

opredelitev standardnih lestvic stroškov na 

enoto ali financiranja po pavšalni stopnji, 

poštene, pravične in preverljive metode, s 

katero jih bo mogoče določiti, in 

financiranja na osnovi izpolnjevanja 

pogojev, povezanih z doseganjem napredka 

pri izvajanju ali doseganjem ciljev 

programov, namesto stroškov. Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

(200) Da se omogoči zgodnejša in bolj 

ciljna uporaba poenostavljenega 

obračunavanja stroškov, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje 

aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu 

s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, kar zadeva opredelitev 

različne obravnave vlagateljev in pogoje 

za njeno uporabo, opredelitev standardnih 

lestvic stroškov na enoto ali financiranja po 

pavšalni stopnji, poštene, pravične in 

preverljive metode, s katero jih bo mogoče 

določiti, in financiranja na osnovi 

izpolnjevanja pogojev, povezanih z 

doseganjem napredka pri izvajanju ali 

doseganjem ciljev programov, namesto 

stroškov. Zlasti je pomembno, da se 

Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
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določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi 

delegiranih aktov Evropski parlament in 

Svet zlasti prejmeta vse dokumente 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko 

udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov. 

ustrezno posvetuje, tudi na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja 

pri pripravi delegiranih aktov Evropski 

parlament in Svet zlasti prejmeta vse 

dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 

članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično lahko udeležujejo sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 208 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(208) Natančneje bi bilo treba določiti 

odgovornosti organov upravljanja v zvezi s 

preverjanjem izdatkov, kadar se 

uporabljajo možnosti poenostavljenega 

obračunavanja stroškov. 

(208) Natančneje bi bilo treba določiti 

odgovornosti organov upravljanja v zvezi s 

preverjanjem izdatkov, kadar se 

uporabljajo možnosti poenostavljenega 

obračunavanja stroškov, vključno z 

možnostjo, da bi organi za upravljanje 

podaljšali prehodno obdobje do zaključka 

programa. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) napredek pri doseganju ciljev 

spremlja na podlagi kazalnikov uspešnosti; 

(b) napredek pri doseganju ciljev 

spremlja na podlagi kazalnikov uspešnosti 

s posebnim poudarkom na naknadnem 

učinku, rezultatih in dodani vrednosti 

Unije; 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 
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Člen 62 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se proračun izvršuje v okviru 

deljenega izvrševanja, Komisija in države 

članice upoštevajo načela dobrega 

finančnega poslovodenja, preglednosti in 

nediskriminacije ter zagotavljajo 

prepoznavnost delovanja Unije. V ta 

namen Komisija in države članice 

izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi 

s kontrolo in revizijo ter prevzamejo 

nastale obveznosti, določene v tej uredbi. 

Pravila za posamezni sektor vključujejo 

dopolnilne določbe. 

1. Kadar se proračun izvršuje v okviru 

deljenega izvrševanja, se naloge 

izvrševanja prenesejo na države članice in 

Komisijo. Komisija in države članice 

upoštevajo načela dobrega finančnega 

poslovodenja, preglednosti in 

nediskriminacije ter zagotavljajo 

prepoznavnost delovanja Unije. V ta 

namen Komisija in države članice 

izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi 

s kontrolo in revizijo ter prevzamejo 

nastale obveznosti, določene v tej uredbi. 

Pravila za posamezni sektor vključujejo 

dopolnilne določbe. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega izvrševanja, se lahko 

uporabijo v kombinaciji z operacijami in 

instrumenti, ki se izvajajo na podlagi 

Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 

Evropskem skladu za strateške naložbe, 

Evropskem svetovalnem vozlišču za 

naložbe in Evropskem portalu naložbenih 

projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 

1291/2013 in (EU) št. 1316/2013. 

9. Viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega izvrševanja, se lahko v 

skladu s sektorskimi pravili uporabijo v 

kombinaciji z operacijami in instrumenti, 

ki se izvajajo na podlagi Uredbe 

(EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem 

skladu za strateške naložbe, Evropskem 

svetovalnem vozlišču za naložbe in 

Evropskem portalu naložbenih projektov 

ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 

in (EU) št. 1316/2013. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 125 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 125 črtano 

Prerazporeditev virov na instrumente, 

vzpostavljene na podlagi te uredbe ali 

predpisov za posamezni sektor 

 

Viri, dodeljeni državam članicam v okviru 

deljenega izvrševanja, se lahko na njihovo 

zahtevo prerazporedijo instrumentom, 

vzpostavljenim na podlagi te uredbe ali 

predpisov za posamezni sektor. Komisija 

te vire izvršuje v skladu s točkami (a) do 

(c) člena 61(1), če je to mogoče, v korist 

zadevne države članice. Poleg tega se 

lahko viri, dodeljeni državam članicam v 

okviru deljenega izvrševanja, na njihovo 

zahtevo uporabijo za povečanje 

sposobnosti odzivanja na tveganja, ki jo 

zagotavlja Evropski sklad za strateške 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EFSI). V 

takih primerih se uporabljajo pravila 

EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 201 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar se finančni instrumenti 

izvršujejo v okviru deljenega izvrševanja z 

državami članicami, se uporabljajo pravila 

za posamezni sektor brez poseganja v 

pododstavek 2 člena 208(2). 

3. Kadar se finančni instrumenti 

izvršujejo v okviru deljenega izvrševanja z 

državami članicami, se uporabljajo pravila 

za posamezni sektor. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar se finančni instrumenti kombinirajo 

z dodatno podporo iz proračuna Unije v 

Kadar se finančni instrumenti kombinirajo 

z dodatno podporo iz proračuna Unije v 
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okviru enega sporazuma, vključno z 

nepovratnimi sredstvi, se določbe tega 

naslova uporabljajo za celotni ukrep. 

Poročanje se izvaja v skladu s členom 242. 

okviru enega sporazuma, se določbe tega 

naslova uporabljajo za celotni ukrep. 

Poročanje se izvaja v skladu s členom 242. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je finančni instrument vzpostavljen 

za izvajanje člena 39 Uredbe (EU) št. 

1303/2013 s prispevkom iz proračunskega 

jamstva Unije, se uporabljajo določbe iz 

tega naslova, z izjemo člena 201(1). 

Izvršuje se v skladu s členom 61(1)(c). 

črtano 

Obrazložitev 

Upravljanje in izvrševanje finančnih instrumentov v okviru evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov se ne bi smela zamenjevati z upravljanjem in izvrševanjem drugih 

finančnih instrumentov na ravni EU. V nasprotnem primeru bo to ustvarilo resne težave za 

upravičence in končne prejemnike. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 208 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija zagotovi usklajeno 

upravljanje finančnih instrumentov, zlasti 

na področjih računovodstva, poročanja, 

spremljanja ter upravljanja finančnega 

tveganja. 

3. Komisija zagotovi usklajeno in 

poenostavljeno upravljanje finančnih 

instrumentov, zlasti na področjih 

računovodstva, poročanja, spremljanja ter 

upravljanja finančnega tveganja. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 262 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 2012/2002 

Člen 4 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Potem ko Evropski parlament in 

Svet sprejmeta sklep o uporabi sredstev iz 

sklada, Komisija z izvedbenim aktom 

sprejme sklep o dodelitvi finančnega 

prispevka iz sklada ter državi upravičenki 

takoj in v enkratnem znesku izplača ta 

finančni prispevek. Če je bilo izplačano 

predplačilo v skladu s členom 4a, se 

izplača samo razlika. 

4. Istočasno ko Evropski parlament in 

Svet sprejmeta predlog sklepa o uporabi 

sredstev iz sklada, Komisija z izvedbenim 

aktom, ki začne veljati na dan, ko 

Evropski parlament in Svet sprejmeta 

sklep o uporabi sredstev iz sklada, sprejme 

sklep o dodelitvi finančnega prispevka iz 

sklada ter državi upravičenki takoj in v 

enkratnem znesku izplača ta finančni 

prispevek. Če je bilo izplačano predplačilo 

v skladu s členom 4a, se izplača samo 

razlika. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 264 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Člen 3 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) „naložbe v razvoj endogenega 

potenciala s fiksnimi naložbami v opremo 

in infrastrukturo, vključno z infrastrukturo 

za kulturo in trajnostni turizem, storitvami 

za podjetja, podporo organom za raziskave 

in inovacije ter naložbami v tehnologije in 

aplikativne raziskave v podjetjih;“ 

(e) „naložbe v razvoj endogenega 

potenciala s fiksnimi naložbami v opremo 

in infrastrukturo manjšega obsega, 

vključno z infrastrukturo manjšega obsega 

za kulturo in trajnostni turizem, storitvami 

za podjetja, podporo organom za raziskave 

in inovacije ter naložbami v tehnologije in 

aplikativne raziskave v podjetjih; v 

utemeljenih primerih se lahko obseg 

podpore poveča; 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 264 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 



 

PE601.115v02-00 384/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. odstavku 1 člena 3 se doda 

naslednji pododstavek: 

 „Za naložbe iz točke (e) prvega 

pododstavka velja, da so majhnega 

obsega, če njihovo sofinanciranje iz 

ESRR ne presega 10.000.000 EUR; ta 

zgornja meja se poviša na 20.000.000 

EUR, če infrastruktura velja za svetovno 

kulturno dediščino v smislu člena 1 

Konvencije Unesca o varstvu svetovne 

kulturne in naravne dediščine iz leta 

1972.“ 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 264 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Člen 5 – odstavek 9 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) „podporo za sprejem ter družbeno 

in gospodarsko vključevanje migrantov in 

beguncev;“; 

(e) „podporo za sprejem ter družbeno 

in gospodarsko vključevanje migrantov in 

beguncev, ki uživajo mednarodno 

zaščito;“; 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 264 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Priloga I – razpredelnica o socialni infrastrukturi 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Otroško varstvo in 

izobraževanje 

osebe zmogljivost podprte infrastrukture za 

otroško varstvo in izobraževanje 

Zdravstvo osebe prebivalstvo, ki lahko uporablja 

izboljšane zdravstvene storitve 

Stanovanja stanovanjske 

enote 

sanirane stanovanjske površine 

 stanovanjske sanirane stanovanjske površine, od 
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enote tega za migrante in begunce (brez 

sprejemnih centrov) 

Migranti in begunci osebe infrastrukturne zmogljivosti za 

podporo migrantov in beguncev 

(razen stanovanj) 

Predlog spremembe 

Otroško varstvo in 

izobraževanje 

osebe zmogljivost podprte infrastrukture za 

otroško varstvo in izobraževanje 

Zdravstvo osebe prebivalstvo, ki lahko uporablja 

izboljšane zdravstvene storitve 

Stanovanja stanovanjske 

enote 

sanirane stanovanjske površine 

 stanovanjske 

enote 

sanirane stanovanjske površine, od 

tega za migrante in begunce, ki 

uživajo mednarodno zaščito (brez 

sprejemnih centrov) 

Migranti in begunci, ki 

uživajo mednarodno 

zaščito 

osebe infrastrukturne zmogljivosti za 

podporo migrantov in beguncev, ki 

uživajo mednarodno zaščito (razen 

stanovanj) 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1301/2013 

Člen 2 – točka 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) vstavi se naslednja točka: 

 (11a) „vračljivi predujem“ pomeni 

posojilo za projekt, ki se izplača v enem ali 

več obrokih in katerega pogoji povračila 

so odvisni od rezultata projekta; 

Obrazložitev 

Vračljivi predujmi so instrumenti, ki se v več državah članicah pogosto uporabljajo za 

podporo projektov v začetni fazi predvsem v sektorju inovacij, pri čemer imajo značilnosti 

finančnih instrumentov. Še vedno niso niti opredeljeni niti vključeni v opredelitev finančnih 

instrumentov v uredbi o skupnih določbah in finančni uredbi. To pravno praznino je nujno 

treba obravnavati, še zlasti ker so vračljivi predujmi v uredbi EU o državni pomoči izrecno 

opredeljeni kot posojila in torej kot instrumenti za porazdelitev tveganja. 
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Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 2 – točka 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) ‚makroregionalna strategija‘ 

pomeni celovit okvir, ki ga lahko podprejo 

tudi skladi ESI pri obravnavi skupnih 

izzivov, s katerimi se sooča opredeljeno 

geografsko območje, povezano z državami 

članicami in tretjimi državami z istega 

geografskega območja, ki imajo zato 

koristi od okrepljenega sodelovanja za 

doseganje ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije;“; 

(31) ‚makroregionalna strategija‘ 

pomeni celovit okvir, ki je v skladu s 

smernicami Evropskega sveta in ga lahko 

podprejo tudi skladi ESI pri obravnavi 

skupnih izzivov, s katerimi se sooča 

opredeljeno geografsko območje, povezano 

z državami članicami in tretjimi državami z 

istega geografskega območja, ki imajo zato 

koristi od okrepljenega sodelovanja za 

doseganje ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije;“; 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 9 – pododsatvek 2 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Prednostne naloge, določene za vsak 

sklad ESI v pravilih za posamezne sklade, 

zlasti zajemajo ustrezno uporabo vsakega 

sklada na področju migracij in azila.“ 

„Prednostne naloge, določene za vsak 

sklad ESI v pravilih za posamezne sklade, 

zlasti zajemajo ustrezno uporabo vsakega 

sklada na področju migracij in azila ter po 

potrebi zagotavljajo usklajevanje s 

Skladom za azil, migracije in 

vključevanje.“ 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 30 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. vstavi se naslednji člen 30a: črtano 

„Člen 30a  

1.  Del dodelitev za državo članico iz 

skladov ESI se lahko na zahtevo te države 

članice in v dogovoru s Komisijo prenese 

na enega ali več instrumentov, 

vzpostavljenih na podlagi finančne uredbe 

ali sektorskih predpisov ali za povečanje 

sposobnosti odzivanja na tveganja sklada 

EFSI v skladu s členom 125 finančne 

uredbe. Zahtevo za prerazporeditev 

dodelitve iz skladov ESI je treba predložiti 

do 30. septembra. 

 

2.  Prerazporedijo se lahko le 

finančna sredstva, odobrena za prihodnja 

leta v finančnem načrtu programa. 

 

3.  K zahtevi se priloži predlog za 

spremembo programa ali programov, iz 

katerega se bo opravila prerazporeditev. 

Program in partnerski sporazum se 

ustrezno spremenita v skladu s členom 

30(2), ki določa skupni znesek, ki se vsako 

zadevno leto prerazporedi na Komisijo.“; 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 34 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) krepitev zmogljivosti lokalnih 

akterjev za razvoj in izvajanje operacij, 

vključno s spodbujanjem njihovih 

zmogljivosti za upravljanje projektov; 

(a) krepitev zmogljivosti lokalnih 

akterjev za razvoj in izvajanje operacij, 

vključno s spodbujanjem njihovih 

zmogljivosti za upravljanje projektov, in 

krepitev zmogljivosti potencialnih končnih 

upravičencev za pripravo in izvajanje 

projektov; 
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Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 34 – odstavek 3 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) zagotavljanje prepoznavnosti 

strategije, operacij in projektov; 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 8 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 34 – odstavek 3 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) izbira operacij in določitev zneska 

podpore ter predložitev predlogov organu, 

pristojnemu za končno potrditev 

upravičenosti pred odobritvijo; 

(f) izbira operacij in določitev zneska 

podpore ter, če je ustrezno, predložitev 

predlogov organu, pristojnemu za končno 

potrditev upravičenosti pred odobritvijo; 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 10 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 37 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(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 različni obravnavi in 

njene ravni z namenom pritegnitve 

partnerskih sredstev, ki bi jih zagotovili 

zasebni vlagatelji, in/ali opisom 

mehanizmov, ki se bodo uporabili za 

ugotovitev potrebe in obsega takšne 

različne obravnave, kot je konkurenčen 

(c) oceno dodatnih javnih in zasebnih 

virov, ki bi jih morda zbrali s finančnim 

instrumentom, vse do ravni končnih 

prejemnikov (pričakovani učinek 

finančnega vzvoda): 
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ali ustrezno neodvisen postopek 

ocenjevanja;“; 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 10 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 37 – odstavek 8 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ba) odstavek 8 se nadomesti z 

naslednjim: 

„8. Končni prejemniki, ki jih podpira 

finančni instrument skladov ESI, lahko 

prejemajo podporo tudi v okviru drugih 

prednostnih nalog ali programov skladov 

ESI ali od drugega instrumenta, ki se 

podpira iz proračuna Unije v skladu z 

veljavnimi pravili Unije o državni pomoči. 

V tem primeru se za vsak vir podpore vodi 

ločena evidenca, pomoč iz finančnega 

instrumenta skladov ESI pa je del 

operacije z upravičenimi izdatki, ki so 

ločeni od drugih virov podpore. 

„8. Končni prejemniki, ki jih podpira 

finančni instrument skladov ESI, lahko 

prejemajo podporo tudi v okviru drugih 

prednostnih nalog ali programov skladov 

ESI ali od drugega instrumenta, ki se, 

kakor je ustrezno, podpira iz proračuna 

Unije ali Evropskega sklada za strateške 

naložbe v skladu z veljavnimi pravili Unije 

o državni pomoči. V tem primeru se za 

vsak vir podpore vodi ločena evidenca, 

pomoč iz finančnega instrumenta skladov 

ESI pa povzroča upravičene izdatke, ki so 

ločeni od drugih virov podpore.“ 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) finančnim instrumentom, ki 

omogočajo kombiniranje takšnega 

prispevka s finančnimi produkti EIB v 

okviru Evropskega sklada za strateške 

naložbe.; 

(c) finančnim instrumentom, ki 

omogočajo kombiniranje takšnega 

prispevka s finančnimi produkti EIB v 

okviru Evropskega sklada za strateške 

naložbe in drugih finančnih institucij iz 

člena 38(4) ter v skladu s členom 39a. 
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Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) banki ali finančni instituciji v javni 

lasti, ustanovljeni kot pravna oseba, ki 

opravlja finančne dejavnosti na 

profesionalni osnovi in izpolnjuje vse 

naslednje pogoje: 

(iii) banki ali instituciji v javni lasti, 

ustanovljeni kot pravna oseba, ki opravlja 

finančne dejavnosti na profesionalni osnovi 

in izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– deluje na podlagi pooblastila v 

okviru javne politike, ki mu ga je podelil 

pristojni organ države članice na nacionalni 

ali regionalni ravni, za opravljanje 

dejavnosti gospodarskega razvoja, ki 

prispevajo k ciljem skladov ESI; 

– deluje na podlagi pooblastila v 

okviru javne politike, ki ji ga je podelil 

pristojni organ države članice na nacionalni 

ali regionalni ravni in ki bi moralo kot del 

operacij vključevati opravljanje dejavnosti 

gospodarskega razvoja, ki prispevajo k 

ciljem skladov ESI; 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– izvaja svoje razvojne dejavnosti v 

regijah, na področjih politike in v sektorjih, 

za katere financiranje iz tržnih virov ni 

splošno dostopno ali ne zadošča; 

– med drugim izvaja svoje 

gospodarske razvojne dejavnosti, ki 

prispevajo tudi k ciljem skladov ESI v 

regijah, na področjih politike in v sektorjih, 

za katere financiranje iz tržnih virov ni 

splošno dostopno ali ne zadošča; 
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Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii – alinea 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– deluje na nepridobitni osnovi, da 

bi zagotovila čim večjo dolgoročno 

finančno vzdržnost; 

– deluje tako, da njen glavni cilj ni 

povečevanje dobička, s čimer zagotavlja 
čim večjo dolgoročno finančno vzdržnost 

dejavnosti; 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii– alinea 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zagotavlja, da to neposredno 

sodelovanje ne povzroča nikakršnih 

neposrednih ali posrednih koristi za 

komercialne dejavnosti z vodenjem 

ločenih računov, ločenimi postopki 

upravljanja komercialnih dejavnosti ali 

drugimi ukrepi, skladnimi z veljavnim 

pravom; 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b – točka iii– alinea 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– je pod nadzorom neodvisnega 

organa v skladu z nacionalnim pravom; 

– je pod nadzorom neodvisnega 

organa v skladu z veljavnim pravom. 
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Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – točka ii 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 38 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Pri izvajanju finančnega instrumenta 

organi iz točk (a) do (d) prvega 

pododstavka zagotovijo skladnost z 

veljavnim pravom, vključno s pravili, ki 

veljajo za sklade ESI, državno pomoč in 

javno naročanje, z ustreznimi standardi ter 

z veljavno zakonodajo o preprečevanju 

pranja denarja, boju proti terorizmu, 

davčnim goljufijam in davčnim utajam. Ti 

organi ne uporabljajo struktur za izogibanje 

davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem 

v sistemih agresivnega davčnega 

načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v 

skladu z merili o dobrem davčnem 

upravljanju, kot je določeno v zakonodaji 

EU, tudi v priporočilih in sporočilih 

Komisije ali morebitnih njenih uradnih 

obvestilih. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, 

ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi 

mednarodno dogovorjenih davčnih 

standardov glede preglednosti in izmenjave 

informacij, ter v zvezi z izvajanjem 

finančnih operacij nimajo poslovnih 

odnosov s subjekti, ki so registrirani v 

tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na 

svojo odgovornost sklepajo sporazume s 

finančnimi posredniki za izvajanje 

finančnih operacij. Države članice 

prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje 

pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi 

za sodelovanje pri izvajanju finančnih 

operacij na podlagi teh sporazumov. 

„Pri izvajanju finančnega instrumenta 

organi iz točk (a) do (d) prvega 

pododstavka ravnajo v skladu z veljavnim 

pravom, vključno s pravili, ki veljajo za 

sklade ESI, državno pomoč in javno 

naročanje, z ustreznimi standardi ter z 

veljavno zakonodajo o preprečevanju 

pranja denarja, boju proti terorizmu, 

davčnim goljufijam in davčnim utajam. Ti 

organi ne uporabljajo struktur za izogibanje 

davkom in v njih ne sodelujejo, predvsem 

v sistemih agresivnega davčnega 

načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v 

skladu z merili o dobrem davčnem 

upravljanju, kot je določeno v zakonodaji 

EU. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, ki ne 

sodelujejo z Unijo pri uporabi mednarodno 

dogovorjenih davčnih standardov glede 

preglednosti in izmenjave informacij, ter v 

zvezi z izvajanjem finančnih operacij 

nimajo poslovnih odnosov s subjekti, ki so 

registrirani v tovrstnih jurisdikcijah. Ti 

organi lahko na svojo odgovornost sklepajo 

sporazume s finančnimi posredniki za 

izvajanje finančnih operacij. Države 

članice prenesejo zahteve iz tega odstavka 

v svoje pogodbe s finančnimi posredniki, 

izbranimi za sodelovanje pri izvajanju 

finančnih operacij na podlagi teh 

sporazumov. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice lahko uporabijo 

sklade ESI za prispevek k finančnim 

instrumentom iz točke (c) člena 38(1), da 

bi pritegnile dodatne naložbe zasebnega 

sektorja. 

1. Organi upravljanja v ustreznih 

državah članicah lahko uporabijo sklade 

ESI za prispevek k finančnim 

instrumentom iz točke (c) člena 38(1) pod 

pogojem, da je njihov cilj pritegniti 
dodatne naložbe zasebnega sektorja in še 

naprej prispevati k ciljem skladov ESI ter 

strategiji Unije za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prispevek iz odstavka 1 ne presega 

25 % skupne podpore, zagotovljene 

končnim prejemnikom. V manj razvitih 

regijah iz točke (b) člena 120(3) lahko 

finančni prispevek presega 25 %, če je to 

ustrezno utemeljeno s predhodno oceno, 

vendar ne sme presegati 50 %. Skupna 

podpora iz tega odstavka vključuje skupni 

znesek novih posojil in zajamčenih posojil 

ter naložb lastniškega kapitala in 

navideznega lastniškega kapitala, 

zagotovljen končnim prejemnikom. 

Zajamčena posojila iz tega odstavka se 

upoštevajo samo v obsegu, v katerem so za 

sredstva skladov ESI prevzete obveznosti 

za pogodbe o jamstvu, in sicer izračunano 

na podlagi preudarne predhodne ocene 

tveganj, ki vključuje večkratnik novih 

posojil. 

2. Prispevek iz odstavka 1 ne presega 

15 % skupne podpore, zagotovljene 

končnim prejemnikom. V manj razvitih 

regijah in regijah v prehodu iz točke (b) 

člena 120(3) lahko finančni prispevek 

presega 15 %, če je to ustrezno utemeljeno 

s predhodno ali pripravljalno oceno, ki jo 

izvede EIB v skladu z odstavkom 3 tega 

člena, vendar ne sme presegati 30 %. 

Skupna podpora iz tega odstavka vključuje 

skupni znesek novih posojil in zajamčenih 

posojil ter naložb lastniškega kapitala in 

navideznega lastniškega kapitala, 

zagotovljen končnim prejemnikom. 

Zajamčena posojila iz tega odstavka se 

upoštevajo samo v obsegu, v katerem so za 

sredstva skladov ESI prevzete obveznosti 

za pogodbe o jamstvu, in sicer izračunano 

na podlagi preudarne predhodne ocene 

tveganj, ki vključuje večkratnik novih 

posojil. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 
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Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Poročanje s strani organov 

upravljanja v skladu s členom 46 o 

dejavnostih, ki vključujejo finančne 

instrumente na podlagi tega člena, temelji 

na informacijah, ki jih hrani EIB za 

namene poročanja v skladu s členom 16(1) 

in (2) uredbe o EFSI, dopolnjujejo pa jih 

dodatne informacije, ki se zahtevajo v 

skladu s členom 46(2). 

4. Poročanje s strani organov 

upravljanja v skladu s členom 46 o 

dejavnostih, ki vključujejo finančne 

instrumente na podlagi tega člena, temelji 

na informacijah, ki jih hrani EIB za 

namene poročanja v skladu s členom 16(1) 

in (2) uredbe o EFSI, dopolnjujejo pa jih 

dodatne informacije, ki se zahtevajo v 

skladu s členom 46(2). Zahteve iz tega 

odstavka zagotavljajo enotne pogoje 

poročanja v skladu s členom 46(3) te 

uredbe. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 5 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zaupa naloge izvajanja finančni 

instituciji, ki bodisi odpre fiduciarni račun 

v svojem imenu in v imenu organa 

upravljanja bodisi vzpostavi ločen sveženj 

financiranja v okviru finančne institucije za 

prispevek iz programa. V primeru ločenega 

svežnja financiranja se sredstva programa, 

naložena v finančni instrument, in druga 

sredstva, ki so na voljo v finančni 

instituciji, računovodsko razlikujejo. 

Sredstva na fiduciarnih računih in v takšnih 

ločenih svežnjih financiranja se upravljajo 

v skladu z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja ob upoštevanju ustreznih 

pravil skrbnega in varnega poslovanja ter 

so ustrezno likvidna. 

(b) zaupa naloge izvajanja organu, ki 

bodisi odpre fiduciarni račun v svojem 

imenu in v imenu organa upravljanja bodisi 

vzpostavi ločen sveženj financiranja v 

okviru finančne institucije za prispevek iz 

programa. V primeru ločenega svežnja 

financiranja se sredstva programa, 

naložena v finančni instrument, in druga 

sredstva, ki so na voljo v finančni 

instituciji, računovodsko razlikujejo. 

Sredstva na fiduciarnih računih in v takšnih 

ločenih svežnjih financiranja se upravljajo 

v skladu z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja ob upoštevanju ustreznih 

pravil skrbnega in varnega poslovanja ter 

so ustrezno likvidna. 
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Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Pri izvajanju finančnih 

instrumentov iz točke (c) člena 38(1) 

organi iz odstavka 2 tega člena zagotovijo 

skladnost z veljavnim pravom, vključno s 

pravili, ki veljajo za sklade ESI, državno 

pomoč in javno naročanje, z ustreznimi 

standardi ter z veljavno zakonodajo o 

preprečevanju pranja denarja, boju proti 

terorizmu, davčnim goljufijam in davčnim 

utajam. Ti organi ne uporabljajo struktur za 

izogibanje davkom in v njih ne sodelujejo, 

predvsem v sistemih agresivnega davčnega 

načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v 

skladu z merili o dobrem davčnem 

upravljanju, kot je določeno v zakonodaji 

EU, tudi v priporočilih in sporočilih 

Komisije ali morebitnih njenih uradnih 

obvestilih. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, 

ki ne sodelujejo z Unijo pri uporabi 

mednarodno dogovorjenih davčnih 

standardov glede preglednosti in izmenjave 

informacij, ter v zvezi z izvajanjem 

finančnih operacij nimajo poslovnih 

odnosov s subjekti, ki so registrirani v 

tovrstnih jurisdikcijah. Ti organi lahko na 

svojo odgovornost sklepajo sporazume s 

finančnimi posredniki za izvajanje 

finančnih operacij. Države članice 

prenesejo zahteve iz tega odstavka v svoje 

pogodbe s finančnimi posredniki, izbranimi 

za sodelovanje pri izvajanju finančnih 

operacij na podlagi teh sporazumov. 

6. Pri izvajanju finančnih 

instrumentov iz točke (c) člena 38(1) 

organi iz odstavka 5 tega člena ravnajo v 

skladu z veljavnim pravom, vključno s 

pravili, ki veljajo za sklade ESI, državno 

pomoč in javno naročanje, z ustreznimi 

standardi ter z veljavno zakonodajo o 

preprečevanju pranja denarja, boju proti 

terorizmu, davčnim goljufijam in davčnim 

utajam. Ti organi ne uporabljajo struktur za 

izogibanje davkom in v njih ne sodelujejo, 

predvsem v sistemih agresivnega davčnega 

načrtovanja ali dejavnostih, ki niso v 

skladu z merili o dobrem davčnem 

upravljanju, kot je določeno v zakonodaji 

EU. Nimajo sedeža v jurisdikcijah, ki ne 

sodelujejo z Unijo pri uporabi mednarodno 

dogovorjenih davčnih standardov glede 

preglednosti in izmenjave informacij, ter v 

zvezi z izvajanjem finančnih operacij 

nimajo poslovnih odnosov s subjekti, ki so 

registrirani v tovrstnih jurisdikcijah. Ti 

organi lahko na svojo odgovornost sklepajo 

sporazume s finančnimi posredniki za 

izvajanje finančnih operacij. Države 

članice prenesejo zahteve iz tega odstavka 

v svoje pogodbe s finančnimi posredniki, 

izbranimi za sodelovanje pri izvajanju 

finančnih operacij na podlagi teh 

sporazumov. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Kadar organi iz odstavka 2 tega 

člena izvajajo sklade skladov, lahko del 

izvajanja zaupajo finančnim posrednikom, 

če ti organi v okviru svoje odgovornosti 

zagotovijo, da finančni posredniki 

izpolnjujejo merila iz člena 201(4) ter 

člena 202(1) in (2) finančne uredbe. 

Finančni posredniki se izberejo na podlagi 

odprtih, preglednih, sorazmernih in 

nediskriminatornih postopkov, pri čemer se 

prepreči nasprotje interesov. 

7. Kadar organi iz odstavka 5 tega 

člena izvajajo sklade skladov, lahko del 

izvajanja zaupajo finančnim posrednikom, 

če ti organi v okviru svoje odgovornosti 

zagotovijo, da finančni posredniki 

izpolnjujejo merila iz člena 201(4) ter 

člena 202(1) in (2) finančne uredbe. 

Finančni posredniki se izberejo na podlagi 

odprtih, preglednih, sorazmernih in 

nediskriminatornih postopkov, pri čemer se 

prepreči nasprotje interesov. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Kadar organi upravljanja prispevajo 

programska sredstva skladov ESI k 

obstoječemu instrumentu v skladu s točko 

(c) člena 38(1), za katerega je EIB že 

izbrala upravljavca sklada, mednarodnim 

finančnim institucijam, v katerih je 

udeležena država članica, ali banki 

oziroma finančni instituciji v javni lasti, 

ustanovljeni kot pravni osebi, ki opravlja 

finančne dejavnosti na profesionalni osnovi 

in izpolnjuje pogoje, določene v skladu s 

členom 38(4)(b)(iii), zaupajo naloge 

izvajanja temu upravljavcu sklada z 

neposredno oddajo naročila. 

8. Kadar organi upravljanja prispevajo 

programska sredstva skladov ESI k 

obstoječemu instrumentu v skladu s točko 

(c) člena 38(1), za katerega je EIB že 

izbrala upravljavca sklada ali finančnega 

posrednika, mednarodnim finančnim 

institucijam, v katerih je udeležena država 

članica, ali banki oziroma finančni 

instituciji v javni lasti, ustanovljeni kot 

pravni osebi, ki opravlja finančne 

dejavnosti na profesionalni osnovi in 

izpolnjuje pogoje, določene v skladu s 

členom 38(4)(b)(iii), zaupajo naloge 

izvajanja temu upravljavcu sklada ali 

finančnemu posredniku z neposredno 

oddajo naročila. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

12. V primeru finančnih instrumentov 

iz točke (c) člena 38(1), ki so v obliki 

jamstvenega instrumenta, lahko skladi ESI 

prispevajo k podrejenim in/ali vmesnim 

tranšam portfeljev posojil, kritih tudi v 

okviru jamstva Unije sklada EFSI. 

12. V primeru finančnih instrumentov 

iz točke (c) člena 38(1), ki so v obliki 

jamstvenega instrumenta, se lahko države 

članice odločijo, da skladi ESI po potrebi 

prispevajo k različnim tranšam portfeljev 

posojil, kritih tudi v okviru jamstva Unije 

sklada EFSI. Viri, ki se vrnejo finančnim 

instrumentom iz naložb ali sproščenih 

virov, namenjenih za pogodbe o jamstvu, 

vključno s poplačili kapitala in dobički ter 

drugimi dohodki ali donosi, kot so obresti, 

provizije za jamstva, dividende, kapitalski 

dobički ali kakršni koli drugi prejemki iz 

naložb, ki se lahko pripišejo prispevkom iz 

skladov ESI, se v skladu s cilji ustreznih 

skladov ESI ponovno uporabijo za 

podporo ukrepov in končnih prejemnikov, 

in sicer v skladu s programi, iz katerih se 

izplačajo prispevki. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 13 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 39a – odstavek 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

13. Za ESRR, ESS, Kohezijski sklad 

ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

se lahko vzpostavi posebna prednostna 

naloga, za EKSRP pa posebna vrsta 

operacije s stopnjo sofinanciranja do 100 

% v okviru programa za podporo 

operacijam, ki se izvajajo s finančnimi 

instrumenti iz točke (c) člena 38(1). 

13. Za ESRR, ESS, Kohezijski sklad 

ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

se lahko vzpostavi posebna prednostna 

naloga, za EKSRP pa posebna vrsta 

operacije s stopnjo sofinanciranja v skladu 

z določitvijo stopenj sofinanciranja iz 

člena 120(3) s povečanjem do 15 % v 

okviru programa za podporo operacijam, ki 

se izvajajo s finančnimi instrumenti iz 

točke (c) člena 38(1). 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 14 – točka a 



 

PE601.115v02-00 398/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIB ali druge mednarodne finančne 

institucije, v katerih je udeležena država 

članica, imenovanim organom ob vsakem 

zahtevku za plačilo predložijo poročila o 

kontrolah. Prav tako Komisiji in 

imenovanim organom predložijo letno 

revizijsko poročilo, ki ga pripravi zunanji 

revizor teh organov. 

EIB ali druge mednarodne finančne 

institucije, v katerih je udeležena država 

članica, imenovanim organom vsako 

koledarsko leto do 30. junija predložijo 

poročila o kontrolah in uspešnosti v zvezi s 

posameznimi zahtevki za plačilo ter 

stopnjo povračila končnim prejemnikom v 

preteklem letu.. Prav tako Komisiji in 

imenovanim organom predložijo letno 

revizijsko poročilo, ki ga pripravi zunanji 

revizor teh organov. 

Obrazložitev 

EIB in druge finančne institucije bi morale biti odgovorne za doseganje rezultatov in 

poročanje o uspešnosti finančnih instrumentov v okviru evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, ki jih upravljajo, kot to zahtevajo upravičenci do nepovratnih sredstev ali drugi 

upravljavci finančnih instrumentov evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 14 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 40 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija je pooblaščena za sprejetje 

izvedbenega akta v zvezi z vzorci poročil o 

kontrolah in letnih revizijskih poročil iz 

prvega pododstavka tega odstavka. 

Komisija je pooblaščena za sprejetje 

izvedbenega akta v zvezi z vzorci poročil o 

kontrolah in letnih revizijskih poročil iz 

tretjega pododstavka tega odstavka. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 14 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 40 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Evropsko računsko sodišče izvaja revizije 

uspešnosti EIB ali drugih finančnih 

institucij, v katerih je udeležena država 

članica, in sicer za finančne instrumente, 

ki jih upravljajo in ki vključujejo 

proračunska sredstva Unije. 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 15 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 41 – odstavek 1 – točka c 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 15a. v členu 41 se točka (c) odstavka 1 

nadomesti z naslednjim: 

(c) naknadni zahtevki za vmesno 

plačilo, predloženi v obdobju 

upravičenosti, se predložijo le: 

„(c) drugi zahtevek in naknadni 

zahtevki za vmesno plačilo, predloženi v 

obdobju upravičenosti, se predložijo le, 

kadar je bilo vsaj 60 % zneska iz 

predhodnega zahtevka za vmesna plačila 

porabljenih kot upravičeni izdatki v smislu 

točk (a), (b) in (d) člena 42(1).“ 

(i) za drugi zahtevek za vmesno 

plačilo, kadar je bilo vsaj 60 % zneska iz 

prvega zahtevka za vmesna plačila 

porabljenih kot upravičeni izdatki v smislu 

točk (a), (b) in (d) člena 42(1); 

 

(ii) za tretji in nadaljnje zahtevke za 

vmesno plačilo, kadar je bilo vsaj 85 % 

zneskov iz predhodnih zahtevkov za 

vmesna plačila porabljenih kot upravičeni 

izdatki v smislu točk (a), (b) in (d) člena 

42(1); 

 

Obrazložitev 

Predlagano je znižanje omejitve s 85 % na 60 %, ki velja za tretje in nadaljnje tranše, saj je 

to eden od dejavnikov, ki vpliva na pomanjkanje sredstev sredi izvrševanja nacionalnih 

finančnih instrumentov. Takšna sprememba bi povečala učinkovitost delovanja sklada v 

skladu, zmanjšala pritisk na nacionalne proračune (ker plačila v te sklade izvaja predhodno 
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organ upravljanja) in zagotovila nemoten postopek izvrševanja z manjšim tveganjem 

prekinitev sredi postopka. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 15 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 42 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 15b. v členu 42 se prvi pododstavek 

odstavka 3 nadomesti z naslednjim: 

Pri instrumentih, ki temeljijo na lastniškem 

kapitalu in so namenjeni podjetjem iz člena 

37(4), za katere se sporazum o financiranju 

iz točke (b) člena 38(7) podpiše pred 31. 

decembrom 2017 ter ki do konca obdobja 

upravičenosti investirajo vsaj 55 % 

programskih sredstev, dodeljenih v 

zadevnem sporazumu o financiranju, lahko 

omejen znesek plačil za naložbe v končne 

prejemnike, ki se opravi za obdobje, ki ni 

daljše od štirih let od konca obdobja 

upravičenosti, šteje za upravičen izdatek, 

če je vplačan na depozitni račun, posebej 

odprt v ta namen, če se pri tem upoštevajo 

pravila o državni pomoči in če so 

izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji. 

Pri instrumentih, ki temeljijo na lastniškem 

kapitalu in so namenjeni podjetjem iz člena 

37(4), za katere se sporazum o financiranju 

iz točke (b) člena 38(7) podpiše pred 31. 

decembrom 2018 ter ki do konca obdobja 

upravičenosti investirajo vsaj 55 % 

programskih sredstev, dodeljenih v 

zadevnem sporazumu o financiranju, lahko 

omejen znesek plačil za naložbe v končne 

prejemnike, ki se opravi za obdobje, ki ni 

daljše od štirih let od konca obdobja 

upravičenosti, šteje za upravičen izdatek, 

če je vplačan na depozitni račun, posebej 

odprt v ta namen, če se pri tem upoštevajo 

pravila o državni pomoči in če so 

izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji. 

 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 16 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 42 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Kadar stroške upravljanja in provizije za 

upravljanje iz točke (d) prvega 

pododstavka odstavka 1 in odstavka 2 tega 

člena obračunajo organ, ki izvaja sklad 

skladov, ali organi, ki izvajajo finančne 

instrumente v skladu s točko (c) člena 

„Kadar stroške upravljanja in provizije za 

upravljanje iz točke (d) prvega 

pododstavka odstavka 1 in odstavka 2 tega 

člena obračunajo organ, ki izvaja sklad 

skladov, ali organi, ki izvajajo finančne 

instrumente v skladu s točko (c) člena 
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38(1) ter točkama (a) in (b) člena 38(4), ti 

stroški in provizije ne presegajo omejitev, 

določenih v delegiranem aktu iz odstavka 6 

tega člena. 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.“; 

38(1) ter točkami (a), (b) in (c) člena 

38(4), ti stroški in provizije ne presegajo 

omejitev, določenih v delegiranem aktu iz 

odstavka 6 tega člena. 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.“; 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podpora iz skladov ESI za finančne 

instrumente, vložena v končne prejemnike, 

in dobički ter drugi dohodki ali donosi, kot 

so obresti, provizije za jamstva, dividende, 

kapitalski dobički ali drugi prihodki, 

ustvarjeni s temi naložbami, ki se lahko 

pripišejo podpori iz skladov ESI, se lahko 

uporabijo za različno obravnavo zasebnih 

vlagateljev ter EIB pri uporabi jamstva EU 

v skladu z Uredbo (EU) št. 2015/1017. 

Taka različna obravnava je utemeljena s 

potrebo po pritegnitvi zasebnih partnerskih 

sredstev. 

1. Podpora iz skladov ESI za finančne 

instrumente, vložena v končne prejemnike, 

in dobički ter drugi dohodki ali donosi, kot 

so obresti, provizije za jamstva, dividende, 

kapitalski dobički ali drugi prihodki, 

ustvarjeni s temi naložbami, ki se lahko 

pripišejo podpori iz skladov ESI, se lahko 

uporabijo za različno obravnavo 

vlagateljev, ki delujejo po načelu tržnega 

gospodarstva, ter EIB pri uporabi jamstva 

EU v skladu z Uredbo (EU) št. 2015/1017. 

Taka različna obravnava je utemeljena s 

potrebo po pritegnitvi zasebnih partnerskih 

sredstev in spodbuditvi javnega 

financiranja. 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43a – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Potreba po različni obravnavi iz 

odstavka 1 in njena raven se ugotovita v 

predhodni oceni. 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43a – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Različna obravnava ne presega 

zneska, potrebnega za oblikovanje spodbud 

za pritegnitev zasebnih partnerskih 

sredstev. Ne predstavlja čezmernega 

nadomestila stroškov zasebnim vlagateljem 

in EIB pri uporabi jamstva EU v skladu z 

Uredbo (EU) 2015/1017. Usklajevanje 

interesov se zagotovi z ustrezno delitvijo 

tveganja in dobička. 

3. Različna obravnava ne presega 

zneska, potrebnega za oblikovanje spodbud 

za pritegnitev zasebnih partnerskih 

sredstev. Ne predstavlja čezmernega 

nadomestila stroškov vlagateljem, ki 

delujejo po načelu tržnega gospodarstva, 
in EIB pri uporabi jamstva EU v skladu z 

Uredbo (EU) 2015/1017. Usklajevanje 

interesov se zagotovi z ustrezno delitvijo 

tveganja in dobička. 

Obrazložitev 

Ključno je, da ta uredba zajema tudi nacionalne in regionalne spodbujevalne banke. V 

Nemčiji na primer finančne instrumente skoraj izključno obdelujejo spodbujevalne banke. 

Predlog Komisije navaja samo „zasebne vlagatelje“ (v zvezi z novim pojmom državne 

pomoči), medtem ko je prejšnja uredba izključno navajala tudi „zasebne vlagatelje na 

podlagi načela tržnega gospodarstva“. 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43a – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Različna obravnava zasebnih 

vlagateljev ne posega v pravila Unije o 

4. Različna obravnava vlagateljev, ki 

delujejo po načelu tržnega gospodarstva, 
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državni pomoči.“; ne posega v pravila Unije o državni 

pomoči. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 17 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 43a – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 149, ki dopolnjuje to uredbo, kar 

zadeva opredelitev različne obravnave 

vlagateljev in podrobnih pogojev za 

uporabo različne obravnave vlagateljev.  

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 18 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 44 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če je primerno, za pokritje izgub v 

nominalnem znesku prispevka iz skladov 

ESI k finančnemu instrumentu, ki izhajajo 

iz negativnih obresti, če pride do izgub 

kljub aktivnemu upravljanjem denarnih 

sredstev s strani organov, ki izvajajo 

finančne instrumente; 

(b) če je primerno, za pokritje izgub v 

nominalnem znesku prispevka iz skladov 

ESI k finančnemu instrumentu, ki izhajajo 

iz negativnih obresti, če pride do izgub 

kljub aktivnemu upravljanjem denarnih 

sredstev. 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 21 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 57 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

21. v členu 57 se črta odstavek 3; črtano 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 22 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 58 – odstavek 1 – točka f 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) točka (f) se nadomesti z 

naslednjim: 

(f) ukrepe za razširjanje informacij, 

podporo mreženju, izvajanje 

komunikacijskih dejavnosti, ozaveščanje 

ter spodbujanje sodelovanja in izmenjave 

izkušenj, vključno s tretjimi državami; 

„(f) ukrepe za razširjanje informacij, 

podporo mreženju, izvajanje 

komunikacijskih dejavnosti o rezultatih in 

uspehih, doseženih s podporo skladov 

ESI, ozaveščanje ter spodbujanje 

sodelovanja in izmenjave izkušenj, 

vključno s tretjimi državami;“ 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 23 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 59 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) Vstavi se naslednji odstavek: 

 „1b. 0,25 % razpoložljivega denarja za 

tehnično pomoč se uporabi za izvajanje 

komunikacijskih dejavnosti za 

ozaveščanje in obveščanje državljanov o 

rezultatih in uspehih projektov, ki jih 

podpirajo skladi ESI; takšne 

komunikacijske dejavnosti se nadaljujejo 

še štiri leta po zaključku projekta, ko so 

rezultati projekta jasno vidni.“ 
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Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 23 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 61 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 23a. v členu 61 se prvi pododstavek 

odstavka 1 nadomesti z naslednjim: 

„Ta člen se uporablja za operacije, ki 

ustvarjajo neto prihodek po njihovem 

zaključku. Za namene tega člena „neto 

prihodek“ pomeni prilive denarnih 

sredstev, ki jih neposredno plačajo 

uporabniki za blago ali storitve, ki jih 

zagotavlja operacija, kot so pristojbine, ki 

jih neposredno krijejo uporabniki za 

uporabo infrastrukture, prodajo ali najem 

zemljišč ali stavb, ali izplačila za storitve, 

brez obratovalnih stroškov in stroškov 

nadomestila za kratkotrajne naprave, 

nastalih v zadevnem obdobju. Prihranki pri 

obratovalnih stroških, ki jih ustvari 

operacija, se obravnavajo kot neto 

prihodek, razen če se izravnajo z enakim 

zmanjšanjem v subvencijah za poslovanje. 

„Ta člen se uporablja za operacije, ki 

ustvarjajo neto prihodek po njihovem 

zaključku. Za namene tega člena „neto 

prihodek“ pomeni prilive denarnih 

sredstev, ki jih neposredno plačajo 

uporabniki za blago ali storitve, ki jih 

zagotavlja operacija, kot so pristojbine, ki 

jih neposredno krijejo uporabniki za 

uporabo infrastrukture, prodajo ali najem 

zemljišč ali stavb, ali izplačila za storitve, 

brez obratovalnih stroškov in stroškov 

nadomestila za kratkotrajne naprave, 

nastalih v zadevnem obdobju. Prihranki pri 

obratovalnih stroških, ki jih ustvari 

operacija, z izjemo prihrankov pri 

stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov 

za energetsko učinkovitost, se obravnavajo 

kot neto prihodek, razen če se izravnajo z 

enakim zmanjšanjem v subvencijah za 

poslovanje.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN) 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 25 – točka b 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 65 – odstavek 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

11. Operacija lahko prejme podporo iz 

enega ali več skladov ESI ali enega ali več 

programov in iz drugih instrumentov 

Unije, če izdatki, prijavljeni v zahtevku za 

plačilo za enega od skladov ESI, ne 

11. Operacija lahko prejme podporo iz 

enega ali več skladov ESI ali enega ali več 

programov in iz drugih instrumentov 

Unije, če se izdatki, prijavljeni v zahtevku 

za plačilo za enega od skladov ESI, 
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prejemajo niti podpore drugega sklada ali 

instrumenta Unije niti podpore iz istega 

sklada prek drugega programa. Znesek 

izdatkov, ki ga je treba vnesti v zahtevek za 

plačilo v okviru sklada ESI, se lahko 

izračuna za vsak sklad ESI na sorazmerni 

osnovi v skladu z dokumentom, ki določa 

pogoje za podporo. 

nanašajo na podporo, ki se razlikuje od 
podpore iz drugega sklada ali instrumenta 

Unije ali podpore iz istega sklada prek 

drugega programa. Znesek izdatkov, ki ga 

je treba vnesti v zahtevek za plačilo v 

okviru sklada ESI, se lahko izračuna za 

vsak sklad ESI na sorazmerni osnovi v 

skladu z dokumentom, ki določa pogoje za 

podporo. 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 26 – točka ii 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 67 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e)  financiranje, ki ni povezano s 

stroški zadevnih operacij, temveč temelji 

na izpolnjevanju pogojev, povezanih z 

realizacijo napredka pri izvajanju ali 

doseganju ciljev programov. Podrobni 

postopki v zvezi s pogoji financiranja in 

njihova uporaba so določeni v delegiranih 

aktih, sprejetih v skladu s pooblastilom iz 

odstavka 5. 

(e)  financiranje, ki ni povezano s 

stroški zadevnih operacij, temveč temelji 

na izpolnjevanju pogojev, povezanih z 

realizacijo napredka pri izvajanju ali 

doseganju ciljev programov. Podrobni 

postopki v zvezi s pogoji financiranja in 

njihova uporaba so določeni v delegiranih 

aktih, sprejetih v skladu s pooblastilom iz 

odstavka 5a. 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 26 – točka b 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 67 – odstavek 2 a – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za ta odstavek veljajo prehodne določbe iz 

člena 152(4). 
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Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 26 – točka c – točka ii 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 67 – odstavek 5 – pododstavek 2 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) doda se naslednji pododstavek: (ii) doda se naslednji odstavek: 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 149 zvezi z opredelitvijo 

standardnih lestvic stroškov na enoto ali 

financiranja po pavšalni stopnji iz točk (b) 

in (d) prvega pododstavka odstavka 1, s 

tem povezanih metod iz točke (a) prvega 

pododstavka tega odstavka in oblike 

podpore iz točke (e) prvega pododstavka 

odstavka 1.“; 

„5a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 149, ki dopolnjuje to uredbo, kar 

zadeva opredelitev standardnih lestvic 

stroškov na enoto ali financiranja po 

pavšalni stopnji iz točk (b) in (d) prvega 

pododstavka odstavka 1, s tem povezanih 

metod iz točke (a) odstavka 5 in oblike 

podpore iz točke (e) prvega pododstavka 

odstavka 1.“; 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 29 – točka a 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Article 70 – paragraph 1a – subparagraph 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„1a. Za operacije v zvezi z 

zagotavljanjem storitev državljanom ali 

podjetjem, ki zajemajo celotno ozemlje 

države članice, se šteje, da se nahajajo na 

vseh programskih območjih v državi 

članici. V takih primerih se izdatki dodelijo 

zadevnim programskim območjem 

sorazmerno na podlagi objektivnih meril, 

razen proračunskih sredstev za 

programska območja. 

„1a. Za operacije v zvezi z 

zagotavljanjem storitev državljanom ali 

podjetjem, ki zajemajo celotno ozemlje 

države članice, se šteje, da se nahajajo na 

vseh programskih območjih v državi 

članici. V takih primerih se izdatki dodelijo 

zadevnim programskim območjem 

sorazmerno na podlagi objektivnih meril. 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 29 – točka c 
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Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 70 – odstavek 2 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„2a. Kar zadeva sklade in ESPR, če 

imajo operacije, ki se izvajajo zunaj 

programskega območja v skladu z 

odstavkom 2, pozitivne učinke tako zunaj 

kot znotraj programskega območja, se 

izdatki dodelijo tem območjem sorazmerno 

na podlagi objektivnih meril, razen 

proračunskih sredstev za programska 

območja.“; 

„2a. Kar zadeva sklade in ESPR, če 

imajo operacije, ki se izvajajo zunaj 

programskega območja v skladu z 

odstavkom 2, pozitivne učinke tako zunaj 

kot znotraj programskega območja, se 

izdatki dodelijo tem območjem sorazmerno 

na podlagi objektivnih meril;“ 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 36 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 98 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„ESRR in ESS lahko v duhu dopolnjevanja 

in ob upoštevanju 10-odstotne omejitve 

financiranja Unije za vsako prednostno os 

operativnega programa financirata del 

operacije, katere stroški so upravičeni do 

podpore iz drugega sklada na podlagi 

pravil, ki se uporabljajo za navedeni sklad, 

pod pogojem, da so taki stroški potrebni za 

zadovoljivo izvedbo operacije in so z njo 

neposredno povezani.“; 

„ESRR in ESS lahko v duhu dopolnjevanja 

in ob upoštevanju 10-odstotne omejitve 

financiranja Unije za vsako prednostno os 

operativnega programa financirata del 

operacije, katere stroški so upravičeni do 

podpore iz drugega sklada na podlagi 

pravil upravičenosti, ki se uporabljajo za 

navedeni sklad, pod pogojem, da so taki 

stroški potrebni za zadovoljivo izvedbo 

operacije in so z njo neposredno 

povezani.“; 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 37 – točka b 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 102 – odstavek 6 a – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar Komisija v 6 mesecih po predložitvi 

teh informacij neodvisnim strokovnjakom 
Neodvisni pregled kakovosti se opravi v 

šestih mesecih po predložitvi teh 
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ni obveščena o neodvisnem pregledu 

kakovosti ali kadar je zadevna ocena 

negativna, se ustrezni izdatki umaknejo in 

izjava o izdatkih se ustrezno popravi.“; 

informacij neodvisnim strokovnjakom. 

Kadar Komisija ni obveščena o tem 

pregledu v treh mesecih po njegovem 

zaključku ali kadar je zadevna ocena 

negativna, se ustrezni izdatki umaknejo in 

izjava o izdatkih se ustrezno popravi.; 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 39 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 105 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

39. v odstavku 2 člena 105 se črta 

drugi stavek; 

39. v odstavku 2 člena 105 se drugi 

stavek nadomesti z naslednjim: 

 „Realizacije in rezultati skupnega 

akcijskega načrta lahko zagotovijo 

upravičenost do povračila stroškov samo, 

če so bili doseženi po datumu sklepa o 

odobritvi skupnega akcijskega načrta iz 

člena 107 in pred koncem določenega 

obdobja izvajanja, opredeljenega v tem 

sklepu.“ 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 40 – točka c 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 106 – pododstavek 1 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) opis predvidenih projektov ali vrst 

projektov, po potrebi skupaj z mejniki ter 

ciljnimi vrednostmi učinka in rezultatov, 

povezanih s skupnimi kazalniki po 

prednostnih oseh, če je to primerno.; 

(3) opis predvidenih projektov ali vrst 

projektov, po potrebi skupaj z mejniki ter 

ciljnimi vrednostmi učinka in rezultatov, 

povezanih s skupnimi in posebnimi 

kazalniki po prednostnih oseh, če je to 

primerno.; 
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Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – toča 40 – točka d 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 106 – pododstavek 1 – točki 6 in 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) točki 6 in 7 se črtata; črtano 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 40 – točka e a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 106 – pododstavek 1 – točka 8 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) doda se naslednja točka: 

 „(ca) ureditve, ki zagotavljajo širjenje 

informacij in obveščanje o skupnem 

akcijskem načrtu in skladih;“ 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 46 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 115 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Podrobna pravila v zvezi z 

informacijskimi in komunikacijskimi 

ukrepi, namenjenimi javnosti, ter ukrepi 

informiranja za potencialne upravičence in 

upravičence so določena v Prilogi XII.; 

3. Podrobna pravila v zvezi z 

informacijami, komunikacijo in 

prepoznavnostjo za javnost ter ukrepi 

informiranja za potencialne upravičence in 

upravičence so določena v Prilogi XII.; 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 47 – točka a 
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Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 119 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Znesek skladov, ki se dodeli tehnični 

podpori, je omejen na 4 % skupnega 

zneska skladov, dodeljenega operativnim 

programom ob sprejetju operativnih 

programov v državi članici v okviru cilja 

‚naložbe za rast in delovna mesta. 

Znesek skladov, ki se dodeli tehnični 

podpori, je omejen na 4 % skupnega 

zneska skladov, dodeljenega operativnim 

programom ob sprejetju operativnih 

programov v državi članici v okviru cilja‚ 

naložbe za rast in delovna mesta. 0,25 % 

zneska se po potrebi nameni 

informacijskim in komunikacijskim 

dejavnostim na ravni programov in 

projektov, kakor je navedeno v členu 59. 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 59 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 148 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 59a. v členu 148 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Operacije, pri katerih skupni 

upravičeni izdatki ne presegajo 200 000 

EUR za ESRR in Kohezijskega sklada, 150 

000 EUR za ESS ali 100 000 EUR za 

ESPR, niso predmet več kot ene revizije 

revizijskega organa ali Komisije pred 

predložitvijo obračunov, ki vsebujejo 

končne izdatke za končano operacijo. 

Druge operacije niso predmet več kot ene 

revizije revizijskega organa ali Komisije v 

obračunskem letu pred predložitvijo 

obračunov, ki vsebujejo končne izdatke za 

končano operacijo. Operacije niso predmet 

revizije Komisije ali revizijskega organa v 

nobenem letu, v katerem je revizijo že 

opravilo Evropsko računsko sodišče, pod 

pogojem, da lahko rezultate revizijskega 

dela za take operacije, ki ga opravi 

Evropsko računsko sodišče, za izpolnitev 

njunih nalog uporabita revizijski organ ali 

„1.  Operacije, pri katerih skupni 

upravičeni izdatki ne presegajo 300.000 

EUR za ESRR in Kohezijskega sklada, 

200.000 EUR za ESS ali 150.000 EUR za 

ESPR, niso predmet več kot ene revizije 

revizijskega organa ali Komisije pred 

predložitvijo obračunov, ki vsebujejo 

končne izdatke za končano operacijo. 

Druge operacije niso predmet več kot ene 

revizije revizijskega organa ali Komisije v 

obračunskem letu pred predložitvijo 

obračunov, ki vsebujejo končne izdatke za 

končano operacijo. Operacije niso predmet 

revizije Komisije ali revizijskega organa v 

nobenem letu, v katerem je revizijo že 

opravilo Evropsko računsko sodišče, pod 

pogojem, da lahko rezultate revizijskega 

dela za take operacije, ki ga opravi 

Evropsko računsko sodišče, za izpolnitev 

njunih nalog uporabita revizijski organ ali 
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Komisija.“ Komisija.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN) 

Obrazložitev 

Namen je dvigniti prag, pod katerim operacija ni predmet več kot ene revizije (enotna 

revizija) pred predložitvijo obračunov, ki vsebujejo končne izdatke. 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 59 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 149 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (59b) v členu 149 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„2. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 5(3), drugega 

odstavka člena 12, četrtega pododstavka 

člena 22(7), člena 37(13), tretjega 

pododstavka člena 38(4), členov 40(4), 

člena 41(3), drugega pododstavka člena 

42(1), člena 42(6), drugega, tretjega, 

četrtega in sedmega pododstavka člena 

61(3), členov 63(4) in 64(4), drugega 

pododstavka člena 68(1), četrtega 

pododstavka člena 101(1), petega 

pododstavka člena 122(2), prvega 

pododstavka člena 125(8), člena 125(9), 

člena 127(7) in (8) ter člena 144(6) se 

prenese na Komisijo od 21. december 2013 

do 31. decembra 2020. 

„2.  Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 5(3), drugega 

odstavka člena 12, četrtega pododstavka 

člena 22(7), člena 37(13), tretjega 

pododstavka člena 38(4), členov 40(4), 

člena 41(3), drugega pododstavka člena 

42(1), člena 42(6), člena 43a(4a), drugega, 

tretjega, četrtega in sedmega pododstavka 

člena 61(3), členov 63(4), 64(4) in 67(5a), 

drugega pododstavka člena 68(1), četrtega 

pododstavka člena 101(1), petega 

pododstavka člena 122(2), prvega 

pododstavka člena 125(8), člena 125(9), 

člena 127(7) in (8) ter člena 144(6) se 

prenese na Komisijo od 21. december 2013 

do 31. decembra 2020.“ 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 60 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Člen 152 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Če se je razpis za zbiranje predlogov 

začel pred začetkom veljavnosti Uredbe 

XXX/YYY o spremembi te uredbe, se 

lahko organ upravljanja (ali odbor za 

spremljanje v primeru programov v okviru 

cilja evropskega teritorialnega sodelovanja) 

odloči, da največ 6 mesecev od dneva 

začetka veljavnosti Uredbe XXX/YYY ne 

bo uporabljal obveznosti iz člena 67(2a). 

Če se upravičencu v 6 mesecih od dneva 

začetka veljavnosti Uredbe XXX/YYY da 

na voljo dokument, ki določa pogoje za 

podporo, se lahko organ upravljanja 

odloči, da ne bo uporabljal teh 

spremenjenih določb.“; 

„Organ upravljanja (ali odbor za 

spremljanje v primeru programov v okviru 

cilja evropskega teritorialnega sodelovanja) 

se lahko odloči, da največ 12 mesecev od 

dneva začetka veljavnosti Uredbe 

XXX/YYY ne bo uporabljal obveznosti iz 

člena 67(2a). 

 V ustrezno utemeljenih primerih se lahko 

organ upravljanja ali odbor za 

spremljanje v primeru programov v okviru 

cilja evropskega teritorialnega 

sodelovanja odloči za podaljšanje 

dvanajstmesečnega prehodnega obdobja 

do zaključka programa. To odločitev 

priglasi Komisiji pred iztekom prehodnega 

obdobja. 

 Prvi in drugi pododstavek se ne nanašata 

na nepovratna sredstva in vračljive 

podpore, ki jih podpira ESS, in za katere 

javna finančna podpora ne presega 

50 000 EUR.“ 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 61 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Priloga XII – podtočka 2.1. – točka 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 61a. točka 1 v pododdelku 2.1 se 

nadomesti z naslednjim: 

1. Država članica in organ upravljanja 

zagotovita, da se informacijski in 

komunikacijski ukrepi izvajajo v skladu s 

„1. Država članica in organ upravljanja 

zagotovita, da se informacijski in 

komunikacijski ukrepi izvajajo v skladu s 
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komunikacijsko strategijo, ter si z uporabo 

različnih oblik in metod komunikacije na 

ustrezni ravni prizadevata, da mediji kar 

najbolj obsežno poročajo o teh ukrepih. 

komunikacijsko strategijo zaradi 

izboljšanja prepoznavnosti in interakcije z 

državljani, ter si z uporabo različnih oblik 

in metod komunikacije na ustrezni ravni, ki 

so obenem tudi prilagojene tehnološkim 

inovacijam, prizadevata, da mediji kar 

najbolj obsežno poročajo o teh ukrepih.“ 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 61 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Priloga XII – podtočka 2.2. – točka 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 61b. v pododdelku 2.2 se točka 4 

nadomesti z naslednjim: 

4. Upravičenec med izvajanjem 

operacije, ki jo podpira ESRR ali 

Kohezijski sklad, na dobro vidnem mestu 

postavi dovolj velik začasni pano za vsako 

operacijo, ki zajema financiranje 

infrastrukture ali gradbenih dejavnosti, pri 

katerih skupna javna podpora operaciji 

presega 500 000 EUR. 

„4. Upravičenec med izvajanjem 

operacije, ki jo podpira ESRR ali 

Kohezijski sklad, na dobro vidnem mestu 

postavi dovolj velik začasni pano za vsako 

operacijo, ki zajema financiranje 

infrastrukture ali gradbenih dejavnosti;“ 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 61 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Priloga XII – podtočka 2.2. – točka 5 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 61c. v pododdelku 2.2 se uvodni del 

točke 5 nadomesti z naslednjim: 

5. Upravičenec najpozneje tri mesece 

po zaključku operacije na dobro vidnem 

mestu postavi dovolj veliko stalno ploščo 

ali pano za vsako operacijo, ki izpolnjuje 

naslednji merili: 

„5. Upravičenec najpozneje tri mesece 

po zaključku operacije na dobro vidnem 

mestu postavi dovolj veliko stalno ploščo 

ali pano za vsako operacijo, ki izpolnjuje 

naslednje merilo: 
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Predlog spremembe  100 

Predlog uredbe 

Člen 265 – odstavek 1 – točka 61 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1303/2013 

Priloga XII – podtočka 2.2. – točka 5 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 61d. v točki 5 pododdelka 2.2 se črta 

točka (a): 

(a) skupna javna podpora operaciji 

presega 500 000 EUR; 
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Naslov Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije 
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12.5.2017 

MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA(*) 

za Odbor za proračun 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 

1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, 

(EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter 

Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Pripravljavec mnenja (*): Albert Deß 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 

upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 253 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (253a) Kmetijski trgi bi morali biti 

pregledni, informacije o cenah pa 

dostopne in ugodne za vse deležnike. K 

vlogi Unije spada, da spodbuja 

preglednost na trgu Unije. V ta namen bi 

se morala z naslednjo reformo SKP 

povečati preglednost trga z opazovalnimi 

službami za cene kmetijskih proizvodov za 

posamezni sektor, da bi razvili dinamično 
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analizo kmetijskih trgov po posameznih 

segmentih v sodelovanju z različnimi 

gospodarskimi subjekti in redno objavljali 

ustrezne podatke in napovedi. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 253 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (253b) V skladu s členom 42 in 

členom 43(2) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije imajo cilji skupne 

kmetijske politike prednost pred vsemi 

pravili konkurence Unije. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se proračun izvršuje v okviru 

deljenega izvrševanja, Komisija in države 

članice upoštevajo načela dobrega 

finančnega poslovodenja, preglednosti in 

nediskriminacije ter zagotavljajo 

prepoznavnost delovanja Unije. V ta 

namen Komisija in države članice 

izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi 

s kontrolo in revizijo ter prevzamejo 

nastale obveznosti, določene v tej uredbi. 

Pravila za posamezni sektor vključujejo 

dopolnilne določbe. 

1. Kadar se proračun izvršuje v okviru 

deljenega izvrševanja, Komisija in države 

članice upoštevajo načela dobrega 

finančnega poslovodenja, preglednosti in 

nediskriminacije ter zagotavljajo 

prepoznavnost delovanja Unije. V ta 

namen Komisija in države članice 

izpolnjujejo vsaka svoje obveznosti v zvezi 

s kontrolo in revizijo ter prevzamejo 

nastale obveznosti, določene v tej uredbi. 

Pravila za posamezni sektor vključujejo 

dopolnilne določbe. Pravila za posamezni 

sektor določajo okvir za zagotavljanje 

uporabe načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti. Načelo sorazmernosti je 

treba okrepiti z določitvijo minimalnih 

zahtev in povečanjem prožnosti, tako da se 

zagotovi uporaba diskrecijske pravice in 

odgovornost držav članic. Države članice 

zagotovijo podrobne informacije o 

postopkih financiranja v skladu z okvirom 



 

PE601.115v02-00 420/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

iz te uredbe. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 2 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija v okviru ocene tveganja in v 

skladu s pravili za posamezni sektor 

spremlja upravljavske in kontrolne sisteme, 

vzpostavljene v državah članicah. Komisija 

pri revizijskem delu spoštuje načelo 

sorazmernosti in upošteva stopnjo 

ocenjenega tveganja v skladu s pravili za 

posamezni sektor. 

Komisija v okviru ocene tveganja in v 

skladu s pravili za posamezni sektor 

spremlja upravljavske in kontrolne sisteme, 

vzpostavljene v državah članicah. Komisija 

pri revizijskem delu spoštuje načelo 

sorazmernosti in upošteva stopnjo 

ocenjenega tveganja v skladu s pravili za 

posamezni sektor. Prag pomembnosti za 

dopustno tveganje je 4-odstoten. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka n 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) ,mladi kmet‘ pomeni osebo, ki v 

času predložitve vloge ni stara več kot 40 

let, ima ustrezno poklicno znanje in 

usposobljenost ter prvič vzpostavlja 

kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega 

gospodarstva; oseba lahko gospodarstvo 

vzpostavi sama ali skupaj z drugimi kmeti; 

(n) ,mladi kmet‘ pomeni osebo, ki v 

času predložitve vloge ni stara več kot 40 

let, ima ustrezno poklicno znanje in 

usposobljenost ter prvič vzpostavlja 

kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega 

gospodarstva; oseba lahko gospodarstvo 

vzpostavi sama ali skupaj z drugimi kmeti 

v kateri koli pravni obliki. Šteje se, da je 

nosilec združenega kmetijskega 

gospodarstva, kdor je eden od delničarjev 

tega gospodarstva. V tem primeru je 

kakršen koli ukrep pomoči omejen na 

njegov delež v tej družbi. 

 Z odstopanjem od prvega odstavka in v 

ustrezno utemeljenih okoliščinah lahko 

države članice določbe tega člena 

uporabijo za mlade kmete, ki v času 

predložitve vloge niso stari več kot 40 let, 
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imajo ustrezno poklicno znanje in 

usposobljenost, tudi če že kmetujejo na 

kmetijskem gospodarstvu kot nosilec tega 

gospodarstva. Če še niso prejemali 

posebne podpore za mlade kmete v okviru 

programa SKP za obdobje 2006–2013 ali 

sedanjega programa SKP za 

obdobje 2013–2020, bi se morala podpora 

nadaljevati največ pet let; 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 1 – točka c 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka s 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(s) ,datum vzpostavitve‘ pomeni 

datum, na katerega vlagatelj s svojimi 

ukrepi začne postopek vzpostavitve.“; 

(s) ,datum vzpostavitve‘ pomeni 

datum, na katerega vlagatelj izvede ali 

zaključi ukrep, povezan z vzpostavitvijo iz 

točke (n).; 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 11 – odstavek 1 – točka a – točka i 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. V členu 11 se točka (a) nadomesti 

z naslednjim: 

„(a)  Komisija z izvedbenimi akti odloči 

o zahtevah za spremembo programov, ki se 

nanašajo na: 

„(a)  Komisija z izvedbenimi akti odloči 

o zahtevah za spremembo programov, ki 

zadevajo povečanje stopnje prispevka 

EKSRP za enega ali več ukrepov.” 

(i)  spremembo strategije programa z 

več kot 50-odstotno spremembo katerega 

koli količinsko opredeljenega cilja, 

povezanega s prednostnim področjem; 

 

(ii)  spremembo stopnje prispevka 

EKSRP za enega ali več ukrepov; 
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(iii)  spremembo skupnega prispevka 

Unije ali njegove letne porazdelitve na 

ravni programa;” 

 

(V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo besedilo temeljnega 

akta napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje številčenje v tem 

odstavku napačno.) 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 14 – odstavek 4 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2b. V členu 14 se odstavek 4 

nadomesti z naslednjim: 

„4.  Stroški, ki so upravičeni v okviru 

tega ukrepa, so stroški organizacije in 

izvajanja dejavnosti prenosa znanja ali 

informiranja. Pri demonstracijskih 

projektih se lahko s podporo krijejo tudi 

ustrezni investicijski stroški. Stroški, 

upravičeni do podpore, so tudi stroški 

potovanja, nastanitve in dnevnic 

udeležencev ter stroški nadomeščanja 

kmetov. Vsi stroški, opredeljeni v tem 

odstavku, se plačajo upravičencu.“ 

„4.  Stroški, ki so upravičeni v okviru 

tega ukrepa, so stroški organizacije in 

izvajanja dejavnosti prenosa znanja ali 

informiranja. Infrastruktura, nameščena 

zaradi demonstracije, se sme uporabljati 

po zaključku operacije. Pri 

demonstracijskih projektih se lahko s 

podporo krijejo tudi ustrezni investicijski 

stroški. Stroški, upravičeni do podpore, so 

tudi stroški potovanja, nastanitve in 

dnevnic udeležencev ter stroški 

nadomeščanja kmetov. Vsi stroški, 

opredeljeni v tem odstavku, se plačajo 

upravičencu.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1) 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 15 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2c. V členu 15 se odstavek 2 
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nadomesti z naslednjim: 

„2.  Do podpore iz odstavkov 1(a) in (c) 

je upravičen subjekt, ki zagotavlja 

svetovanje ali usposabljanje. Podpora iz 

odstavka 1(b) se odobri organu ali 

subjektu, ki je izbran za vzpostavitev 

službe za pomoč pri upravljanju kmetij, 

službe za zagotavljanje nadomeščanja na 

kmetijah ali službe za kmetijsko ali 

gozdarsko svetovanje.“ 

„2.  Do podpore iz odstavkov 1(a) in (c) 

je upravičen subjekt, ki zagotavlja 

svetovanje ali usposabljanje, oziroma javni 

organ, pristojen za izbor ponudnika. 

Podpora iz odstavka 1(b) se odobri organu 

ali subjektu, ki je izbran za vzpostavitev 

službe za pomoč pri upravljanju kmetij, 

službe za zagotavljanje nadomeščanja na 

kmetijah ali službe za kmetijsko ali 

gozdarsko svetovanje.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL. 

V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo besedilo temeljnega akta 

napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje številčenje v tem odstavku 

napačno.) 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2d. V členu 15(3) se pododstavek 1 

nadomesti z naslednjim besedilom: 

„Organi ali subjekti, izbrani za 

zagotavljanje svetovanja, imajo ustrezne 

vire v obliki osebja, ki se redno usposablja 

in je kvalificirano, izkušnje s svetovanjem 

in zanesljivost na področjih, v zvezi s 

katerimi svetujejo. Upravičenci v okviru 

tega ukrepa so izbrani na podlagi razpisa 

za zbiranje predlogov. Izbirni postopek se 

vodi skladno z zakonodajo o javnih 

naročilih ter je odprt za javne in zasebne 

organe. Je objektiven in zagotavlja 

izločitev ponudnikov, pri katerih obstaja 

navzkrižje interesov.“ 

„Organi ali subjekti, izbrani za 

zagotavljanje svetovanja, imajo ustrezne 

vire v obliki osebja, ki se redno usposablja 

in je kvalificirano, izkušnje s svetovanjem 

in zanesljivost na področjih, v zvezi s 

katerimi svetujejo. Ponudniki v okviru 

tega ukrepa so izbrani na podlagi izbirnega 

postopka, ki je odprt za javne in zasebne 

organe. Je objektiven in zagotavlja 

izločitev ponudnikov, pri katerih obstaja 

navzkrižje interesov.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL. 

V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo besedilo temeljnega akta 

napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje številčenje v tem odstavku 

napačno.) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2e. V členu 16(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Podpora v okviru tega ukrepa 

zajema novo sodelovanje kmetov in skupin 

kmetov v:“ 

„1.  Podpora v okviru tega ukrepa 

zajema novo sodelovanje kmetov in skupin 

kmetov ali sodelovanje kmetov ali skupine 

kmetov v preteklih petih letih v:“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL. 

V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo besedilo temeljnega akta 

napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje številčenje v tem odstavku 

napačno.) 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 2 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2f. V členu 16(3) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Če do prve udeležbe pride pred 

predložitvijo vloge za podporo v skladu z 

odstavkom 1, se najdaljše obdobje trajanja 

v višini petih let zmanjša za število let, ki 

so pretekla med prvo udeležbo v shemi 

kakovosti in časom predložitve vloge za 

podporo.“ 

(V členu 267(1) predloga Komisije ni ločene točke 3. V točki 2 je bilo besedilo temeljnega 

akta napačno oštevilčeno kot točka 3. To pomeni, da je tudi nadaljnje številčenje v tem 

odstavku napačno.) 

 

Predlog spremembe  13 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL
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Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zadevajo predelavo, trženje in/ali 

razvoj kmetijskih proizvodov iz Priloge I k 

PDEU ali bombaža, razen ribiških 

proizvodov; rezultat proizvodnega procesa 

je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni 

prilogi; če se podpora zagotovi v obliki 

finančnih instrumentov, je lahko vložek 

prav tako proizvod, ki ni zajet v Prilogi I k 

PDEU, pod pogojem, da naložba prispeva 

k eni ali več prednostnim nalogam Unije 

za razvoj podeželja;“; 

(b) zadevajo predelavo, trženje in/ali 

razvoj kmetijskih proizvodov iz Priloge I k 

PDEU ali bombaža, razen ribiških 

proizvodov; rezultat proizvodnega procesa 

je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni 

prilogi; 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 17 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. V člen 17 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „2a.  Podpora iz točk (a), (b), (c) in (d) 

odstavka 1, ki se pri izvajanju zniža pod 

minimalna sredstva v višini 25 %, se ne 

odobri.“ 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vloge za podporo iz točke (a)(i) odstavka 1 

se predložijo v 24 mesecih od datuma 

Vloge za podporo iz točke (a)(i) odstavka 1 

se predložijo najpozneje v 24 mesecih po 
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vzpostavitve. datumu vzpostavitve. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice določijo zgornji in spodnji 

prag na upravičenca za omogočanje 

dostopa do podpore iz točk (a)(i) in (a)(iii) 

odstavka 1. Spodnji prag za podporo iz 

točke (a)(i) odstavka 1 je višji od zgornjega 

praga za podporo iz točke (a)(iii) odstavka 

1. Podpora je omejena na kmetijska 

gospodarstva, ki ustrezajo opredelitvi 

pojma mikro- in malih podjetij. 

Države članice določijo zgornji in spodnji 

prag za omogočanje dostopa do podpore iz 

točk (a)(i) in (a)(iii) odstavka 1. Spodnji 

prag za podporo iz točke (a)(i) odstavka 1 

je višji od zgornjega praga za podporo iz 

točke (a)(iii) odstavka 1. Podpora je 

omejena na kmetijska gospodarstva, ki 

ustrezajo opredelitvi pojma mikro- in malih 

podjetij. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 5 – točka c 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 19 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Podpora iz točke (a) odstavka 1 se 

izplača v najmanj dveh obrokih. Obroki se 

lahko postopno znižujejo. Pogoj za 

izplačilo zadnjega obroka v skladu s 

točkama (a)(i) in (a)(ii) odstavka 1 je 

pravilno izvajanje poslovnega načrta.; 

5. Podpora iz točke (a) odstavka 1 se 

izplača v najmanj dveh obrokih. Obroki se 

lahko postopno znižujejo. Pogoj za 

izplačilo zadnjega obroka v skladu s 

točkama (a)(i) in (a)(ii) odstavka 1 je 

pravilno izvajanje poslovnega načrta, v 

vsakem primeru pa se izplača najpozneje 

v enem letu po tem, ko je bil poslovni 

načrt v celoti izveden; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 23 – naslov 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6a. Naslov člena 23 se nadomesti z 

naslednjim besedilom: 

„Vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih 

sistemov 

„Vzpostavitev, regeneracija ali obnova 

kmetijsko-gozdarskih sistemov“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-

20150523&qid=1489594815838&from=ES) 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 23 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6b. V členu 23 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Podpora iz točke (b) člena 21(1) se 

odobri zasebnim posestnikom zemljišč, 

občinam in njihovim združenjem ter 

zajema stroške vzpostavitve in letno 

premijo na hektar za kritje stroškov 

vzdrževanja za največ pet let.“ 

„1.  Podpora iz točke (b) člena 21(1) se 

odobri zasebnim posestnikom zemljišč, 

občinam in njihovim združenjem ter 

zajema stroške vzpostavitve, regeneracije 

in/ali obnove in letno premijo na hektar za 

kritje stroškov vzdrževanja za največ pet 

let.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-

20150523&qid=1489594815838&from=ES) 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – naslov 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6c. V členu 27 se naslov nadomesti z 

naslednjim: 

„Ustanovitev skupin in organizacij 

proizvajalcev“ 

„Ustanovitev skupin proizvajalcev, 

organizacij proizvajalcev in pogajalskih 
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organizacij“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6d. V členu 27(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Podpora v okviru tega ukrepa se 

odobri za lažje ustanavljanje skupin in 

organizacij proizvajalcev v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju za namene:“ 

„1.  Podpora v okviru tega ukrepa se 

odobri za lažje ustanavljanje skupin 

proizvajalcev, organizacij proizvajalcev in 

pogajalskih organizacij v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju za namene:“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 1 – točka d 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6e. V členu 27(1) se točka (d) 

nadomesti z naslednjim: 

„(d)  drugih dejavnosti, ki jih lahko 

izvajajo skupine in organizacije 

proizvajalcev, na primer razvijanja 

poslovnih in trženjskih spretnosti ter 

organiziranja in pospeševanja procesov 

inovacij.“ 

„(d)  drugih dejavnosti, ki jih lahko 

izvajajo skupine proizvajalcev, 

organizacije proizvajalcev in pogajalske 

organizacije, na primer razvijanja 

poslovnih in trženjskih spretnosti ter 

organiziranja in pospeševanja procesov 

inovacij.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 
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Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6f. V členu 27(2) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Podpora se odobri skupinam in 

organizacijam proizvajalcev, ki jih pristojni 

organ države članice uradno prizna na 

podlagi poslovnega načrta. Omejena je na 

skupine in organizacije proizvajalcev, ki so 

MSP.“ 

„Podpora se odobri skupinam 

proizvajalcev, organizacijam proizvajalcev 

in pogajalskim organizacijam, ki jih 

pristojni organ države članice uradno 

prizna na podlagi poslovnega načrta. 

Omejena je na skupine proizvajalcev, 

organizacije proizvajalcev in pogajalske 

organizacije, ki so MSP.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6g. V členu 27(2) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Države članice preverijo, ali so bili v 

petih letih po priznanju skupine ali 

organizacije proizvajalcev izpolnjeni cilji 

iz poslovnega načrta.“ 

„Države članice preverijo, ali so bili v 

petih letih po priznanju skupine 

proizvajalcev, organizacije proizvajalcev 

ali pogajalskih organizacij izpolnjeni cilji 

iz poslovnega načrta.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 h (novo) 
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Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6h. V členu 27(3) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Države članice lahko v prvem letu 

podporo, ki se izplača skupini ali 

organizaciji proizvajalcev, izračunajo na 

podlagi povprečne letne vrednosti tržne 

proizvodnje njenih članov v obdobju treh 

let pred njihovo vključitvijo v skupino ali 

organizacijo proizvajalcev. V primeru 

skupin in organizacij proizvajalcev v 

gozdarskem sektorju se podpora izračuna 

na podlagi povprečne tržne proizvodnje 

članov skupine ali organizacije 

proizvajalcev v obdobju zadnjih petih let 

pred njenim priznanjem, pri čemer sta 

izključeni najvišja in najnižja vrednost.“ 

„Države članice lahko v prvem letu 

podporo, ki se izplača skupini 

proizvajalcev, organizacijam proizvajalcev 

in pogajalskim organizacijam, izračunajo 

na podlagi povprečne letne vrednosti tržne 

proizvodnje njenih članov v obdobju treh 

let pred njihovo vključitvijo v skupino ali 

organizacijo proizvajalcev. V primeru 

skupin proizvajalcev, organizacij 

proizvajalcev in pogajalskih organizacij v 

gozdarskem sektorju se podpora izračuna 

na podlagi povprečne tržne proizvodnje 

članov skupine ali organizacije 

proizvajalcev v obdobju zadnjih petih let 

pred njenim priznanjem, pri čemer sta 

izključeni najvišja in najnižja vrednost.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 27 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6i. V členu 27 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

„5.  Države članice lahko še naprej 

dajejo podporo za ustanovitev skupin 

proizvajalcev tudi po tem, ko so bile te 

skupine priznane kot organizacije 

proizvajalcev v skladu s pogoji Uredbe 

(EU) št. 1308/2013 [24].“ 

„5.  Države članice lahko še naprej 

dajejo podporo za ustanovitev skupin 

proizvajalcev tudi po tem, ko so bile te 

skupine priznane kot organizacije 

proizvajalcev ali pogajalske organizacije v 

skladu s pogoji Uredbe (EU) št. 1308/2013 

[1].“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 
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Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 j (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 28 – odstavek 9 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6j. V členu 28 se odstavek 9 

nadomesti z naslednjim: 

„9. Podpora se lahko zagotovi za 

ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 

genskih virov v kmetijstvu za operacije, ki 

jih ne zajemajo določb iz odstavkov 1 do 8. 

Takšne obveznosti lahko izpolnijo 

upravičenci, ki niso tisti, navedeni v 

odstavku 2.“ 

„9. Podpora se lahko zagotovi za 

ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj 

genskih virov v kmetijstvu za operacije, ki 

jih ne zajemajo določb iz odstavkov 1 do 8. 

Ta podpora ne more biti omejena na 

domače vire. Takšne obveznosti lahko 

izpolnijo upravičenci, ki niso tisti, 

navedeni v odstavku 2.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1) 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 k (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 29 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6k. V členu 29 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1. Podpora v okviru tega ukrepa se 

odobri na hektar kmetijske površine 

kmetom ali skupinam kmetov, ki se 

prostovoljno obvežejo, da se bodo 

preusmerili v ali izvajali prakse in metode 

ekološkega kmetovanja, opredeljene v 

Uredbi (ES) št. 834/2007, in ki so aktivni 

kmetje v smislu člena 9 Uredbe (EU) 

št. 1307/2013.“ 

„1. Podpora v okviru tega ukrepa se 

odobri na hektar kmetijske površine in, če 

je to ustrezno utemeljeno, tudi na glavo 

velike živine kmetom ali skupinam kmetov, 

ki se prostovoljno obvežejo, da se bodo 

preusmerili v ali izvajali prakse in metode 

ekološkega kmetovanja, opredeljene v 

Uredbi (ES) št. 834/2007, in ki so aktivni 

kmetje v smislu člena 9 Uredbe (EU) 

št. 1307/2013.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1) 
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Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 6 l (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6l. V členu 31(2) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „Države članice lahko od leta 2018 

določijo dodatna objektivna in 

nediskriminatorna merila. O tej odločitvi 

morajo Komisijo obvestiti pred 

1. avgustom 2017.“ 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka -i (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 36 – odstavek 1 – točka a 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-i) V členu 36(1) se točka a nadomesti 

z naslednjim: 

„(a)  finančne prispevke za premije za 

zavarovanje pridelka, živali in rastlin pred 

ekonomskimi izgubami kmetov, nastalimi 

zaradi slabih vremenskih razmer, bolezni 

živali ali rastlin, napada škodljivcev ali 

okoljske nesreče;“ 

„(a)  finančne prispevke za premije za 

zavarovanje pridelka, živali in rastlin pred 

ekonomskimi izgubami kmetov, ki 

uporabljajo dobro kmetijsko prakso, 

nastalimi zaradi slabih vremenskih razmer, 

bolezni živali ali rastlin, napada 

škodljivcev, okoljske nesreče, nevarnosti, 

povezane s trgom, ali nestanovitnosti 

prihodkov;“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1) 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 – točka a – točka ii 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 36 – odstavek 1 – točka d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) instrument za stabilizacijo dohodka 

v obliki finančnih prispevkov za vzajemne 

sklade za nadomestila kmetom določenega 

sektorja zaradi izrednega zmanjšanja 

dohodka.; 

(d) sektorski instrument za 

stabilizacijo dohodka v obliki finančnih 

prispevkov za vzajemne sklade za 

nadomestila kmetom določenega sektorja 

zaradi izrednega zmanjšanja dohodka.; 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 – točka c 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 36 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v odstavku 5 se črta drugi 

pododstavek; 

črtano 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 7a. V členu 37(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  „Podpora iz točke (a) člena 36(1) se 

lahko odobri le za tiste zavarovalne 

pogodbe, ki krijejo izgubo, nastalo zaradi 

slabih vremenskih razmer, bolezni živali 

ali rastlin, napada škodljivcev ali okoljske 

nesreče ali ukrepa, sprejetega v skladu z 

Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali 

zajezitev širjenja bolezni rastlin ali 

škodljivcev, zaradi česar je uničenega več 

kot 30 % povprečnega letnega pridelka 

kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Za izračun 

letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 

„1.  „Podpora iz točke (a) člena 36(1) se 

lahko odobri le za tiste zavarovalne 

pogodbe, ki krijejo izgubo, nastalo zaradi 

slabih vremenskih razmer, bolezni živali 

ali rastlin, napada škodljivcev ali okoljske 

nesreče ali ukrepa, sprejetega v skladu z 

Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali 

zajezitev širjenja bolezni rastlin ali 

škodljivcev, zaradi česar je uničenega več 

kot 20 % povprečnega letnega pridelka 

kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Za izračun 

letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 
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omogoča določitev dejanske izgube 

posameznega kmeta v danem letu.“ 

omogoča določitev dejanske izgube 

posameznega kmeta v danem letu.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7b. V členu 37(1) se doda naslednja 

točka: 

 „(ba)  ekonomski indeksi (raven 

proizvodnje in cene).“ 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 38 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7c. V prvem pododstavku člena 38(3) 

se doda naslednja točka: 

 „(ba)  dopolnjevanje letnih plačil v 

sklad.“ 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 38 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7d. V členu 38(3) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 
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 „Finančni prispevki iz točk (b) in (ba) iz 

prvega pododstavka se lahko seštevajo ali 

se med seboj izključujejo, če je skupni 

znesek prispevka omejen na najvišjo 

stopnjo podpore, določeno v Prilogi II.“ 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 7 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 38 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 7e. V členu 38(3) se pododstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„Podpora iz točke (b) člena 36(1) se lahko 

odobri le za kritje izgube, nastale zaradi 

slabih vremenskih razmer, izbruha bolezni 

živali ali rastlin, napada škodljivcev, 

ukrepa, sprejetega v skladu z Direktivo 

2000/29/ES za odpravo ali zajezitev 

širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev, ali 

okoljske nesreče, zaradi česar je uničenega 

več kot 30 % povprečnega letnega pridelka 

kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Za izračun 

letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 

omogoča določitev dejanske izgube 

posameznega kmeta v danem letu.“ 

„Podpora iz točke (b) člena 36(1) se lahko 

odobri le za kritje izgube, nastale zaradi 

slabih vremenskih razmer, izbruha bolezni 

živali ali rastlin, napada škodljivcev, 

ukrepa, sprejetega v skladu z Direktivo 

2000/29/ES za odpravo ali zajezitev 

širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev, ali 

okoljske nesreče, zaradi česar je uničenega 

več kot 20 % povprečnega letnega pridelka 

kmeta v predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Za izračun 

letnega pridelka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 

omogoča določitev dejanske izgube 

posameznega kmeta v danem letu.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 9 – točka a a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 39 – odstavek 1 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) V členu 39 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Podporo iz točke (c) člena 36(1) se 

odobri le, kadar zmanjšanje dohodka 

presega 30 % povprečnega letnega 

dohodka posameznega kmeta v 

predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Dohodek za 

namene točke (c) člena 36(1) pomeni vsoto 

prihodkov, ki jih kmet prejme na trgu, 

vključno s katero koli obliko javne 

podpore, pri čemer se odštejejo vhodni 

stroški. S plačili vzajemnega sklada 

kmetom se krije manj kot 70 % izgube 

dohodka proizvajalca v letu, ko slednji 

postane upravičen do prejemanja te 

pomoči.“ 

„1.  Podporo iz točke (c) člena 36(1) se 

odobri le, kadar zmanjšanje dohodka 

presega 20 % povprečnega letnega 

dohodka posameznega kmeta v 

predhodnem triletnem obdobju ali 

triletnega povprečja v predhodnem 

petletnem obdobju, pri čemer sta izključeni 

najvišja in najnižja vrednost. Dohodek za 

namene točke (c) člena 36(1) pomeni vsoto 

prihodkov, ki jih kmet prejme na trgu, 

vključno s katero koli obliko javne 

podpore, pri čemer se odštejejo vhodni 

stroški. S plačili vzajemnega sklada 

kmetom se krije manj kot 70 % izgube 

dohodka proizvajalca v letu, ko slednji 

postane upravičen do prejemanja te 

pomoči.“ Za izračun letne izgube dohodka 

kmeta se lahko uporabijo indeksi.“ 

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#st

v!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96891) 

 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 9 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 39 – odstavek 4 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) V členu 39(4) se doda naslednja 

točka: 

 „(ba) dopolnjevanje letnih plačil v sklad.“ 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba (EU) št. 1305/2013 
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Člen 39 a – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Podpora iz točke (d) člena 36(1) se 

odobri le v ustrezno utemeljenih primerih, 

kadar zmanjšanje dohodka presega 20 % 

povprečnega letnega dohodka 

posameznega kmeta v predhodnem 

triletnem obdobju ali triletnega povprečja v 

predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 

sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. 

Dohodek za namene točke (d) člena 36(1) 

pomeni vsoto prihodkov, ki jih kmet 

prejme na trgu, vključno s katero koli 

obliko javne podpore, pri čemer se 

odštejejo vhodni stroški. S plačili 

vzajemnega sklada kmetom se krije manj 

kot 70 % izgube dohodka proizvajalca v 

letu, ko slednji postane upravičen do 

prejemanja te pomoči.“ 

1. Podpora iz točke (d) člena 36(1) se 

odobri le v ustrezno utemeljenih primerih, 

kadar zmanjšanje dohodka, povezanega z 

določenim pridelkom, za katerega je bil 

vzpostavljen instrument za stabilizacijo 

dohodka, presega 20 % povprečnega 

letnega dohodka posameznega kmeta za 

določen pridelek v predhodnem triletnem 

obdobju ali triletnega povprečja v 

predhodnem petletnem obdobju, pri čemer 

sta izključeni najvišja in najnižja vrednost. 

Dohodek za namene točke (d) člena 36(1) 

pomeni vsoto prihodkov, ki jih kmet za 

določen pridelek prejme na trgu, vključno 

s katero koli obliko javne podpore, pri 

čemer se odštejejo vhodni stroški, povezani 

z določenim pridelkom. S plačili 

vzajemnega sklada kmetom se krije manj 

kot 70 % izgube dohodka proizvajalca v 

letu, ko slednji postane upravičen do 

prejemanja te pomoči.“ Za izračun letne 

izgube dohodka kmeta se lahko uporabijo 

indeksi. Uporabljena metoda izračuna 

indeksov omogoča pravično oceno 

dejanske izgube dohodka posameznega 

kmeta v določenem sektorju v danem letu. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 11 – točka a 

Uredba (EU) št. 1035/2013 

Člen 45 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Do podpore so lahko upravičena 

obratna sredstva, ki so pomožna in vezana 

na novo naložbo, ki prejema 

podporo EKSRP prek finančnega 

instrumenta, vzpostavljenega v skladu s 

členom 37 Uredbe (EU) št. 1303/2013. 

Taki upravičeni izdatki ne presegajo 30 % 

skupnega zneska upravičenih izdatkov za 

5. Obratna sredstva so lahko 

upravičena do podpore, kadar se ta 

zagotavlja prek finančnega instrumenta, 

vzpostavljenega v skladu s členom 37 

Uredbe (EU) št. 1303/2013. Taki 

upravičeni izdatki ne presegajo 

200.000 EUR ali 30 % skupnega zneska 

upravičenih izdatkov za naložbo, kar je 
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naložbo. Zadevna zahteva se ustrezno 

utemelji. 

več. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 11 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 45 – odstavek 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) V členu 45 se doda naslednji 

odstavek: 

 „7a. Finančni instrumenti, ki se deljeno 

upravljajo, so v skladu z visokimi 

standardi preglednosti, odgovornosti in 

demokratičnega nadzora.“ 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 12 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 58 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 12a. V členu 58 se odstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Brez poseganja v odstavke 5, 6 in 7 

tega člena je skupni znesek podpore Unije 

za razvoj podeželja na podlagi te uredbe za 

obdobje od 1. januarja 2014 do 

31. decembra 2020 v skladu z večletnim 

finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 

84.936 milijonov EUR glede na cene iz 

leta 2011.“ 

„1.  Brez poseganja v odstavke 5, 6 in 7 

tega člena je skupni znesek podpore Unije 

za razvoj podeželja na podlagi te uredbe za 

obdobje od 1. januarja 2014 do 

31. decembra 2020 v skladu z večletnim 

finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 

84.936 milijonov EUR glede na cene iz 

leta 2011. Brez poseganja v novo 

opredelitev skupnega zneska podpore 

Unije za razvoj podeželja se sedanji 

programi za razvoj podeželja, odobreni v 

skladu s členom 10(2), še naprej 

uporabljajo do leta 2024 oziroma do 

sprejetja nove reforme.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 
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Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 14 – točka a 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 60 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  Odstavek 1 se nadomesti z 

naslednjim: 

črtano 

1. Z odstopanjem od člena 65(9) 

Uredbe (EU) št. 1303/2013 lahko 

programi za razvoj podeželja v primerih 

nujnih ukrepov zaradi naravnih nesreč, 

katastrofičnih dogodkov ali slabih 

vremenskih razmer ali znatnih in 

nenadnih sprememb v socialno-

ekonomskih razmerah v državi članici ali 

regiji, vključno s pomembnimi in 

nenadnimi demografskimi spremembami, 

ki so posledica migracij ali sprejema 

beguncev, določajo, da se za spremembe 

programov upravičenost do pomoči začne 

z datumom, na katerega se je dogodek 

zgodil, ne da bi se zaradi teh sprememb 

zmanjšal proračun, namenjen kmetijstvu 

in razvoju podeželja. 

 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 15 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Člen 66 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 15a. V členu 66(1) se točka (b) črta. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 

Uredba (EU) št. 1305/2013 
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Člen 74 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

16.  v členu 74 se točka (a) nadomesti z 

naslednjim:  

črtano 

(a) potem ko se z njim opravi 

posvetovanje, izda mnenje pred objavo 

zadevnega razpisa za zbiranje predlogov v 

zvezi z merili za izbor financiranih 

operacij, ki se pregledajo glede na potrebe 

programiranja;“. 

 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Priloga II - člen 17 – odstavek 3  

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 16a. V stolpcu 4�(„predelavo in trženje 

proizvodov, naštetih v Prilogi I k PDEU“) 

člena 17(3) v Prilogi II se vrstica 4 

nadomesti z naslednjim: 

zneska upravičenih naložb v drugih regijah zneska upravičenih naložb v drugih regijah 

Pod pogojem, da najvišji skupni znesek 

podpore ne presega 90 %, se lahko zgornje 

stopnje povečajo za dodatnih 20 odstotnih 

točk za operacije, ki se podpirajo v okviru 

EIP ali tistih v zvezi z združevanjem 

organizacij proizvajalcev.“ 

Pod pogojem, da najvišji skupni znesek 

podpore ne presega 90 %, se lahko zgornje 

stopnje povečajo za dodatnih 20 odstotnih 

točk za operacije, ki se podpirajo v okviru 

EIP, kolektivne naložbe in integrirane 

projekte ali operacije v zvezi z 

združevanjem organizacij proizvajalcev.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1) 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Priloga II - člen 37 – odstavek 5 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 16b. V Prilogi II se člen 37(5) 

nadomesti z naslednjim: 

„Člen 37(5) „Člen 37(5) 

Zavarovanje pridelka, živali in rastlin Zavarovanje pridelka, živali in rastlin 

Najvišji znesek v EUR ali stopnja 65 % Najvišji znesek v EUR ali stopnja 70 % 

zavarovalne premije, ki jo je treba plačati“ zavarovalne premije, ki jo je treba plačati“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=SL) 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Priloga II - člen 38 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 16c. V Prilogi II se člen 38(5) 

nadomesti z naslednjim: 

„Člen 38(5) „Člen 38(5) 

Vzajemni skladi za slabe vremenske 

razmere, bolezni živali in rastlin, napade 

škodljivcev ter okoljske nesreče 

Vzajemni skladi za slabe vremenske 

razmere, bolezni živali in rastlin, napade 

škodljivcev ter okoljske nesreče 

Najvišji znesek v EUR ali stopnja 65 % Najvišji znesek v EUR ali stopnja 70 % 

upravičenih stroškov“ upravičenih stroškov“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 267 – odstavek 1 – točka 16 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1305/2013 

Priloga II - člen 39 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 16d. V Prilogi II se člen 39(5) 

nadomesti z naslednjim: 
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„Člen 39(5) „Člen 39(5) 

Instrument za stabilizacijo dohodkov Instrument za stabilizacijo dohodkov 

Najvišji znesek v EUR ali stopnja 65 % Najvišji znesek v EUR ali stopnja 70 % 

upravičenih stroškov“ upravičenih stroškov“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1. V členu 9(1) se pododstavek 1 

nadomesti z naslednjim: 

„Certifikacijski organ je javni ali zasebni 

revizijski organ, ki ga imenuje država 

članica. Če gre za zasebni revizijski organ 

in če tako zahteva veljavno pravo Unije ali 

nacionalno pravo, ga izbere država članica 

s postopkom javnega razpisa. Ta organ 

predloži mnenje, pripravljeno v skladu z 

mednarodno priznanimi revizijskimi 

standardi, o popolnosti, točnosti in 

resničnosti letnih obračunov plačilne 

agencije, pravilnem delovanju njenega 

sistema notranje kontrole ter zakonitosti in 

pravilnosti odhodkov, za katere je bilo od 

Komisije zahtevano povračilo. V tem 

mnenju je tudi navedeno, ali se je med 

pregledom pojavil dvom glede navedb v 

izjavi o upravljanju.“ 

„Certifikacijski organ je javni ali zasebni 

revizijski organ, ki ga imenuje država 

članica. Če gre za zasebni revizijski organ 

in če tako zahteva veljavno pravo Unije ali 

nacionalno pravo, ga izbere država članica 

s postopkom javnega razpisa. Ta organ 

predloži mnenje, pripravljeno v skladu z 

mednarodno priznanimi revizijskimi 

standardi, o popolnosti, točnosti in 

resničnosti letnih obračunov plačilne 

agencije, pravilnem delovanju njenega 

sistema notranje kontrole ter zakonitosti in 

pravilnosti odhodkov, za katere je bilo od 

Komisije zahtevano povračilo. V tem 

mnenju je tudi navedeno, ali se je med 

pregledom pojavil dvom glede navedb v 

izjavi o upravljanju. Certifikacijski organ 

pregleduje le skladnost s pravom Unije.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=DE) 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) 
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Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1a. V členu 9(1) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Plačilna agencija upošteva pravo in je 

odgovorna za izvajanje programov 

financiranja. Upošteva pravo Unije v 

skladu z mednarodno priznanimi 

standardi in ustrezno izvaja svoja 

diskrecijska pooblastila. Certifikacijski 

organ pri ocenah zagotovi, da upošteva 

pravo in primere dobre prakse ter 

nadzorne sisteme, ki se nanašajo na 

zadevne odločitve.“ 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka -1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 9a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1b. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 9a  

 Prag pomembnosti 

 Pregledi, ki jih izvajajo plačilne agencije 

in certifikacijski organi, dovoljujejo prag 

pomembnosti za dopustno tveganje napak. 

Prag pomembnosti je 4-odstoten.“ 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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Države članice povrnejo odobritve, 

prenesene v skladu s členom 12(2)(d) 

finančne uredbe, končnim prejemnikom, 

za katere se v proračunskem letu, v katero 

se odobritve prenesejo, uporablja 

prilagoditev. 

Tiste odobritve, ki so bile prenesene v 

skladu s členom 12(2)(d) finančne uredbe 

in niso bile uporabljene v sedanjem 

proračunskem letu, se prenesejo v rezervo 

za krize v kmetijskem sektorju za 

naslednje proračunsko leto. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Povrnitev iz prvega pododstavka se 

uporabi le za končne upravičence v tistih 

državah članicah, v katerih se je v 

predhodnem proračunskem letu izvajala 

finančna disciplina. 

črtano 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 6 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a.  V členu 26 se odstavek 6 

nadomesti z naslednjim: 

„6.  Komisija lahko sprejme izvedbene 

akte, s katerimi določi pogoje in podrobna 

pravila, ki se uporabljajo za odobritve, 

prenesene v skladu s členom 169(3) 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 za 

financiranje odhodkov iz točke (b) 

člena 4(1) te uredbe. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s svetovalnim 

postopkom iz člena 116(2).“ 

„6.  Če se rezerva za krize v kmetijskem 

sektorju v sedanjem proračunskem letu ne 

porabi, se odobritve z odstopanjem od 

odstavka 5 prenesejo v naslednje 

proračunsko leto v skladu s členom 12 

finančne uredbe in so kmetijskemu 

sektorju na voljo v primeru krize. 

 Če Komisija predvidi, da bo letni znesek 

rezerve za krize v sedanjem proračunskem 

letu presegal odobritve, ki se prenesejo, 

zmanjša neposredna plačila z 
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mehanizmom finančne discipline iz tega 

člena.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1) 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 7 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1b.  V členu 26 se odstavek 7 

nadomesti z naslednjim: 

„7. Pri uporabi tega člena se v določitev 

prilagoditvene stopnje vključi znesek za 

rezervo za krize v kmetijskem sektorju iz 

člena 25. Kakršen koli znesek, ki do konca 

proračunskega leta ni uporabljen za krizne 

ukrepe, se izplača v skladu z odstavkom 5 

tega člena.“ 

„7. Pri uporabi tega člena se v določitev 

prilagoditvene stopnje vključi znesek za 

rezervo za krize v kmetijskem sektorju iz 

člena 25, če se rezerva za krize porabi ali 

se prilagodi sedanjemu proračunskemu 

letu. Kakršen koli znesek, ki ob koncu 

proračunskega leta ni na voljo za krizne 

ukrepe, se prenese v naslednje 

proračunsko leto.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1) 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 1 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 26 – odstavek 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. V členu 26 se doda naslednji 

odstavek: 

 7a.  Povrnitev iz prvega in šestega 

pododstavka se uporablja le za končne 

upravičence v proračunskem letu 2021 v 

tistih državah članicah, v katerih se je v 

predhodnih proračunskih letih izvajala 

finančna disciplina. 

 Končna povrnitev se bo ob koncu 
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proračunskega obdobja uporabila za tiste 

upravičence, ki so za neposredno podporo 

zaprosili leta 2020 (tj. proračunsko 

leto 2021).“ 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 52 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Vstavi se naslednji člen: 

 Člen 52a 

 Upoštevanje obstoječih ocen (enotna 

revizija) 

 1.  V zvezi s programi, v katerih je 

Komisija prišla do zaključka, da je 

podpora certifikacijskega organa 

zanesljiva, mora z njim skleniti sporazum, 

da omeji njihove preglede na kraju 

samem glede pregleda dejavnosti 

certifikacijskega organa, razen če 

obstajajo dokazi o pomanjkljivostih pri 

delu certifikacijskega organa za 

proračunsko leto, za katero je Komisija že 

sprejela računovodske izkaze. 

 2.  Komisija lahko pri oceni 

dejavnosti certifikacijskega organa 

preveri revizijske sledi certifikacijskega 

organa ali sodeluje pri pregledih 

certifikacijskega organa na kraju samem, 

in po potrebi začne v skladu z 

mednarodnimi revizijskimi standardi 

izvajati revizije projektov, da se zagotovi 

učinkovito delovanje certifikacijskega 

organa. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 4 
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Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 54 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. v členu 54 se odstavek 2 nadomesti 

z naslednjim: 

črtano 

‘2. Če se izterjava ne izvede v štirih 

letih od zahtevka za izterjavo, oziroma v 

osmih letih, kadar spor v zvezi z izterjavo 

rešujejo nacionalna sodišča, finančne 

posledice neizterjave nosi zadevna država 

članica, brez poseganja v zahtevo, da 

mora zadevna država članica voditi 

postopke izterjave v skladu s členom 58. 

 

Kadar je v okviru postopka izterjave z 

dokončnim upravnim ali pravnim aktom 

ugotovljeno, da ni bilo nepravilnosti, 

zadevna država članica prijavi Skladoma 

finančno breme, ki ga je imela v skladu s 

prvim pododstavkom, kot odhodek. 

 

Če pa iz razlogov, ki jih ni mogoče 

pripisati zadevni državi članici, izterjave 

ni mogoče opraviti v roku iz prvega 

pododstavka, znesek za izterjavo pa 

presega 1 milijon EUR, lahko Komisija na 

zahtevo države članice podaljša rok za 

največ polovico prvotno predvidenega 

obdobja.“; 

 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 54 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4a. V členu 54(3) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„3.  Države članice se lahko v ustrezno 

utemeljenih primerih odločijo, da bodo 

izterjavo opustile. Ta odločitev se lahko 

sprejme le v naslednjih primerih: 

„3.  Države članice se lahko v ustrezno 

utemeljenih primerih odločijo, da bodo 

izterjavo opustile. Ta odločitev se lahko 

sprejme v naslednjih primerih: 

(a)  kadar je skupna vsota že izvršenih (a)  kadar je skupna vsota že izvršenih 
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in predvidenih stroškov izterjave višja od 

zneska izterjave, ta pogoj velja za 

izpolnjenega, če: 

in predvidenih stroškov izterjave višja od 

zneska izterjave, ta pogoj velja za 

izpolnjenega, če znesek, ki ga je treba 

izterjati od upravičenca v okviru 

posameznega plačila za shemo pomoči ali 

podporni ukrep, brez obresti ne presega 

250 EUR; 

(i)  znesek, ki ga je treba izterjati od 

upravičenca v okviru posameznega plačila 

za shemo pomoči ali podporni ukrep, brez 

obresti ne presega 100 EUR  ali 

 

(ii)  znesek, ki ga je treba izterjati od 

upravičenca v okviru posameznega plačila 

za shemo pomoči ali podporni ukrep, brez 

obresti znaša med 100 EUR in 150 EUR 

in zadevna država članica na podlagi 

nacionalnega prava za neizterjavo javnih 

dolgov uporablja prag, ki je enak ali višji 

od zneska, katerega je treba izterjati; 

 

(b)  kadar izterjave ni mogoče izvršiti 

zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali 

oseb, ki so pravno odgovorne za 

nepravilnost, pri čemer je plačilna 

nesposobnost ugotovljena in priznana v 

skladu z nacionalnim pravom. 

(b)  če država članica upošteva dobro 

prakso posodobitve identifikacijskega 

sistema za zemljišča (LPIS) v triletnem 

ciklu ter uporablja geoprostorske 

pripomočke, se izterjava neupravičenih 

izplačil ne sme zahtevati za parcele, 

manjše od enega hektarja.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1) 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 4 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 54 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. V členu 54(3) se doda naslednja 

točka: 

 (ba)  z odstopanjem od člena 97(3) se 

lahko države članice odločijo, da ne bodo 

izvedle izterjave na podlagi navzkrižne 

skladnosti ali neizpolnjevanja v skladu s 

točko (a). 



 

RR\1127745SL.docx 449/555 PE601.115v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 72 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5a. V členu 72 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„2.  Kadar skupna kmetijska površina 

ne presega enega hektarja, se lahko 

države članice z odstopanjem od točke (a) 

odstavka 1 odločijo, da kmetijskih parcel 

do površine 0,1 ha, za katere ni vložena 

vloga za plačilo, ni treba prijaviti, če vsota 

takšnih parcel ne presega enega hektarja, 

in/ali odločijo, da kmetu, ki ne zaprosi za 

neposredno plačilo na površino, ni treba 

prijaviti kmetijskih parcel. V vseh 

primerih kmet v svoji vlogi navede, da 

razpolaga s kmetijskimi parcelami, in na 

zahtevo pristojnih organov označi lokacijo 

teh parcel; 

„2.  Z odstopanjem od točke (a) prvega 

odstavka se lahko države članice odločijo, 

da: 

 (a)  kmetijskih parcel do površine 

0,1 ha, za katere ni vložena vloga za 

plačilo, ni treba prijaviti, če vsota takšnih 

parcel ne presega enega hektarja, in/ali 

odločijo, da kmetu, ki ne zaprosi za 

neposredno plačilo na površino, ni treba 

prijaviti kmetijskih parcel. V vseh primerih 

kmet v svoji vlogi navede, da razpolaga s 

kmetijskimi parcelami, in na zahtevo 

pristojnih organov označi lokacijo teh 

parcel; 

 (b)  kmetom, ki sodelujejo v shemi za 

male kmete, kmetijskih parcel, za katere 

ni vložena vloga za plačilo, ni treba 

prijaviti, razen če se prijava ne zahteva za 

namene druge pomoči ali podpore.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1) 
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Predlog uredbe 
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Člen 268 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 75 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5b. V členu 75(1) se pododstavek 4 

nadomesti z naslednjim besedilom: 

V zvezi s podporo, odobreno v okviru 

razvoja podeželja iz člena 67(2), se ta 

odstavek uporablja v zvezi z vlogami za 

pomoč ali zahtevki za plačila, predloženimi 

od leta zahtevkov 2018, razen za izplačila 

predplačil v višini do 75 %, kot je določeno 

v tretjem pododstavku tega odstavka. 

„V zvezi s podporo, odobreno v okviru 

razvoja podeželja iz člena 67(2), se ta 

odstavek uporablja v zvezi z vlogami za 

pomoč ali zahtevki za plačila, predloženimi 

od leta zahtevkov 2020, razen za izplačila 

predplačil v višini do 75 %, kot je določeno 

v tretjem pododstavku tega odstavka.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1) 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 5 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 118 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5c. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 118a 

 Prepoved retroaktivnosti 

 1.  Spremembe uredb, smernic, 

delovnih orodij ali drugih dokumentov 

Komisije z neposrednimi in posrednimi 

zunanjimi učinki, pa tudi razlag določb, ki 

so jih v preteklosti pripravile institucije in 

organi Unije ter certifikacijski organ in 

plačilne agencije Komisije, so mogoče le s 

prihodnjim učinkom. 

 2.  Retroaktivni učinek se lahko 

dovoli le v izjemnih primerih. Tedaj se da 

prednost prevladujočemu javnemu 

interesu za retroaktivnost in se ustrezno 

upoštevajo zakonita pričakovanja vseh, na 

katerih pravno varnost to vpliva. Ustrezno 

se pretehta možnost prehodnih določb 

brez sankcij.“ 
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Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 268 – odstavek 1 – točka 5 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1306/2013 

Člen 118 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5d. Za členom 118 se vstavi naslednji 

člen: 

 „Člen 118b 

 Omejen obseg dokumentov Komisije 

 Smernice, orodja in drugi dokumenti 

Komisije z neposrednim in posrednim 

zunanjim učinkom se po velikosti in 

obsegu omejijo na najmanjšo možno 

mero. Ti dokumenti v prvi vrsti 

zagotavljajo enoten akt in so skladni z 

zahtevami iz uredb.“ 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1.  V členu 4(1), točka (i) točke (c) 

nadomesti z naslednjim: 

„proizvodnjo, rejo ali gojenje kmetijskih 

proizvodov, vključno z žetvijo, molžo, 

vzrejo živali in kmetijsko rejo živali,“ 

„proizvodnjo, rejo, gojenje ali skladiščenje 

osnovnih kmetijskih proizvodov in 

proizvodnih sredstev, vključno z žetvijo, 

molžo, vzrejo živali in kmetijsko rejo 

živali,“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3) 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka -1 a (novo) 
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Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 4 – odstavek 1 – točka f 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1a. V členu 4(1) se točka (f) nadomesti 

z naslednjim: 

„(f)  „orno zemljišče“ pomeni zemljišče, 

ki se obdeluje za namene pridelave 

kmetijskih rastlin, ali območja, ki so na 

voljo za pridelavo kmetijskih rastlin, pa so 

neobdelana, vključno s površinami pod 

praho v skladu s členi 22, 23 in 24 Uredbe 

(ES) št. 1257/1999, členom 39 Uredbe 

(ES) št. 1698/2005 ter členom 28 Uredbe 

(EU) št. 1305/2013, ne glede na to, ali gre 

za zemljišče pod rastlinjaki ali s pritrjeno 

ali premično zaščito; 

„(f)  „orno zemljišče“ pomeni zemljišče, 

ki se obdeluje za namene pridelave 

kmetijskih rastlin, ali območja, ki so na 

voljo za pridelavo kmetijskih rastlin, pa so 

neobdelana, vključno s površinami pod 

praho v skladu s členi 22, 23 in 24 Uredbe 

(ES) št. 1257/1999, členom 39 Uredbe 

(ES) št. 1698/2005 ter členom 28 Uredbe 

(EU) št. 1305/2013, ne glede na to, ali gre 

za zemljišče pod rastlinjaki ali s pritrjeno 

ali premično zaščito; če se države članice 

tako odločijo, lahko vključuje vse 

neobdelane in s travo ali drugimi zelenimi 

krmnimi rastlinami prekrite površine, ki 

so bile v trenutku, ko so se prvič nehala 

obdelovati, kmetijske površine, ne pa 

trajno travinje;“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka -1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 4 – odstavek 1 – točka h 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1b. V členu 4(1) se točka (h) 

nadomesti z naslednjim: 

„(h)  „trajno travinje in trajni pašniki“ (v 

nadaljnjem besedilu s skupnim izrazom 

„trajno travinje“) pomeni zemljišče, ki se 

uporablja za gojenje trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin naravno 

(samozasejane) ali s setvijo (posejane) in ki 

najmanj pet let ni bilo vključeno v 

kolobarjenje kmetijskega gospodarstva; 

vključuje lahko tudi druge vrste, kot so 

„(h)  „trajno travinje in trajni pašniki“ (v 

nadaljnjem besedilu s skupnim izrazom 

„trajno travinje“) pomeni zemljišče, ki se 

uporablja za gojenje trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin naravno 

(samozasejane) ali s setvijo (posejane) in ki 

najmanj sedem let ni bilo vključeno v 

kolobarjenje kmetijskega gospodarstva; 

vključuje lahko tudi druge vrste, kot so 
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grmičevje in/ali drevesa, ki se lahko 

uporabljajo za pašo pod pogojem, da so 

trave in druge zelene krmne rastline 

prevladujoče, ter, kadar se tako odločijo 

države članice, zemljišča, ki se lahko 

uporabljajo za pašo in so del uveljavljenih 

lokalnih praks, pri katerih trave in druge 

zelene krmne rastline tradicionalno ne 

prevladujejo na površinah za pašo; 

grmičevje in/ali drevesa, ki se lahko 

uporabljajo za pašo pod pogojem, da so 

trave in druge zelene krmne rastline 

prevladujoče, in kadar se države članice 

tako odločijo, zemljišča, ki se lahko 

uporabljajo za pašo, in kadar se države 

članice tako odločijo, druge vire živalske 

krme, ki ne temeljijo na krmnih rastlinah, 

pod pogojem da trave in druge zelene 

krmne rastline tradicionalno še naprej 

prevladujejo, in kadar se države članice 

tako odločijo: 

 (i)  zemljišča, ki so primerna za pašo 

in so del uveljavljenih lokalnih praks, pri 

čemer trave in druge zelene krmne 

rastline tradicionalno ne prevladujejo na 

območjih za pašo, in/ali 

 (ii)  zemljišča, ki so primerna za pašo, 

pri čemer trave in druge zelene krmne 

rastline niso prevladujoče na območjih za 

pašo ali jih tam sploh ni; 

 za namen te opredelitve se države članice 

lahko odločijo, da se za kolobarjenje 

štejejo naslednje prakse: 

 (i)  sejanje trav ali drugih zelenih 

krmnih rastlin na zemljišču po odstranitvi 

predhodne preraščenosti s travo ali 

drugimi zelenimi krmnimi rastlinami, če 

je zemljišče preraščeno z vrsto ali 

mešanico vrst, ki se razlikuje od prejšnjih, 

ali 

 (ii) sejanje trav ali drugih zelenih 

krmnih rastlin na zemljišču ali po 

odstranitvi predhodne preraščenosti s 

travo ali drugimi zelenimi krmnimi 

rastlinami;“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka -1 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 4 – odstavek 1 – točka i 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 -1c. V členu 4(1) se točka (i) nadomesti 

z naslednjim: 

„(i)  „trave ali druge zelene krmne 

rastline“ pomenijo vse zelene rastline, ki 

tradicionalno rastejo na naravnih pašnikih 

ali so običajno vsebovane v mešanicah 

semen za pašnike ali travnike v državi 

članici, ne glede na to, ali se uporabljajo za 

pašo ali ne; 

„(i)  „trave ali druge zelene krmne 

rastline“ pomenijo vse zelene rastline, ki 

tradicionalno rastejo na naravnih pašnikih 

ali so običajno vsebovane v mešanicah 

semen za pašnike ali travnike v državi 

članici, ne glede na to, ali se uporabljajo za 

pašo ali ne, vključno s stročnicami iz 

čistega semena; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 9 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V člen 9 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 3a.  „Države članice lahko določijo, da 

se fizične ali pravne osebe oziroma 

skupine fizičnih ali pravnih oseb, ki so kot 

kmetje evidentirani v katerem koli 

nacionalnem javnem registru, opredelijo 

kot aktivni kmetje.“ 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 9 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Države članice se lahko odločijo, 

da od leta 2018 ne bodo več uporabljale 

določb iz tega člena. O takšni odločitvi do 

črtano 
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1. avgusta 2017 uradno obvestijo 

Komisijo.“; 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 25 – odstavek 4 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2a. V členu 25 se odstavek 4 

nadomesti z naslednjim: 

Poleg tega države članice zagotovijo, da 

najpozneje za leto predložitve vlog 2019 

nobena plačilna pravica nima vrednosti na 

enoto, ki bi bila nižja od 60 % nacionalne 

ali regionalne vrednosti na enoto v letu 

2019, razen če bi to v državi članici, ki 

uporablja prag iz odstavka 7, povzročilo 

največje zmanjšanje, ki presega navedeni 

prag. V teh primerih se najnižja vrednost 

na enoto določi na ravni, ki je potrebna za 

izpolnjevanje tega praga. 

„Poleg tega države članice zagotovijo, da 

najpozneje za leto predložitve vlog 2019 

nobena plačilna pravica nima vrednosti na 

enoto, ki bi bila nižja od 60 % nacionalne 

ali regionalne vrednosti na enoto v letu 

2019 na vseh območjih razen 

opredeljenem gorskem območju ter nižja 

od 80 % na opredeljenem gorskem 

območju, razen če bi to v državi članici, ki 

uporablja prag iz odstavka 7, povzročilo 

največje zmanjšanje, ki presega navedeni 

prag. V teh primerih se najnižja vrednost 

na enoto določi na ravni, ki je potrebna za 

izpolnjevanje tega praga.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 30 – odstavek 7 – točka f a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. V prvem pododstavku člena 30(7) 

se doda naslednja točka: 

 „fa) povečanje vrednosti plačilnih pravic 

na vrednost nacionalnega ali 

regionalnega povprečja iz drugega 

pododstavka odstavka 8 tega člena zaradi 
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hude naravne nesreče, ki močno 

prizadene kmetijsko gospodarstvo in mu 

onemogoči običajno izvajanje dejavnosti;“ 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 2 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 34 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 2c. V členu 34(3) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„3. Države članice, ki ne uporabljajo 

možnosti iz člena 23(1), lahko odločijo, da 

se lahko plačilne pravice prenesejo ali 

aktivirajo samo znotraj iste regije, razen v 

primeru dejanskega ali pričakovanega 

dedovanja.“ 

„3. (3) Države članice, ki ne uporabljajo 

možnosti iz člena 23(1), lahko odločijo, da 

se lahko plačilne pravice prenesejo ali 

aktivirajo samo znotraj iste regije ali 

znotraj gorskega območja države članice, 

razen v primeru dejanskega ali 

pričakovanega dedovanja.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 43 – odstavek 11 – pododstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3a. V členu 43(11) se drugi 

pododstavek nadomesti z naslednjim: 

„Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

kmetijskega gospodarstva, ki se 

uporabljajo za ekološko pridelavo v skladu 

s členom 11 Uredbe (ES) št. 834/2007.“ 

„Prvi pododstavek se uporablja le za enote 

gospodarstva, ki se uporabljajo za ekološko 

pridelavo v skladu s členom 11 Uredbe 

(ES) št. 834/2007, ali za enote 

gospodarstva, ki uveljavljajo kmetijsko-

okoljske ukrepe v skladu z Uredbo (EU) 

št. 1305/2013.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 
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Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3b. V členu 44(1) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Kadar orno zemljišče kmeta zajema od 10 

do 30 hektarov, in se ne uporablja v celoti 

za pridelavo kmetijskih rastlin, ki so velik 

del leta pod vodo, ali za velik del cikla 

pridelave, sta na tem ornem zemljišču vsaj 

dve različni kmetijski rastlini. Glavna 

kmetijska rastlina ne zajema več kot 75 % 

ornega zemljišča.“ 

„Kadar orno zemljišče kmeta zajema od 15 

do 30 hektarov, in se ne uporablja v celoti 

za pridelavo kmetijskih rastlin, ki so velik 

del leta pod vodo, ali za velik del cikla 

pridelave, sta na tem ornem zemljišču vsaj 

dve različni kmetijski rastlini. Glavna 

kmetijska rastlina ne zajema več kot 75 % 

ornega zemljišča.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3c. V členu 44 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„2.  Brez poseganja v število kmetijskih 

rastlin v skladu z odstavkom 1 se tam 

določene najvišje zgornje meje ne 

uporabljajo za kmetijska gospodarstva, kjer 

je več kot 75 % ornega zemljišča 

preraščeno s travo ali drugimi zelenimi 

krmnimi rastlinami ali pa je v prahi. V tem 

primeru glavna kmetijska rastlina na 

preostali orni površini ne zajema več kot 

75 % preostalega ornega zemljišča, razen 

kadar je to preostalo zemljišče preraščeno s 

travo ali drugimi zelenimi krmnimi 

rastlinami ali pa je zemljišče v prahi.“ 

„2.  Brez poseganja v število kmetijskih 

rastlin v skladu z odstavkom 1 se tam 

določene najvišje zgornje meje ne 

uporabljajo za kmetijska gospodarstva, kjer 

je več kot 75 % ornega zemljišča 

preraščenega s travo ali drugimi zelenimi 

krmnimi rastlinami ali pa je v prahi 

oziroma se uporablja za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so velik del leta ali 

velik del cikla pridelave pod vodo. V tem 

primeru glavna kmetijska rastlina na 

preostali orni površini ne zajema več kot 

75 % preostalega ornega zemljišča, razen 

kadar je to preostalo zemljišče preraščeno s 
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travo ali drugimi zelenimi krmnimi 

rastlinami ali pa je zemljišče v prahi.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 3 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3d. V členu 44(3) se točka (a) 

nadomesti z: 

„(a)  pri katerih se več kot 75 % ornega 

zemljišča uporablja za proizvodnjo trave 

ali drugih zelenih krmnih rastlin, je v prahi 

ali pa je kombinacija vseh navedenih 

uporab, če velikost ornega zemljišča, ki se 

ne uporablja za te namene, ne presega 30 

hektarov;“ 

„(a)  pri katerih se več kot 75 % ornega 

zemljišča uporablja za proizvodnjo trave 

ali drugih zelenih krmnih rastlin, je v prahi 

ali pa je kombinacija vseh navedenih 

uporab;“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 3 – točka b 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3e. V členu 44(3) se točka (b) 

nadomesti z naslednjim: 

„(b)  kadar je več kot 75 % upravičene 

kmetijske površine trajno travinje ali se 

uporablja za proizvodnjo trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin ali za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so velik del leta ali 

velik del cikla pridelave pod vodo, ali pa 

gre za kombinacijo vseh navedenih uporab, 

vendar pod pogojem, da velikost ornega 

zemljišča, ki se ne uporablja za te namene, 

„(b)  kadar je več kot 75 % upravičene 

kmetijske površine trajno travinje ali se 

uporablja za proizvodnjo trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin ali za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so velik del leta ali 

velik del cikla pridelave pod vodo, ali pa 

gre za kombinacijo vseh navedenih uporab; 
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ne presega 30 hektarov; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 44 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3f. V členu 44(4) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Zimska kmetijska rastlina in 

spomladanska kmetijska rastlina sta 

različne kmetijske rastline, čeprav 

pripadata istemu rodu.“ 

„Zimska kmetijska rastlina in 

spomladanska kmetijska rastlina sta 

različne kmetijske rastline, čeprav 

pripadata istemu rodu. Triticum spelta se 

obravnava kot kmetijska rastlina, ki je 

drugačna od kmetijskih rastlin istega 

rodu.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3g. V členu 45(1) se doda naslednji 

pododstavek: 

 Ta odstavek ne velja za travinje, ki je bilo 

dano v najem kot orno zemljišče, ali za 

orno zemljišče, ki je bilo po pogodbi 

travinje več kot pet let; tem zemljiščem se 

lahko povrne njihov prvotni status. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 
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Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 3 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3h. V členu 45(1) se doda naslednji 

pododstavek: 

 Države članice se lahko odločijo, da se 

obveznost iz prvega pododstavka ne 

uporablja za kmete, ki so po 1. januarju 

2015 s pridelave, ki je predvsem temeljila 

na pridelavi trave, prešli na drugo vrsto 

dolgoročne pridelave. Države članice se 

lahko tudi odločijo, da se ta obveznost ne 

uporablja za kmetijske površine, ki so bile 

po 1. januarju 2015 prodane ali dane v 

dolgoročni zakup kmetu, katerega 

pridelava ne temelji na pridelavi trave. 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3i. V členu 46(1) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Kadar površina ornega zemljišča 

kmetijskega gospodarstva presega 15 

hektarov, kmetje zagotovijo, da so od 1. 

januarja 2015 površine, ki ustrezajo vsaj 5 

% ornih zemljišč kmetijskega 

gospodarstva, ki jih je kmet prijavil v 

skladu s točko (a) prvega pododstavka 

člena 72(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013, in 

ki jih države članice v skladu z odstavkom 

2 tega člena štejejo za površine z 

ekološkim pomenom, vključujoč površine, 

navedene v točkah (c), (d), (g) in (h) 

navedenega odstavka, površine z 

ekološkim pomenom.“ 

„1.  Kadar površina ornega zemljišča 

kmetijskega gospodarstva presega 15 

hektarov, kmetje zagotovijo, da so od tega 

hektara dalje od 1. januarja 2015 površine, 

ki ustrezajo vsaj 5 % ornih zemljišč 

kmetijskega gospodarstva, ki jih je kmet 

prijavil v skladu s točko (a) prvega 

pododstavka člena 72(1) Uredbe (EU) 

št. 1306/2013, in ki jih države članice v 

skladu z odstavkom 2 tega člena štejejo za 

površine z ekološkim pomenom, 

vključujoč površine, navedene v točkah (c), 

(d), (g) in (h) navedenega odstavka, 

površine z ekološkim pomenom.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 
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Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 j (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3j. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(ja)  površine z miskantom;“ 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 k (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3k. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(jb) površine z vrsto Silphium 

perfoliatum (sklediščnica);“ 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 l (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3l. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(jc) zemljišča v prahi za medonosne 

rastline (vrste, ki imajo veliko cvetnega 

prahu in nektarja);“ 

 

Predlog spremembe  88 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 m (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j d (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3m. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(ja) površine z divjimi travami;“ 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 n (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j e (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3n. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(ja) bela gorjušica;“ 

 

Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 o (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – točka j f (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3o. V členu 46(2) se doda naslednja 

točka: 

 „(jf) oljna redkev.“ 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 p (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3p. V členu 46(2) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Uporaba neuporabljenih zemljišč ne 

izključuje dejavnosti na tovrstnih 

zemljiščih, ki so potrebne za gospodarsko 

upravljanje sosednjih površin.“ 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 q (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 4 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3q. V členu 46(4) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

„(a)  kadar se več kot 75 % orne 

površine uporablja za proizvodnjo trave ali 

drugih zelenih krmnih rastlin, je v prahi, se 

uporablja za pridelavo stročnic ali pa gre za 

kombinacijo vsega navedenega, pod 

pogojem, da površina ornih zemljišč, ki se 

ne uporablja za te namene, ne presega 30 

hektarov;“ 

„(a)  kadar se več kot 75 % orne 

površine uporablja za proizvodnjo trave ali 

drugih zelenih krmnih rastlin, je v prahi, se 

uporablja za pridelavo stročnic ali pa gre za 

kombinacijo vsega navedenega;“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 r (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 4 – točka b 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3r. V členu 46(4) se točka (b) 

nadomesti z naslednjim: 

„(b)  kadar je več kot 75 % upravičene 

kmetijske površine trajno travinje ali se 

„(b)  kadar je več kot 75 % upravičene 

kmetijske površine trajno travinje ali se 
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uporablja za proizvodnjo trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin ali za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so bodisi velik del 

leta bodisi velik del cikla pridelave pod 

vodo, ali pa gre za kombinacijo vseh 

navedenih uporab, vendar pod pogojem, da 

velikost ornega zemljišča, ki se ne 

uporablja za te namene, ne presega 30 

hektarov.“ 

uporablja za proizvodnjo trave ali drugih 

zelenih krmnih rastlin ali za pridelavo 

kmetijskih rastlin, ki so velik del leta ali 

velik del cikla pridelave pod vodo, ali pa 

gre za kombinacijo vseh navedenih 

uporab;“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 s (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 46 – odstavek 9 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3s. V členu 46(9) se črta točka (c). 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 t (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 5 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3t. V členu 50 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

„5. Plačilo za mlade kmete se odobri 

posameznemu kmetu za največ pet let. To 

obdobje se zmanjša za število let, ki so 

pretekla med trenutkom vzpostavitve iz 

točke (a) odstavka 2 in prve predložitve 

vloge za plačila mladim kmetom. 

„5. Plačilo za mlade kmete se odobri 

posameznemu kmetu za največ pet let. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 
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Predlog uredbe 
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Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 u (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 6 – točka a 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3u. V členu 50(6) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

„(a) 25 % povprečne vrednosti lastniških 

ali zakupljenih plačilnih pravic, ki jih ima 

kmet; ali 

„(a) od 25 % do vrednosti, ki ne presega 

50 % povprečne vrednosti lastniških ali 

zakupljenih plačilnih pravic, ki jih ima 

kmet; ali“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 v (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 6 – točka b 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3v. V členu 50(6) se točka (b) 

nadomesti z naslednjim: 

„(b) 25 % zneska, izračunanega tako, da se 

fiksni odstotek nacionalne zgornje meje za 

koledarsko leto 2019, kot je določen v 

Prilogi II, deli s številom vseh upravičenih 

hektarov, prijavljenih v letu 2015 v skladu 

s členom 33(1). Navedeni fiksni odstotek je 

enak deležu nacionalne zgornje meje, 

preostale za shemo osnovnega plačila v 

skladu s členom 22(1) za leto 2015. 

„(b) od 25 % do vrednosti, ki ne presega 

50 % zneska, izračunanega tako, da se 

fiksni odstotek nacionalne zgornje meje za 

koledarsko leto 2019, kot je določen v 

Prilogi II, deli s številom vseh upravičenih 

hektarov, prijavljenih v letu 2015 v skladu 

s členom 33(1). Navedeni fiksni odstotek je 

enak deležu nacionalne zgornje meje, 

preostale za shemo osnovnega plačila v 

skladu s členom 22(1) za leto 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 w (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 7 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3w. Člen 50, odstavek 7 se nadomesti z 

naslednjim: 

„7. Države članice, ki uporabljajo člen 36, 

vsako leto izračunajo znesek plačila za 

mlade kmete tako, da znesek, ki ustreza 25 

% enotnega plačila na površino, 

izračunanega v skladu s členom 36, 

pomnožijo s številom upravičenih 

hektarov, ki jih je kmet prijavil v skladu s 

členom 36(2). 

„7. Države članice, ki uporabljajo člen 36, 

vsako leto izračunajo znesek plačila za 

mlade kmete tako, da znesek, ki ustreza 

vrednosti od 25 % do vrednosti, ki ne 

presega 50 % enotnega plačila na površino, 

izračunanega v skladu s členom 36, 

pomnožijo s številom upravičenih 

hektarov, ki jih je kmet prijavil v skladu s 

členom 36(2).“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-

20150603&qid=1489567595545&from=ES) 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 3 x (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3x. V členu 50(8) se prvi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Države članice lahko z odstopanjem od 

odstavkov 6 in 7 vsako leto izračunajo 

znesek plačil za mlade kmete tako, da 

znesek, ki ustreza 25 % nacionalnega 

povprečnega plačila na hektar, pomnožijo s 

številom pravic, ki jih je aktiviral kmet v 

skladu s členom 32(1), ali s številom 

upravičenih hektarov, ki jih je kmet prijavil 

v skladu s členom 36(2).“ 

„Države članice lahko z odstopanjem od 

odstavkov 6 in 7 vsako leto izračunajo 

znesek plačil za mlade kmete tako, da 

znesek, ki ustreza vrednosti od 25 % do 

vrednosti, ki ne presega 50 % 

nacionalnega povprečnega plačila na 

hektar, pomnožijo s številom pravic, ki jih 

je aktiviral kmet v skladu s členom 32(1), 

ali s številom upravičenih hektarov, ki jih 

je kmet prijavil v skladu s členom 36(2).“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1307/2013 
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Člen 50 – odstavek 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. v členu 50 se črta odstavek 9; črtano 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 10 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4a. V členu 50(10) se prvi odstavek 

nadomesti z naslednjim: 

„Namesto uporabe odstavkov 6 do 9, lahko 

države članice dodelijo letni pavšalni 

znesek na kmeta, ki se izračuna tako, da se 

fiksno število hektarov pomnoži z 

zneskom, ki ustreza 25 % nacionalnega 

povprečnega plačila na hektar, kot je 

določeno v skladu z odstavkom 8.“ 

„Namesto uporabe odstavkov 6 do 9, lahko 

države članice dodelijo letni pavšalni 

znesek na kmeta, ki se izračuna tako, da se 

fiksno število hektarov pomnoži z 

zneskom, ki ustreza vrednosti od 25 % do 

vrednosti, ki ne presega 50 % 

nacionalnega povprečnega plačila na 

hektar, kot je določeno v skladu z 

odstavkom 8.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-

20150603&qid=1489567595545&from=ES) 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 4 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 50 – odstavek 11  

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4b. V členu 50 se odstavek 11 

nadomesti z naslednjim: 

„11. Da bi zagotovili varstvo pravic 

upravičencev in preprečili njihovo 

diskriminacijo, se na Komisijo prenese 

pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov v skladu s členom 70 v zvezi s 

pogoji, pod katerimi se lahko šteje, da je 

„11. Ne glede na odstavek 10 države 

članice zagotovijo, da mladi kmetje, ki se 

pridružijo kmetiji s pravnim statusom 

zadruge, ne izgubijo svojih pravic do 

plačil.  Zato se zavežejo, da bodo v okviru 

kmetije ugotovile, kolikšen sorazmerni 
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pravna oseba upravičena do plačila za 

mlade kmete. 

delež pripada mlademu kmetu v zadrugi, 

da bi mu dodelile pravice do plačil v 

skladu s tem členom.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-

20150603&qid=1489567595545&from=ES) 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 5 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 51 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Člen 51(3) se nadomesti z 

naslednjim: 

črtano 

3. Kadar skupni znesek plačila za mlade 

kmete, za katerega se zaprosi v državi 

članici v določenem letu, preseže zgornjo 

mejo 2 % iz odstavka 1 tega člena, države 

članice določijo zgornjo mejo, ki se 

uporablja za število plačilnih pravic, ki jih 

je aktiviral kmet, ali za število upravičenih 

hektarov, ki jih je prijavil kmet, da se 

upošteva zgornja meja 2 %, določena v 

odstavku 1 tega člena. Pri uporabi člena 

50(6), (7) in (8) države članice upoštevajo 

navedeno zgornjo mejo. 

 

Države članice uradno obvestijo Komisijo 

o vseh morebitnih zgornjih mejah, ki jih 

uporabljajo v skladu s prvim 

pododstavkom, najpozneje do 15. 

septembra v letu, ki sledi letu, v katerem 

so bili vloženi zahtevki za pomoč, v zvezi s 

katerimi so bile uporabljene zgornje 

meje.“; 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 52 – odstavek 5 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 5a. V členu 52 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

(5) Vezana podpora se lahko odobri le v 

obsegu, ki je potreben za spodbujanje 

ohranitve trenutne ravni proizvodnje v 

zadevnih sektorjih ali regijah. 

(5) Razen v primeru stročnic se vezana 

podpora lahko odobri le v obsegu, ki je 

potreben za spodbujanje ohranitve trenutne 

ravni proizvodnje v zadevnih sektorjih ali 

regijah. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1) 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 52 – odstavek 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. V členu 52 se doda naslednji 

odstavek: 

 „9a. Komisija do 31. decembra 2018 

objavi „načrt za stročnice“, katerega cilj 

je povečati lastno pridelavo rastlinskih 

beljakovin v Uniji in zmanjšati odvisnost 

od uvoza.“ 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 53 – odstavek 6 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6b. V členu 53 se odstavek 6 

nadomesti z naslednjim: 

„6. Države članice lahko do 1. avgusta 

2016 spremenijo svojo odločitev, sprejeto 

v skladu z odstavki 1 do 4, ter se z učinkom 

od leta 2017 odločijo: 

„6. Države članice lahko do 1. avgusta 

katerega koli leta pregledajo svojo 

odločitev, sprejeto v skladu s tem 

poglavjem ter se z učinkom od 

naslednjega leta odločijo: 

(a) da bodo ohranile, povečale ali (a) da bodo ohranile, povečale ali 
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zmanjšale odstotek, določen v skladu z 

odstavki 1, 2 in 3 vendar po potrebi v 

okviru tam določenih omejitev, ali da bodo 

ohranile ali zmanjšale odstotek, določen v 

skladu z odstavkom 4, 

zmanjšale odstotek, določen v skladu z 

odstavki 1, 2 in 3 vendar po potrebi v 

okviru tam določenih omejitev, ali da bodo 

ohranile ali zmanjšale odstotek, določen v 

skladu z odstavkom 4, 

(b) spremenile pogoje za odobritev 

podpore; 

(b) spremenile pogoje za odobritev 

podpore; 

(c) da podpore iz tega poglavja ne bodo 

več odobrile.“ 

(c) da podpore iz tega poglavja ne bodo 

več odobrile. 

 Države članice Komisijo obvestijo o vsaki 

odločitvi do datuma iz prvega 

pododstavka. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6c. V členu 63(1) se drugi pododstavek 

nadomesti z naslednjim: 

Zneska iz točk (a) ali (b) prvega 

pododstavka nista nižja od 500 EUR in ne 

višja od 1 250 EUR. 

„Zneska iz točk (a) ali (b) prvega 

pododstavka nista nižja od 500 EUR in ne 

višja od 2500 EUR.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Člen 64 – odstavek 1 – točka a 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6d. V členu 64(1) se točka (a) 

nadomesti z naslednjim: 

„(a) ohranijo vsaj število upravičenih 

hektarov, ki ustreza številu lastniških ali 

„(a) ohranijo vsaj število upravičenih 

hektarov, ki ustreza številu lastniških ali 
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zakupljenih plačilnih pravic ali številu 

upravičenih hektarov, prijavljenih v letu 

2015 v skladu s členom 36(2); 

zakupljenih plačilnih pravic ali številu 

upravičenih hektarov, prijavljenih v letu 

2015 v skladu s členom 36(2), z 

odstopanjem v višini 0,5 ha ali, če je to 

nižje, 25 % lastniških ali zakupljenih 

plačilnih pravic ali števila upravičenih 

hektarov, prijavljenih v letu 2015.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – površine s hitro rastočim panjevcem 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6e. V Prilogi X se vrstica „površine s 

hitro rastočim panjevcem“ nadomesti z 

naslednjim: 

„Značilnosti: Površine s hitro rastočim 

panjevcem (na 1m2) 

„Značilnosti: Površine s hitro rastočim 

panjevcem (na 1m2) 

Konverzijski faktor: ni na voljo Konverzijski faktor: ni na voljo 

Ponderacijski faktor: 0,3 Ponderacijski faktor: 1 

Površina z ekološkim pomenom 0,3 m2” Površina z ekološkim pomenom 1 m2“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-

20150603&qid=1490178318614&from=SL) 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – površine s pridelki, ki uravnavajo vsebnost dušika 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 6f. V Prilogi X se vrstica „površine s 

hitro rastočim panjevcem“ nadomesti z 

naslednjim: 

„Značilnosti: „Površine s kmetijskimi 

rastlinami, ki uravnavajo vsebnost dušika 

„Značilnosti: „Površine s kmetijskimi 

rastlinami, ki uravnavajo vsebnost dušika 
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(na 1m2) (na 1m2) 

Konverzijski faktor: ni na voljo Konverzijski faktor: ni na voljo 

Ponderacijski faktor: 0,7 Ponderacijski faktor: 1 

Površina z ekološkim pomenom 0,3 m2” Površina z ekološkim pomenom 1 m2” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-

20150603&qid=1490178318614&from=SL) 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – Površine z miskantom – Vrstica 20 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6g. V Prilogi X se doda naslednja 

vrstica: 

 „Značilnosti: Površine z miskantom 

 Pretvorbeni faktor: ni relevantno 

 Utežni faktor: 1 

 Površina z ekološkim pomenom: 1m2 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – Površine z vrsto Silphium perfoliatum (sklediščnica) – Vrstica 20 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6h. V Prilogi X se doda naslednja 

vrstica: 

 „Značilnosti: Površine z vrsto Silphium 

perfoliatum (sklediščnica) 

 Pretvorbeni faktor: ni relevantno 

 Utežni faktor: 1 

 Površina z ekološkim pomenom: 1m2 
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Predlog uredbe 

Člen 269 – odstavek 1 – točka 6 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1307/2013 

Priloga X – Zemljišča v prahi za medonosne rastline – Vrstica 20 c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6i. V Prilogi X se doda naslednja 

vrstica: 

 „Značilnosti: Zemljišča v prahi za 

medonosne rastline (vrste, ki imajo veliko 

cvetnega prahu in nektarja) 

 Pretvorbeni faktor: ni relevantno 

 Utežni faktor: 2 

 Površina z ekološkim pomenom: 2 m2 “ 

 

Predlog spremembe  114 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 33 – odstavek 1 – točka f 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) preprečevanje in obvladovanje kriz, 

vključno z zagotavljanjem mentoriranja 

drugih organizacij proizvajalcev, združenj 

organizacij proizvajalcev, skupin 

proizvajalcev ali posameznih 

proizvajalcev; 

(f) preprečevanje in obvladovanje kriz, 

vključno z zagotavljanjem mentoriranja 

drugih organizacij proizvajalcev, združenj 

organizacij proizvajalcev, skupin 

proizvajalcev ali posameznih 

proizvajalcev, ter ukrepe in dejavnosti za 

diverzifikacijo in utrditev izvoznih trgov v 

tretjih državah; 
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 33 – odstavek 3 – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) mentoriranje drugih organizacij (i) mentoriranje drugih organizacij 
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proizvajalcev, združenj organizacij 

proizvajalcev, skupin proizvajalcev ali 

posameznih proizvajalcev 

proizvajalcev, združenj organizacij 

proizvajalcev, skupin proizvajalcev ali 

posameznih proizvajalcev; ukrepi za 

diverzifikacijo in utrditev izvoznih trgov v 

tretjih državah, med drugim tudi 

zavarovanje izvoznih kreditov, stroški v 

zvezi s pogajanji o fitosanitarnih 

protokolih in njihovim upravljanjem, 

tržne študije in ocene;  
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 33 – odstavek 5 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a. V členu 33(5) se pododstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„Pri okoljskih ukrepih se upoštevajo 

zahteve glede kmetijsko-okoljsko-

podnebnih plačil iz člena 28(3) Uredbe 

(EU) št. 1305/2013.“ 

„Pri okoljskih ukrepih se upoštevajo 

zahteve glede kmetijsko-okoljsko-

podnebnih plačil ali ekološkega 

kmetovanja iz člena 28(3) ter člena 29(2) 

in (3) Uredbe (EU) št. 1305/2013.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 33 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1b. V členu 33(5) se pododstavek 3 

nadomesti z naslednjim besedilom: 

„Kadar za najmanj 80 % proizvajalcev, ki 

so člani organizacije proizvajalcev, velja 

ena ali več identičnih kmetijsko-okoljsko-

podnebnih obveznosti iz člena 28(3) 

Uredbe (EU) št1305/2013, vsaka od teh 

obveznosti šteje kot okoljski ukrep iz točke 

„Kadar za najmanj 80 % proizvajalcev, ki 

so člani organizacije proizvajalcev, velja 

ena ali več identičnih kmetijsko-okoljsko-

podnebnih obveznosti ali obveznosti glede 

ekološkega kmetijstva iz člena 28(3) ter 

člena 29(2) in (3) Uredbe (EU) št. 
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(a) prvega pododstavka tega odstavka.“ 1305/2013, vsaka od teh obveznosti šteje 

kot okoljski ukrep iz točke (a) prvega 

pododstavka tega odstavka.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 1 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. V členu 34(2) se doda naslednji 

pododstavek: 

 V primeru združenja organizacij 

proizvajalcev, katerega člani so 

organizacije proizvajalcev Unije in 

njihova združenja, ki delujejo v različnih 

državah članicah, se ta odstotek lahko 

poveča na 5,2 % vrednosti tržne 

proizvodnje, če se znesek, ki presega 4,7 

% vrednosti tržne proizvodnje, uporabi 

izključno za ukrepe preprečevanja in 

obvladovanja kriz, ki jih to združenje 

organizacij proizvajalcev izvede v imenu 

svojih članov. 
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 34 – odstavek 4 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ukrepi, povezani z mentoriranjem 

drugih organizacij proizvajalcev, skupin 

proizvajalcev ali posameznih proizvajalcev 

iz držav članic iz člena 35(1). 

(b) ukrepi, povezani z mentoriranjem 

drugih organizacij proizvajalcev, skupin 

proizvajalcev ali posameznih proizvajalcev 

iz regij držav članic iz člena 35(1); 
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 34 – odstavek 4 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. V odstavku 4 se doda naslednja točka:  

 „(ba) ukrepi in dejavnosti za 

diverzifikacijo in utrditev izvoznih trgov v 

tretjih državah;“  
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 35 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Bolgarija, Hrvaška, Ciper, 

Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, 

Litva, Luksemburg, Malta, Poljska, 

Romunija, Slovaška in Slovenija lahko 

organizacijam proizvajalcev na njihovo 

zahtevo odobrijo nacionalno finančno 

pomoč v višini do največ 1 % vrednosti 

tržne proizvodnje. Ta pomoč se doda 

operativnemu skladu. 

1. V regijah držav članic, v katerih je 

stopnja organiziranosti proizvajalcev v 

sektorju sadja in zelenjave posebno nizka, 

lahko države članice organizacijam 

proizvajalcev odobrijo nacionalno finančno 

pomoč v višini do največ 80 % finančnih 

prispevkov iz točke (a) člena 32(1) in do 

10 % vrednosti tržne proizvodnje take 

organizacije proizvajalcev. Ta pomoč se 

doda operativnemu skladu. 
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 35 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija je pooblaščena za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 227 o spremembi odstavka 1, da se 

dodajo države članice, v katerih je stopnja 

2. Stopnja organiziranosti 

proizvajalcev v regiji države članice se 

šteje za posebno nizko, če je bila 

povprečna stopnja organiziranosti manj 
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organiziranosti proizvajalcev v sektorju 

sadja in zelenjave še posebno nizka, in da 

se črtajo države članice, v katerih to ne 

drži več.“; 

kot 20 % v treh zaporednih letih pred 

datumom zahteve za nacionalno finančno 

pomoč. Takšna stopnja organiziranosti se 

izračuna kot vrednost proizvodnje sadja in 

zelenjave, ki so jo v zadevni regiji 

pridobile in tržile organizacije 

proizvajalcev, združenja organizacij 

proizvajalcev in skupine proizvajalcev, 

deljena s skupno vrednostjo proizvodnje 

sadja in zelenjave, pridobljene v tej regiji.  

 Komisija sprejme izvedbene akte, v 

katerih določi povprečno stopnjo 

organiziranosti v Uniji ter stopnjo 

organiziranosti v državah članicah in 

regijah ter opredeli dodatna podrobna 

pravila o izračunu stopnje 

organiziranosti. Ti izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 229(2). 
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Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 62 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. V členu 62 se doda naslednji 

odstavek: 

 4a. Države članice to poglavje uporabljajo 

za območja, kjer se pridelujejo vina, 

primerna za proizvodnjo vinskega žganja 

z geografsko označbo, registrirano v 

skladu s Prilogo III Uredbe (ES) št. 

110/2008 Evropskega parlamenta in 

Sveta. Za namene tega poglavja se lahko 

ta območja obravnavajo kot območja, na 

katerih se lahko proizvaja vino z zaščiteno 

označbo porekla ali zaščiteno geografsko 

označbo. 
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Predlog uredbe 
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Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 64 

 
Veljavno besedilo  Predlog spremembe 

 3b. Člen 64 se nadomesti z 

naslednjim: 

Člen 64 „Člen 64 

Izdaja dovoljenj za nove zasaditve Izdaja dovoljenj za nove zasaditve 

1. Če skupna površina iz upravičenih vlog 

v določenem letu ne presega površine, ki jo 

da na voljo država članica, se odobrijo vse 

takšne vloge. 

1. Če skupna površina iz upravičenih vlog 

v določenem letu ne presega površine, ki jo 

da na voljo država članica, se odobrijo vse 

takšne vloge. 

Za namene tega člena lahko države članice 

uporabijo enega ali več naslednjih 

objektivnih in nediskriminatornih meril za 

upravičenost: 

Za namene tega člena lahko države članice 

uporabijo enega ali več naslednjih 

objektivnih in nediskriminatornih meril za 

upravičenost: 

(a) vlagatelj ima kmetijsko površino, ki ni 

manjša od površine, za katero prosi za 

dovoljenje; 

(a) vlagatelj ima kmetijsko površino, ki ni 

manjša od površine, za katero prosi za 

dovoljenje; 

(b) vlagatelj ima ustrezno poklicno znanje 

in usposobljenost, 

(b) vlagatelj ima ustrezno poklicno znanje 

in usposobljenost, 

(c) vloga ne predstavlja velikega tveganja, 

da bo prilaščen sloves posebnih zaščitenih 

označb porekla, ki se domneva, razen če 

javni organi dokažejo, da takšno tveganje 

obstaja; 

(c) vloga ne predstavlja velikega tveganja, 

da bo prilaščen sloves posebnih zaščitenih 

označb porekla, ki se domneva, razen če 

javni organi dokažejo, da takšno tveganje 

obstaja; 

 (ca) vlagatelj nima zasajene vinske trte 

brez dovoljenja iz člena 71 Uredbe (EU) 

št. 1308/2013 ali brez pravice do zasaditve 

iz členov 85a in 85b Uredbe (ES) št. 

1234/2007. 

(d) eno ali več meril iz odstavka 2, če so 

ustrezno utemeljeni ter uporabljeni 

objektivno in nediskriminatorno. 

(d) eno ali več meril iz odstavka 2, če so 

ustrezno utemeljeni ter uporabljeni 

objektivno in nediskriminatorno. 

2. Če skupna površina iz upravičenih vlog 

iz odstavka 1 v določenem letu presega 

površino, ki jo da na voljo država članica, 

se dovoljenja izdajo vsem vlagateljem 

glede na sorazmerno razdelitev hektarjev 

na podlagi površine, v zvezi s katero so 

prosili za dovoljenje. Izdaja dovoljenja je 

lahko delno ali v celoti utemeljena tudi z 

enim ali več naslednjimi objektivnimi in 

2. Če skupna površina iz upravičenih vlog 

iz odstavka 1 v določenem letu presega 

površino, ki jo da na voljo država članica, 

se dovoljenja izdajo vsem vlagateljem 

glede na sorazmerno razdelitev hektarjev 

na podlagi površine, v zvezi s katero so 

prosili za dovoljenje. Pri izdaji dovoljenja 

se lahko določi minimalna in/ali 

maksimalna površina, ki bo odobrena 
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nediskriminatornimi prednostnimi merili: upravičencu, izdaja pa je lahko delno ali v 

celoti utemeljena tudi z enim ali več 

naslednjimi objektivnimi in 

nediskriminatornimi prednostnimi merili: 

(a) pridelovalci, ki nasade vinske trte sadijo 

prvič in vodijo vinogradniško gospodarstvo 

(novi udeleženci); 

(a) pridelovalci, ki nasade vinske trte sadijo 

prvič in vodijo vinogradniško gospodarstvo 

(novi udeleženci); 

(b) površine, kjer vinogradi prispevajo k 

ohranjanju okolja; 

(b) površine, kjer vinogradi prispevajo k 

ohranjanju okolja; 

(c) površine, ki jih je treba na novo zasaditi 

v okviru projektov kosomacije; 

(c) površine, ki jih je treba na novo zasaditi 

v okviru projektov kosomacije; 

(d) površine, za katere so značilne naravne 

ali posebne omejitve; 

(d) površine, za katere so značilne naravne 

ali posebne omejitve; 

(e) trajnost projektov razvoja ali ponovne 

zasaditev na podlagi gospodarske ocene; 

(e) trajnost projektov razvoja ali ponovne 

zasaditev na podlagi gospodarske ocene; 

(f) na novo zasajene površine, ki prispevajo 

k boljši konkurenčnosti kmetijskega 

gospodarstva in regije; 

(f) na novo zasajene površine, ki prispevajo 

k boljši konkurenčnosti kmetijskega 

gospodarstva in regije; 

(g) projekti, ki bi lahko izboljšali kakovost 

proizvodov z geografskimi označbami; 

(g) projekti, ki bi lahko izboljšali kakovost 

proizvodov z geografskimi označbami; 

(h) na novo zasajene površine zaradi 

povečanja malih ali srednjih gospodarstev. 

(h) na novo zasajene površine zaradi 

povečanja malih ali srednjih gospodarstev. 

 2a. Če država članica uporabi eno ali več 

meril iz odstavka 2, se lahko odloči dodati 

pogoj, da je vlagatelj  fizična oseba, stara 

največ 40 let v času predložitve vloge. 

3. Države objavijo merila iz odstavkov 1 in 

2, ki jih uporabljajo, ter o njih nemudoma 

uradno obvestijo Komisijo. 

3. Države objavijo merila iz odstavkov 1, 2 

in 2a, ki jih uporabljajo, ter o njih 

nemudoma uradno obvestijo Komisijo. 

 

Predlog spremembe  125 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 148 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3c. V člen 148 se vstavi naslednji 

odstavek: 

 „1a. Če države članice ne izkoristijo 

možnosti, ki jih ponuja odstavek 1 tega 
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člena, lahko proizvajalec, organizacija 

proizvajalcev ali pogajalska organizacija 

ali njihova združenja zahtevajo, da 

morata strani za oddajo surovega mleka 

predelovalcu surovega mleka skleniti 

pisno pogodbo in/ali da morajo prvi kupci 

pripraviti pisno ponudbo v skladu s pogoji 

iz odstavkov 4 do 6 tega člena. 

 Če je prvi kupec mikro, malo ali srednje 

podjetje v smislu Priporočila 

2003/361/ES, pogodba in/ali pisna 

ponudba nista obvezni, razen če 

medpanožna organizacija v sektorju, 

priznanem po členu 163, pripravi 

standardno pogodbo, ki je v skladu s 

pravili Unije.“ 

 

Predlog spremembe  126 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 148 – odstavek 2 – uvodni del 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3d. V členu 148(2) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„2. Pogodba in/ali ponudba pogodbe iz 

odstavka 1: 

„2. Pogodba in/ali ponudba pogodbe iz 

odstavkov 1 in 1a:“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  127 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 148 – odstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3e. V členu 148 se odstavek 3 

nadomesti z naslednjim: 

„3. Z odstopanjem od odstavka 1 se „3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 1a se 
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pogodba in/ali ponudba pogodbe ne 

zahteva, kadar kmet odda surovo mleko 

zadrugi, katere član je, če statut te zadruge 

ali pravila in odločitve, ki so v njem 

določeni ali iz njega izhajajo, vsebujejo 

določbe s podobnimi učinki, kot jih imajo 

določbe iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2. 

pogodba in/ali ponudba pogodbe ne 

zahteva, kadar kmet odda surovo mleko 

zadrugi, katere član je, če statut te zadruge 

ali pravila in odločitve, ki so v njem 

določeni ali iz njega izhajajo, vsebujejo 

določbe s podobnimi učinki, kot jih imajo 

določbe iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  128 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 149 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3f. Člen 149 se črta. 

 

Predlog spremembe  129 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 152 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3g. Člen 152 se nadomesti z naslednjim: 

„Člen 152 „Člen 152 

Organizacije proizvajalcev Organizacije proizvajalcev 

1.  Države članice lahko na zahtevo 

priznajo organizacije proizvajalcev, ki: 

1.  Države članice na zahtevo priznajo 

organizacije proizvajalcev, ki: 

(a) jih sestavljajo in v skladu s točko (c) 

člena 153(2) nadzorujejo proizvajalci v 

določenem sektorju iz člena 1(2);  

(a) jih sestavljajo in v skladu s točko (c) 

člena 153(2) nadzorujejo proizvajalci v 

določenem sektorju iz člena 1(2);  

(b) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev; 

(b) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev in opravljajo (ne glede na to, 

ali kmetje prenesejo lastništvo na 

organizacijo proizvajalcev ali ne) vsaj eno 

od naslednjih dejavnosti: 
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 (i) skupna predelava; 

 (ii) skupna distribucija, vključno s skupno 

prodajno mrežo ali skupnim prevozom; 

 (iii) skupno pakiranje, označevanje ali 

promocija; 

 (iv) skupna organizacija nadzora 

kakovosti; 

 (v) skupna uporaba opreme ali 

skladiščnih prostorov; 

 (vi) skupno ravnanje z odpadki, ki 

neposredno nastajajo pri proizvodnji; 

 (vii) skupno javno naročanje vložkov; 

 (viii) vse druge skupne dejavnosti storitev, 

ki si prizadevajo za enega od ciljev iz 

točke (c) tega odstavka; 

(c) si prizadevajo za specifični cilj, ki 

lahko vključuje vsaj enega od naslednjih 

ciljev: 

(c) si prizadevajo za specifični cilj, ki 

lahko vključuje vsaj enega od naslednjih 

ciljev: 

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

(ii) koncentracija ponudbe in dajanje na trg 

proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, 

vključno z neposrednim trženjem; 

(ii) koncentracija ponudbe in dajanje na trg 

proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, 

vključno z neposrednim trženjem; 

(iii) optimizacija proizvodnih stroškov in 

donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih 

standardov in standardov glede dobrobiti 

živali ter stabilizacija cen proizvajalcev; 

(iii) optimizacija proizvodnih stroškov in 

donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih 

standardov in standardov glede dobrobiti 

živali ter stabilizacija cen proizvajalcev; 

(iv) raziskovanje in oblikovanje pobud na 

področju trajnostnih načinov pridelave, 

inovativnih praks, gospodarske 

konkurenčnosti in tržnih trendov; 

(iv) raziskovanje in oblikovanje pobud na 

področju trajnostnih načinov pridelave, 

inovativnih praks, gospodarske 

konkurenčnosti in tržnih trendov; 

(v) spodbujanje uporabe okolju prijaznih 

postopkov gojenja in pridelave ter 

postopkov in tehnik, ki zagotavljajo dobre 

razmere za živali, in nudenje tehnične 

pomoči zanje; 

(v) spodbujanje uporabe okolju prijaznih 

postopkov gojenja in pridelave ter 

postopkov in tehnik, ki zagotavljajo dobre 

razmere za živali, in nudenje tehnične 

pomoči zanje; 

(vi) spodbujanje uporabe proizvodnih 

standardov, izboljšanja kakovosti 

proizvodov in razvijanja proizvodov z 

zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 

geografsko označbo ali proizvodov z 

nacionalnim znakom kakovosti ter 

(vi) spodbujanje uporabe proizvodnih 

standardov, izboljšanja kakovosti 

proizvodov in razvijanja proizvodov z 

zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno 

geografsko označbo ali proizvodov z 

nacionalnim znakom kakovosti ter 
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zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči; zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči; 

(vii) ravnanje s stranskimi proizvodi in 

odpadki, zlasti za varovanje kakovosti 

vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali 

spodbujanje biotske raznovrstnosti; 

(vii) ravnanje s stranskimi proizvodi in 

odpadki, zlasti za varovanje kakovosti 

vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali 

spodbujanje biotske raznovrstnosti; 

(viii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 

virov in blaženju podnebnih sprememb; 

(viii) prispevanje k trajnostni rabi naravnih 

virov in blaženju podnebnih sprememb; 

(ix) oblikovanje pobud na področju 

promocije in trženja; 

(ix) oblikovanje pobud na področju 

promocije in trženja; 

(x) upravljanje vzajemnih skladov, 

navedenih v operativnih programih v 

sektorju sadja in zelenjave iz člena 31(2) te 

uredbe in členu 36 Uredbe (EU) št 

1305/2013; 

(x) upravljanje vzajemnih skladov, 

navedenih v operativnih programih v 

sektorju sadja in zelenjave iz člena 31(2) te 

uredbe in členu 36 Uredbe (EU) št 

1305/2013; 

(xi) zagotavljanje potrebne tehnične 

pomoči za uporabo terminskih trgov in 

zavarovalnih shem; 

(xi) zagotavljanje potrebne tehnične 

pomoči za uporabo terminskih trgov in 

zavarovalnih shem; 

 1a. Ne glede na člen 101(1) PDEU lahko 

organizacija proizvajalcev, ki je priznana 

v skladu z odstavkom 1 tega člena, 

načrtuje proizvodnjo, optimizira 

proizvodne stroške, daje na trg in se v 

imenu svojih članov pogaja za sklenitev 

pogodb o dobavi celotne ali dela skupne 

proizvodnje kmetijskih proizvodov svojih 

članov. 

 Pogajanje lahko poteka, če: 

 (a) so dejavnosti, ki se izvajajo po točki b 

odstavka 1, obsežne z vidika količine 

zadevnega proizvoda ter stroškov 

proizvodnje in dajanja proizvoda na trg; 

 (b) organizacija proizvajalcev za obseg ali 

količino kmetijskih proizvodov, o katerih 

se tako pogaja, zgosti ponudbo; 

 (c) vključeni proizvajalci niso člani 

nobene druge organizacije proizvajalcev, 

ki se prav tako pogaja o takih pogodbah v 

njihovem imenu; vendar lahko država 

članica v ustrezno utemeljenih primerih 

odstopi od tega pogoja, kadar imajo 

kmetje ločena proizvodna obrata na 

različnih geografskih območjih; 

 (d) za kmetijski proizvod v skladu s pogoji, 

določenimi v statutu zadruge ali pravilih 
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in odločitvah, ki so v njem predvideni ali 

iz njega izhajajo, ne velja obveznost 

dobave na podlagi članstva kmeta v 

zadrugi, ki sama ni članica te organizacije 

proizvajalcev. 

 1b. Za namene tega člena navajanje 

organizacij proizvajalcev vključuje tudi 

združenja organizacij proizvajalcev, ki so 

priznana v skladu s členom 156(1), če ta 

združenja izpolnjujejo zahteve iz odstavka 

1 tega člena. 

 1c. Organ za konkurenco lahko v 

posameznem primeru odloči, da mora 

organizacija proizvajalcev ponoviti 

posamezna pogajanja, ali jih sploh ne 

dovoli, če meni, da je to potrebno, da se 

prepreči izključevanje konkurence, ali če 

meni, da so ogroženi cilji iz člena 39 

PDEU. Za namene tega člena 

„nacionalni organ za konkurenco“ 

pomeni organ iz člena 5 Uredbe Sveta 

(ES) št. 1/2003. 

 V primeru pogajanj z več kot eno državo 

članico, Komisija brez uporabe postopka 

iz člena 229(2) ali (3) sprejme odločitev iz 

prvega pododstavka. V drugih primerih 

navedeno odločitev sprejme nacionalni 

organ za konkurenco iz države članice, s 

katero pogajanja potekajo. 

 Kadar organ za konkurenco deluje v 

skladu s točko (c), pred tem ali takoj po 

začetku prvih uradnih preiskovalnih 

ukrepov pisno obvesti Komisijo in ji 

odločitve, sprejete v skladu z odstavkom 7, 

sporoči takoj po njihovem sprejetju. 

2.  Organizacija proizvajalcev, 

priznana v skladu z odstavkom 1, lahko 

ostane priznana, če trži proizvode pod 

oznako KN ex 2208, razen proizvodov iz 

Priloge I k Pogodbama, pod pogojem, da 

delež teh proizvodov ne presega 49 % 

skupne vrednosti tržne proizvodnje 

organizacije proizvajalcev in da za te 

proizvode ne prejema podpora Unije. Ti 

proizvodi se v primeru organizacij 

proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave 

ne upoštevajo pri izračunu vrednosti tržne 

2.  Organizacija proizvajalcev, 

priznana v skladu z odstavkom 1, lahko 

ostane priznana, če trži proizvode pod 

oznako KN ex 2208, razen proizvodov iz 

Priloge I k Pogodbama, pod pogojem, da 

delež teh proizvodov ne presega 49 % 

skupne vrednosti tržne proizvodnje 

organizacije proizvajalcev in da za te 

proizvode ne prejema podpora Unije. Ti 

proizvodi se v primeru organizacij 

proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave 

ne upoštevajo pri izračunu vrednosti tržne 
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proizvodnje za namene člena 34(2). proizvodnje za namene člena 34(2). 

 2a. Države članice se lahko odločijo, da se 

za organizacije proizvajalcev, ki so bile v 

skladu z nacionalno zakonodajo priznane 

pred ... [datum začetka veljavnosti te 

uredbe] in ki izpolnjujejo pogoje iz 

odstavka 1, šteje, da so priznane kot 

organizacije proizvajalcev v skladu s tem 

členom. 

 2b. Za organizacije proizvajalcev, ki so 

bile priznane pred ... [datum začetka 

veljavnosti te uredbe], a ne izpolnjujejo 

pogojev iz odstavka 1 tega člena, države 

članice prekličejo priznanje najpozneje do 

... [tri leta po datumu začetka veljavnosti 

te uredbe].  

3.  Države članice z odstopanjem od 

odstavka 1 priznajo organizacije 

proizvajalcev, ki jih sestavljajo 

proizvajalci v sektorju mleka in mlečnih 

proizvodov in: 

 

(a) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev; 

 

(b) si prizadevajo za specifični cilj, ki 

lahko vključuje enega ali več naslednjih 

ciljev: 

 

(i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

 

(ii) koncentracijo ponudbe in dajanje na 

trg proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani; 

 

(iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in 

stabiliziranje cen proizvajalcev. 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  130 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 152 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 3h. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 152a 

 Pogajalske organizacije 

 1. Države članice lahko na zahtevo 

priznajo pogajalske organizacije v enem 

od specifičnih sektorjev iz člena 1(2), če: 

 (a) so ustanovljene na pobudo 

proizvajalcev; 

 (b) si prizadevajo za specifični cilj, ki 

lahko vključuje enega ali več naslednjih 

ciljev: 

 (i) zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje 

in prilagaja povpraševanju, zlasti glede 

kakovosti in količine; 

 (ii) koncentracijo ponudbe in dajanje 

proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, na 

trg; 

 (iii) optimizacijo proizvodnih stroškov in 

stabiliziranje cen proizvajalcev. 

 2. Priznana pogajalska organizacija se 

lahko brez poseganja v člen 125 o sektorju 

sladkorja v imenu svojih članov za celotno 

proizvodnjo ali del proizvodnje pogaja o 

sporazumih o dobavi kmetijskih 

proizvodov v enem od specifičnih 

sektorjev iz člena 1(2). 

 3. Pogajanja lahko potekajo: 

 (a) ne glede na to, ali so proizvajalci 

prenesli na organizacijo proizvajalcev 

lastništvo nad kmetijskimi proizvodi ali 

ne; 

 (b) ne glede na to, ali je dogovorjena cena 

enaka, kar zadeva skupno proizvodnjo 

nekaterih ali vseh članov; 

 (c) če so za določeno pogajalsko 

organizacijo izpolnjeni vsi naslednji 

pogoji: 

 (i) obseg ali količina kmetijskih 

proizvodov, o katerih se tako pogaja, ne 

presega 3,5 % celotne proizvodnje Unije; 

 (ii) obseg ali količina kmetijskih 

proizvodov, o katerih se tako pogaja in ki 
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se proizvedejo v posamezni državi članici 

ali se tja dostavijo, ne presega 33 % 

celotne nacionalne proizvodnje te države 

članice; 

 (d) če pogajalska organizacija 

skoncentrira ponudbo za obseg ali 

količino kmetijskih proizvodov, o katerih 

se tako pogaja; 

 (e) če zadevni proizvajalci niso člani 

nobene druge pogajalske organizacije, ki 

se prav tako v njihovem imenu pogaja o 

takih pogodbah; država članica pa lahko 

v ustrezno utemeljenih primerih odstopi 

od tega pogoja, kadar imajo kmetje ločena 

proizvodna obrata na različnih 

geografskih območjih; 

 (f) če za kmetijski proizvod v skladu s 

pogoji, določenimi v statutu zadruge ali 

pravilih in odločitvah, ki so v njem 

predvideni ali iz njega izhajajo, ne velja 

obveznost dobave na podlagi članstva 

kmeta v zadrugi, ki sama ni članica te 

pogajalske organizacije; in 

 (g) če pogajalska organizacija pristojne 

organe države članice ali držav članic, v 

katerih deluje, uradno obvesti o obsegu ali 

količini kmetijskih proizvodov, o katerih 

se tako pogaja. 

 4. Za namene tega člena navajanje 

pogajalskih organizacij vključuje tudi 

združenja pogajalskih organizacij, ki so 

priznana v skladu s členom 156(2), če ta 

združenja izpolnjujejo zahteve iz odstavka 

1 tega člena. 

 5. Ne glede na pogoje, določene v točki (ii) 

točke (c) odstavka 3 za sektor mleka, se 

lahko pogajalska organizacija pogaja v 

skladu z odstavkom 1, če obseg ali 

količina kmetijskih proizvodov, o katerih 

se ta pogajalska organizacija pogaja, ki se 

proizvede ali odda v državi članici, v 

kateri celotna letna proizvodnja surovega 

mleka ne presega 500.000 ton, ne preseže 

45 % celotne nacionalne proizvodnje te 

države članice. 
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 6. Komisija za namene uporabe točke (c) 

odstavka 3 in odstavka 4 objavi količine, 

ki se proizvedejo v Uniji in državah 

članicah na osnovi najnovejših 

razpoložljivih podatkov in kot se ji zdi 

ustrezno. 

 7. Z odstopanjem od točke (c) odstavka 3 

in odstavka 4 lahko organ za konkurenco 

v posameznih primerih odloči, da mora 

pogajalska organizacija ponoviti 

posamezna pogajanja, ali jih sploh ne 

dovoli, če meni, da je to potrebno za 

preprečitev izključevanja konkurence, ali 

če ugotovi, da so ogroženi cilji člena 39 

PDEU. 

 Organ za konkurenco lahko v sektorju 

mleka posreduje, kadar meni, da je to 

potrebno za preprečitev izključevanja 

konkurence ali resne škode za mala in 

srednja podjetja, ki na ozemlju 

navedenega organa predelujejo mleko. 

 Pri pogajanjih, ki se nanašajo na več kot 

eno državo članico, Komisija brez 

uporabe postopka iz člena 229(2) ali (3) 

sprejme odločitev iz prvega pododstavka. 

V drugih primerih navedeno odločitev 

sprejme nacionalni organ za konkurenco 

iz države članice, s katero pogajanja 

potekajo. 

 Odločitve iz tega odstavka se ne 

uporabljajo pred datumom uradnega 

obvestila zadevnim podjetjem. 

 8. Kadar organ za konkurenco ukrepa v 

skladu z odstavkom 7, pred tem ali takoj 

po začetku prvih uradnih preiskovalnih 

ukrepov pisno obvesti Komisijo in ji 

odločitve, sprejete v skladu z odstavkom 7, 

sporoči takoj po njihovem sprejetju. 

 9. Za namene tega člena: 

 (a) „nacionalni organ za konkurenco“ 

pomeni organ iz člena 5 Uredbe Sveta 

(ES) št. 1/2003; 

 (b) „MSP“ pomeni mikro, malo ali 

srednje podjetje v smislu Priporočila 

Komisije 2003/361/ES. 
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 10. Države članice, v katerih potekajo 

pogajanja v skladu s tem členom, Komisiji 

pošljejo uradno obvestilo. 

 11. Države članice lahko sklenejo, da se 

organizacije proizvajalcev, ki so bile pred 

... [datum začetka veljavnosti te uredbe] 

priznane v skladu z nacionalno 

zakonodajo in ki izpolnjujejo pogoje iz 

odstavka 1, priznajo kot pogajalske 

organizacije v skladu s tem členom.“ 

 

 

Predlog spremembe  131 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 i (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 152 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3i. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 152b 

 Delitev vrednosti 

 Proizvajalci kmetijskih proizvodov iz 

enega od specifičnih sektorjev iz člena 

1(2) se lahko brez poseganja v člen 125 o 

sektorju sladkorja prek svojih organizacij 

proizvajalcev, priznanih po členu 152 te 

uredbe, svojih pogajalskih organizacij, 

priznanih po členu 152a te uredbe, 

njihovih združenj, priznanih po členu 156 

te uredbe, in podjetij, ki tržijo ali 

predelujejo njihove proizvode, dogovorijo 

o klavzulah o delitvi vrednosti, vključno s 

tržnimi bonusi in izgubami, ter določijo, 

kako bodo med seboj razdelili razvoj 

ustreznih cen na trgu ali drugih 

blagovnih borzah.“. 

 

Predlog spremembe  132 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 j (novo) 
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Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 154 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3j. V členu 154(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  Da država članica prizna 

organizacijo proizvajalcev, mora biti 

organizacija proizvajalcev, ki zaprosi za 

tako priznanje, pravna oseba ali jasno 

opredeljen del pravne osebe, ki: 

„1.  Države članice vse pravne osebe 

ali jasno opredeljene dele pravnih oseb, ki 

zaprosijo za tako priznanje, priznajo za 

organizacije proizvajalcev, če:“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  133 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 k (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 154 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3k. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 154a 

 Priznavanje pogajalskih organizacij 

 1. Da država članica prizna pogajalsko 

organizacijo, mora biti organizacija, ki 

zaprosi za tako priznanje, pravna oseba 

ali jasno opredeljen del pravne osebe, ki: 

 (a) izpolnjuje zahteve iz točk (a) in (b) 

člena 152a(1); 

 (b) ima na območju, na katerem deluje, 

minimalno število članov in/ali minimalni 

obseg ali vrednost tržne proizvodnje, ki ju 

določi zadevna država članica; 

 (c) zadostno dokaže, da lahko svoje 

dejavnosti izvaja pravilno z vidika 

trajanja, učinkovitosti, zagotavljanja 

človeške, tehnične in materialne pomoči 

članom oziroma koncentracije ponudbe; 

 (d) ima statut, ki je skladen s točkami (a), 

(b) in (c) tega odstavka. 
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 2. Države članice: 

 (a) v štirih mesecih po vložitvi zahtevka, ki 

so mu priložena vsa ustrezna dokazila, 

odločijo, ali bodo priznale pogajalsko 

organizacijo; zahtevek se vloži pri državi 

članici, v kateri ima organizacija svoj 

sedež; 

 (b) v časovnih obdobjih, ki jih določijo 

same, opravljajo preglede, s katerimi 

preverijo, ali priznane pogajalske 

organizacije in združenja pogajalskih 

organizacij spoštujejo to poglavje; 

 (c) v primeru nespoštovanja ali 

nepravilnosti pri uporabi ukrepov iz tega 

poglavja naložijo tem organizacijam in 

njihovim združenjem veljavne kazni, ki so 

jih določile, ter po potrebi odločijo, ali je 

treba priznanje preklicati; 

 (d) Komisijo do 31. marca vsako leto 

obvestijo o vseh odločitvah o odobritvi, 

zavrnitvi ali preklicu priznanja, sprejetih v 

predhodnem koledarskem letu. 

 

Predlog spremembe  134 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 l (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 156 – naslov 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3l. V členu 156 se naslov nadomesti z 

naslednjim: 

„Združenja organizacij proizvajalcev „Združenja organizacij proizvajalcev in 

združenja pogajalskih organizacij“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308) 

Obrazložitev 

Namen te spremembe je prilagoditi besedilo uredbe o enotni skupni ureditvi trgov ustanovitvi 

pogajalskih organizacij, ki jih je uvedel poročevalec s spremembo 69, in jim omogočiti, da 

ustanovijo združenja pogajalskih organizacij. 
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Predlog spremembe  135 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 m (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 156 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3m. V členu 156 se odstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

„2. Država članica lahko z odstopanjem od 

odstavka 1 na podlagi zahtevka prizna 

združenje priznanih organizacij 

proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih 

proizvodov, če meni, da je združenje 

sposobno učinkovito opravljati vse 

dejavnosti priznane organizacije 

proizvajalcev in da izpolnjuje pogoje iz 

člena 161(1). 

„2. Država članica lahko na podlagi 

zahtevka prizna združenje priznanih 

pogajalskih organizacij, če meni, da je 

združenje sposobno učinkovito opravljati 

vse dejavnosti priznane pogajalske 

organizacije in da izpolnjuje pogoje iz 

člena 154a(1).“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  136 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 n (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3n. V členu 157(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1. Države članice lahko na zahtevo 

priznajo medpanožne organizacije v 

specifičnem sektorju iz člena 1(2), ki: 

„1. Države članice lahko na zahtevo 

priznajo medpanožne organizacije v enem 

ali več sektorjih iz člena 1(2), ki: 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  137 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 o (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 1 – točka xiv a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3o. V točki (c) člena 157(1) se doda 

naslednja točka: 

 „(xiva) dogovor o standardnih klavzulah o 

delitvi vrednosti, vključno s tržnimi bonusi 

in izgubami, ter določitev, kako bodo med 

seboj razdelili nastanek ustreznih cen na 

trgu ali drugih blagovnih borzah.“ 

 

Predlog spremembe  138 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 p (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 1 – točka c – točka xiv b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3p. V točki (c) člena 157(1) se doda 

naslednja točka: 

 „(xivb)  izvajanje skupnih ukrepov 

za preprečevanje in obvladovanje 

zdravstvenih, fitosanitarnih in okoljskih 

tveganj, povezanih s proizvodnjo in po 

potrebi predelavo in/ali trženjem in/ali 

distribucijo kmetijskih in živilskih 

proizvodov.“ 

 

Predlog spremembe  139 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 q (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 3 – točka c – točka xi a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3q. V točki (c) člena 157(3) se doda 

naslednja točka: 

 „(xia) dogovor o standardnih klavzulah o 

delitvi vrednosti, vključno s tržnimi bonusi 

in izgubami, ter določitev, kako bodo med 

seboj razdelili nastanek ustreznih cen na 
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trgu ali drugih blagovnih borzah.“ 

 

Predlog spremembe  140 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 r (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 157 – odstavek 3 – točka c – točka xi b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3r. V točki (c) člena 157(3) se doda 

naslednja točka: 

 „(xib) izvajanje skupnih ukrepov za 

preprečevanje in obvladovanje 

zdravstvenih in okoljskih tveganj, 

povezanih s proizvodnjo in po potrebi 

predelavo in/ali trženjem in/ali 

distribucijo kmetijskih in živilskih 

proizvodov.“ 

 

 

Predlog spremembe  141 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 s (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 158 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3s. Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 158a 

 Priznavanje nadnacionalnih 

medpanožnih organizacij 

 O priznanju nadnacionalne medpanožne 

organizacije odloča država članica, v 

kateri ima ta organizacija sedež. 

 Država članica, ki mora odločiti o 

priznanju, vzpostavi potrebne odnose 

upravnega sodelovanja z drugimi 

državami članicami, v katerih imajo sedež 

članice te organizacije, da bi preverila, ali 

so izpolnjeni pogoji za priznanje. 
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 Druge države članice, v katerih imajo 

sedež članice nadnacionalne medpanožne 

organizacije, ponudijo vso potrebno 

upravno pomoč državi članici, ki mora 

odločiti o priznanju. 

 Država članica, ki mora odločiti o 

priznanju, na zahtevo druge države 

članice, v kateri imajo sedež članice 

organizacije, zagotovi vse ustrezne 

informacije.“ 

 

Predlog spremembe  142 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 t (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 159 – naslov 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3t. V členu 159 se naslov nadomesti z 

naslednjim: 

Obvezno priznanje (Ne zadeva slovenske različice.) 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  143 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 u (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 159  – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3u. V členu 159 se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

Z odstopanjem od členov od 152 do 158 

države članice na zahtevo priznajo: 

Z odstopanjem od členov 152a do 158 

države članice na zahtevo priznajo: 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 
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Predlog spremembe  144 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 v (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 159 – točka a 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3v. V členu 159 se točka (a) nadomesti 

z naslednjim: 

„(a)  organizacije proizvajalcev v: „(a)  pogajalske organizacije v sektorju 

mleka in mlečnih proizvodov;" 

(i)  sektorju sadja in zelenjave za 

enega ali več proizvodov iz navedenega 

sektorja in/ali takšne proizvode, ki so 

namenjeni izključno predelavi; 

 

(ii)  sektorju oljčnega olja in namiznih 

oljk; 

 

(iii)  sektorju sviloprejk;  

(iv)  sektorju hmelja;  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  145 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 w (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 161 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3w. člen 161 se črta. 

 

Predlog spremembe  146 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 x (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 168 – odstavek 1a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3x. V členu 168 se vstavi naslednji 
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odstavek: 

 „1a. Če države članice ne izkoristijo 

možnosti, ki jih ponuja odstavek 1 tega 

člena, lahko proizvajalec, organizacija 

proizvajalcev ali njihovo združenje za 

kmetijske proizvode v sektorju iz člena 

1(2), razen sektorjev mleka, mlečnih 

proizvodov in sladkorja, zahtevajo, da 

morata strani za oddajo proizvodov 

predelovalcu ali distributerju skleniti 

pisno pogodbo in/ali da morajo prvi kupci 

pripraviti pisno ponudbo v skladu s pogoji 

iz odstavkov 4 do 6 tega člena. 

 Če je prvi kupec mikro, malo ali srednje 

podjetje v smislu Priporočila 

2003/361/ES, pogodba in/ali pisna 

ponudba nista obvezni, razen če 

medpanožna organizacija v sektorju, 

priznanem v členu 157, pripravi 

standardno pogodbo, ki je v skladu s 

pravili Unije.“ 

 

Predlog spremembe  147 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 y (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 168 – odstavek 4 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3y. V členu 168(4) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„4.  Vsaka pogodba ali ponudba za 

sklenitev pogodbe iz odstavka 1: 

„4.  Vsaka pogodba ali ponudba za 

sklenitev pogodbe iz odstavkov 1 in 1a: 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  148 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 z (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 168 – odstavek 5 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 3z. V členu 168 se odstavek 5 

nadomesti z naslednjim: 

„5.  Z odstopanjem od odstavka 1 

pogodba ali ponudba za sklenitev pogodbe 

ni potrebna, kadar proizvajalec dobavi 

zadevne proizvode kupcu, ki je zadruga, 

katere član je proizvajalec, če statut te 

zadruge ali pravila in odločitve, ki so v 

njem določene ali iz njega izhajajo, 

vsebujejo določbe s podobnimi učinki, kot 

jih imajo določbe iz točk (a), (b) in (c) 

odstavka 4. 

„5.  Z odstopanjem od odstavkov 1 in 

1a pogodba ali ponudba za sklenitev 

pogodbe ni potrebna, kadar proizvajalec 

dobavi zadevne proizvode kupcu, ki je 

zadruga, katere član je proizvajalec, če 

statut te zadruge ali pravila in odločitve, ki 

so v njem določene ali iz njega izhajajo, 

vsebujejo določbe s podobnimi učinki, kot 

jih imajo določbe iz točk (a), (b) in (c) 

odstavka 4. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  149 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 z a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 169 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3za. Člen 169 se črta. 

 

Predlog spremembe  150 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 z b (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 170 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3zb. Člen 170 se črta. 

 

Predlog spremembe  151 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 z c (novo) 
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Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 171 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3zc. Člen 171 se črta. 

 

 

Predlog spremembe  152 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 3 z d (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Poglavje III a – točka 175 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3zd. V naslovu II se doda novo 

poglavje: 

 „POGLAVJE IIIa 

 Korelacija z oskrbovalno verigo 

 Člen 175a 

 Nepoštena trgovinska praksa 

 Evropska komisija do 30. junija 2018 

posreduje Evropskemu parlamentu in 

Svetu zakonodajni predlog o okviru na 

ravni Unije za boj proti praksam, ki 

močno odstopajo od dobre trgovinske 

prakse in so v nasprotju z dobro vero in 

pravično obravnavo transakcij med kmeti, 

vključno z njihovimi organizacijami in 

predelovalnimi malimi in srednjimi 

podjetji, ter trgovinskimi partnerji niže v 

dobavni verigi.“ 

 

Predlog spremembe  153 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 
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 4a. V členu 209(1) se pododstavek 2 

nadomesti z naslednjim: 

Člen 101(1) PDEU se ne uporablja za 

sporazume, odločitve in usklajena ravnanja 

kmetov, združenj kmetov, združenj takih 

združenj, organizacij proizvajalcev, 

priznanih po členu 152 te uredbe, ali 

združenj organizacij proizvajalcev, 

priznanih po členu 156 te uredbe, ki 

zadevajo proizvodnjo ali prodajo 

kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih 

objektov za skladiščenje, obdelavo ali 

predelavo kmetijskih proizvodov, razen če 

so ogroženi cilji iz člena 39 PDEU. 

„Člen 101(1) PDEU se ne uporablja za 

sporazume, odločitve in usklajena ravnanja 

kmetov, združenj kmetov, združenj takih 

združenj, organizacij proizvajalcev, 

priznanih po členu 152 te uredbe, ali 

pogajalskih organizacij, priznanih po 

členu 152a, ali njihovih združenj, 

priznanih po členu 156 te uredbe, ki 

zadevajo proizvodnjo ali prodajo 

kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih 

objektov za skladiščenje, obdelavo ali 

predelavo kmetijskih proizvodov, razen če 

so ogroženi cilji iz člena 39 PDEU.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  154 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 b (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. V členu 209(1) se po drugem 

pododstavku vstavi naslednji pododstavek: 

 „Sporazumi, sklepi in usklajene prakse v 

zvezi s klavzulami o delitvi vrednosti ter 

določljivo cenovno enačbo na podlagi 

zlasti objektivnih tržnih meril se pri 

prodaji kmetijskih proizvodov štejejo za 

potrebne za doseganje ciljev iz člena 39 

Pogodbe o delovanju Evropske unije.“ 

 

Predlog spremembe  155 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 c (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 1 – pododstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4c. V členu 209(1) se tretji 

pododstavek črta. 

 

Predlog spremembe  156 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 d (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4d. V členu 209(2) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Vendar lahko kmeti, združenja kmetov, 

združenja teh združenj, organizacije 

proizvajalcev, priznane po členu 152 te 

uredbe, pogajalske organizacije, priznane 

po členu 152a, ali njihova združenja, 

priznana po členu 156 te uredbe, od 

Komisije zahtevajo mnenje o združljivosti 

teh sporazumov, sklepov in usklajene 

prakse s cilji iz člena 39 PDEU. Komisija 

zahteve za mnenje obravnava hitro in 

vlagatelju posreduje analizo v dveh 

mesecih po prejetju zahteve. Če Komisija 

v navedenem obdobju ne odgovori, se 

šteje, da nima pomislekov.“ 

 

Predlog spremembe  157 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 e (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 2 – pododstavek 1 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4e. V členu 209(2) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Komisija lahko na lastno pobudo ali na 

zahtevo države članice spremeni vsebino 
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mnenja, zlasti če je vlagatelj podal 

netočne informacije ali zlorabil mnenje.“ 

 

Predlog spremembe  158 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 f (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 209 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4f. V členu 209(1) se tretji 

pododstavek črta. 

 

Predlog spremembe  159 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 g (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 219 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4g. V členu 219(1) se četrti 

pododstavek nadomesti z naslednjim: 

„Za odpravo motenj na trgu ali njihove 

nevarnosti se lahko na podlagi takih 

ukrepov v potrebnem obsegu in za 

potreben čas razširijo ali spremenijo 

področje uporabe, trajanje ali drugi vidiki 

drugih ukrepov, določenih v tej uredbi, ali 

določijo izvozna nadomestila ali delno 

oziroma v celoti opusti uporaba uvoznih 

dajatev, po potrebi tudi za nekatere 

količine ali obdobja.“ 

„Za odpravo motenj na trgu ali njihove 

nevarnosti se lahko na podlagi takih 

ukrepov v potrebnem obsegu in za 

potreben čas razširijo ali spremenijo 

področje uporabe, trajanje ali drugi vidiki 

drugih ukrepov, določenih v tej uredbi, ali 

določijo izvozna nadomestila ali delno 

oziroma v celoti opusti uporaba uvoznih 

dajatev, po potrebi tudi za nekatere 

količine ali obdobja, oziroma predlagajo 

ustrezni ukrepi za upravljanje ponudbe.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

 

Predlog spremembe  160 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 h (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 
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Člen 220 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4h. Vstavi se naslednji člen: 

 Člen 220a 

 Prostovoljna shema zmanjšanja 

proizvodnje 

 1. Če pride do resnega neravnovesja na 

trgu in če proizvodne tehnike dopuščajo, 

lahko Komisija sklene dodeliti pomoč 

proizvajalcem v specifičnih sektorjih, 

navedenih v členu 1(2), ki v določenem 

obdobju prostovoljno zmanjšajo obseg 

dobave v primerjavi z istim obdobjem v 

preteklem letu.  

 2. Pomoč se dodeli na podlagi zahtevka 

proizvajalcev, ki ga vložijo v državi 

članici, v kateri imajo sedež, pri tem pa se 

uporabi metoda, ki jo uporablja zadevna 

država članica.  

 Države članice se lahko odločijo, da 

morajo zahtevke za pomoč v imenu 

proizvajalcev vložiti priznane organizacije 

ali  zadruge, ustanovljene v skladu z 

nacionalnim pravom. V tem primeru 

države članice zagotovijo, da se pomoč v 

celoti zagotovi proizvajalcem, ki so 

učinkovito zmanjšali obseg dobave. 

  

 3. Da bi zagotovili učinkovito in ustrezno 

izvajanje tega sistema, se Komisiji 

podelijo pooblastila, da v skladu s členom 

227 sprejme delegirane akte, ki določajo: 

 (a) največji možni skupni obseg ali 

količino dobave, ki se mora zmanjšati na 

ravni Unije v okviru sheme zmanjšanja; 

 (b) trajanje obdobja zmanjševanja, po 

potrebi pa tudi njegovo podaljšanje; 

 (c) znesek pomoči v skladu z zmanjšanim 

obsegom ali količino in njeno finančno 

ureditev; 

 (d) merila za upravičenost vlagateljev do 

pomoči in sprejemljivost zahtevkov za 
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pomoč; 

 (e) posebne pogoje za izvajanje tega 

programa. 

 

Predlog spremembe  161 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 i (novo) 

Regulation (EU) n°1308/2013 

Člen 222 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4i. V členu 222(1) se uvodni del 

nadomesti z naslednjim: 

„1. Komisija lahko v obdobjih hudega 

neravnovesja na trgih sprejme izvedbene 

akte, s katerimi določi, da člen 101(1) 

PDEU ne velja za sporazume in odločitve 

priznanih organizacij proizvajalcev, 

njihovih združenj in priznanih 

medpanožnih organizacij iz katerega koli 

sektorja iz člena 1(2) te uredbe, pod 

pogojem, da takšni sporazumi in odločitve 

ne ogrožajo pravilnega delovanja 

notranjega trga, so namenjeni izključno 

stabilizaciji zadevnega sektorja in spadajo 

v eno ali več naslednjih kategorij: 

„1. Komisija lahko v obdobjih hudega 

neravnovesja na trgih sprejme izvedbene 

akte, s katerimi določi, da člen 101(1) 

PDEU ne velja za sporazume in odločitve 

kmetov, združenj kmetov ali združenj teh 

združenj ali priznanih organizacij 

proizvajalcev, priznanih pogajalskih 

organizacij, njihovih združenj in priznanih 

medpanožnih organizacij iz katerega koli 

sektorja iz člena 1(2) te uredbe, pod 

pogojem, da takšni sporazumi in odločitve 

ne ogrožajo pravilnega delovanja 

notranjega trga, so namenjeni izključno 

stabilizaciji zadevnega sektorja in spadajo 

v eno ali več naslednjih kategorij:“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308) 

 

Predlog spremembe  162 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 j (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 222 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4k. V členu 222 se črta odstavek 2. 
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Predlog spremembe  163 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 k (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 222 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4k. V členu 222(3) se za prvim 

pododstavkom vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „Sporazumi in sklepi iz odstavka 1 se 

lahko razširijo v skladu s pogoji iz člena 

164.“ 

 

Predlog spremembe  164 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 l (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 232 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4l. V členu 232 se črta odstavek 2. 

 

Predlog spremembe  165 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 m (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Priloga VII – del 2 – točka 1 – točka c – alinea 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4m. V Prilogi VII, Del II, odstavek I, 

točka c, se druga alinea nadomesti z 

naslednjim: 

„– lahko zgornja meja skupnega deleža 

alkohola presega 15 vol. % za vina z 

zaščiteno označbo porekla, ki so bila 

pridelana brez obogatitve; 

„– lahko zgornja meja skupnega deleža 

alkohola presega 15 vol. % za vina z 

zaščiteno označbo porekla, ki so bila 

pridelana brez obogatitve, razen s postopki 

delnega zgoščevanja iz Priloge VIII, Del 

I, Oddelek B, odstavek 1;“ 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

Predlog spremembe  166 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 n (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Priloga VIII – del 1 – točka A – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 4n. V Prilogi VII, Del I, točka A, se 

odstavek 2 nadomesti z naslednjim: 

„2.  Povečanje naravnega 

volumenskega deleža alkohola se doseže z 

uporabo enoloških postopkov iz oddelka B 

in ne presega naslednjih mejnih vrednosti: 

„2.  Povečanje naravnega 

volumenskega deleža alkohola se doseže z 

uporabo enoloških postopkov iz oddelka B 

in ne presega naslednjih mejnih vrednosti: 

(a)  3 vol. % v vinorodni coni A; (a)  3,5 vol. % v vinorodni coni A; 

(b)  2 vol. % v vinorodni coni B; (b)  2,5 vol. % v vinorodni coni B; 

(c)  1,5 vol. % v vinorodnih conah C.“ (c)  2 vol. % v vinorodnih conah C.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1) 

Obrazložitev 

Predlog spremembe sicer ne spreminja omejitev, ki jih predvideva veljavna zakonodaja, 

vendar želi poenostaviti postopek za odobritev obogatitve, tako da državam članicam 

prepušča celotno pristojnost za odobravanje te enološke prakse. 

 

Predlog spremembe  167 

Predlog uredbe 

Člen 270 – odstavek 1 – točka 4 o (novo) 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Priloga VIII – del 1 – točka A – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4o. V Prilogi VII, Del I, točka A, se 

odstavek 3 črta. 
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18.4.2017 

MNENJE ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE 

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) 

št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Andi Cristea 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pripravljavec mnenja pozdravlja splošno osredotočenost revizije finančne uredbe na večjo 

usklajenost in poenostavitev finančnih pravil ter na večjo prožnost upravljanja proračuna. To 

je zlasti pomembno za učinkovitost ukrepov Unije na področju zunanjih odnosov. 

Vendar pa je treba pojasniti določbe o „rezervi za prožnost“ znotraj zunanjih finančnih 

instrumentov, da bi zagotovili, da bo možnost prenosa nedodeljenih sredstev povečala 

zmogljivost za odzivanje na nepredvidene dogodke, ne da bi bilo treba sredstva preusmeriti iz 

posebnih ciljev za posameznih instrumentov. 

Pripravljavec mnenja poleg tega meni, da je treba poostriti parlamentarni nadzor in povečati 

preglednost skrbniških skladov Unije, zlasti za neizredne ukrepe, in vključiti sistematično 

zastopanost Parlamenta v upravnih odborih teh skladov. 

Prav tako bi bilo treba spremeniti določbe o javnih naročilih na področju zunanjih ukrepov, da 

se bolje upoštevajo nekatere posebnosti ukrepov v okviru skupne zunanje in varnostne 

politike. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot 

pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb: 
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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Do 10 % sredstev instrumenta za 

predpristopno pomoč (IPA II), evropskega 

instrumenta sosedstva in instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja lahko 

na začetku proračunskega leta ostane 

nedodeljenih, da se zagotovijo dodatna 

sredstva za odzivanje na velike 

nepredvidene potrebe, nove krizne razmere 

ali znatne politične premike v tretjih 

državah, poleg že načrtovanih zneskov. Če 

se med letom za ta nedodeljena sredstva ne 

prevzamejo obveznosti, bi jih bilo treba s 

sklepom Komisije prenesti. 

(4) Možnost za prenos preostalih 

nedodeljenih sredstev instrumenta za 

predpristopno pomoč (IPA II), evropskega 

instrumenta sosedstva in instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja je 

treba vpeljati znotraj meje 10 % začetnih 

sredstev vsakega posameznega 

instrumenta, da se poveča zmožnost za 

odzivanje na velike nepredvidene potrebe, 

nove krizne razmere ali znatne politične 

premike v tretjih državah in se izogne 

pritisku za prevzemanje obveznosti za 

nedodeljena sredstva proti koncu leta. Če 

se med letom za ta nedodeljena sredstva ne 

prevzamejo obveznosti, bi jih bilo treba s 

sklepom Komisije prenesti, pri čemer se 

zagotovi, da se porabijo v skladu s 

posebnimi cilji instrumenta, ki so mu 

prvotno pripadala, ter ob upoštevanju 

pravil in pod nadzorom organov tega 

instrumenta. 

Obrazložitev 

Uvodna izjava bi morala biti v skladu s členom 12(2)(e), ki se nanaša le na pravila o prenosu. 

Treba je zagotoviti, da se prenesena nedodeljena sredstva ne preusmerijo iz posebnih ciljev 

zadevnega instrumenta. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Načelo preglednosti iz člena 15 

PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo 

čim bolj odprto, za področje izvrševanja 

proračuna določa, da morajo imeti 

državljani možnost, da so seznanjeni s tem, 

kje in v katere namene Unija porablja 

(14) Načelo preglednosti iz člena 15 

PDEU, ki od institucij zahteva, da delujejo 

čim bolj odprto, za področje izvrševanja 

proračuna določa, da morajo imeti 

državljani možnost, da so seznanjeni s tem, 

kje in v katere namene Unija porablja 
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sredstva. Te informacije spodbujajo 

demokratično razpravo, prispevajo k 

udeležbi državljanov v procesu 

sprejemanja odločitev Unije in krepijo 

institucionalno kontrolo in pregled nad 

odhodki Unije. Taki cilji bi se morali 

dosegati z objavo, če je le mogoče s 

pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, 

ustreznih informacij o vseh prejemnikih 

sredstev Unije, ob upoštevanju legitimnih 

interesov takih prejemnikov do zaupnosti 

in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa 

pravice do zasebnosti in varstva njihovih 

osebnih podatkov. V skladu z načelom 

sorazmernosti bi morale institucije pri 

objavi podatkov zato uporabiti selektivni 

pristop. Odločitve o objavi bi morale 

temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile 

podane informacije smiselne. 

sredstva. Te informacije spodbujajo 

demokratično razpravo, prispevajo k 

udeležbi državljanov v procesu 

sprejemanja odločitev Unije, krepijo 

institucionalno kontrolo in pregled nad 

odhodki Unije ter veliko prispevajo k njeni 

verodostojnosti. Taki cilji bi se morali 

dosegati z objavo, če je le mogoče s 

pomočjo sodobnih komunikacijskih orodij, 

ustreznih informacij o vseh prejemnikih 

sredstev Unije, ob upoštevanju legitimnih 

interesov takih prejemnikov do zaupnosti 

in varnosti, v primeru fizičnih oseb pa 

pravice do zasebnosti in varstva njihovih 

osebnih podatkov. V skladu z načelom 

sorazmernosti bi morale institucije pri 

objavi podatkov zato uporabiti selektivni 

pristop. Odločitve o objavi bi morale 

temeljiti na ustreznih merilih, da bi bile 

podane informacije smiselne. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 

znesek in namen sredstev se ne bi smeli 

objaviti, če bi to lahko ogrozilo osebno 

celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena 

z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ali bi škodilo zakonitim 

poslovnim interesom prejemnika. 

(22) Ime in lokacija prejemnika ter 

znesek in namen sredstev se ne bi smeli 

objaviti, če bi to lahko ogrozilo osebno 

celovitost prejemnikov, ki je zagotovljena 

zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih 

pravicah, ali bi škodilo zakonitim 

poslovnim interesom prejemnika. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 47 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(47) Zaradi pravne varnosti bi bilo 

treba določiti tudi pravila glede rokov, v 

katerih je treba poslati zaznamek o 

(47) Da se zagotovita pravna varnost in 

preglednost, bi bilo treba določiti tudi 

pravila glede rokov, v katerih je treba 
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nastanku terjatve. poslati zaznamek o nastanku terjatve. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 105 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(105) Primerno je določiti različne 

situacije, običajno opredeljene kot 

nasprotje interesov, in te situacije različno 

obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ 

bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v 

takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, 

pristojna za izvrševanje proračuna, 

izvajanje revizij ali kontrol, oziroma 

uradnik ali uslužbenec katere od institucij 

Unije. V primerih, kadar poskuša 

gospodarski subjekt neupravičeno vplivati 

na postopek ali pridobiti zaupne 

informacije, bi bilo treba to obravnavati kot 

hudo kršitev poklicnih pravil. Poleg tega se 

lahko gospodarski subjekti znajdejo tudi v 

položaju, ko zaradi nasprotnih poklicnih 

interesov ne bi smeli biti izbrani za izvedbo 

naročila. Na primer družba ne bi smela 

ocenjevati projekta, pri katerem je 

sodelovala, revizor pa ne bi smel revidirati 

računovodskih izkazov, ki jih je predhodno 

potrdil. 

(105) Primerno je določiti različne 

situacije, običajno opredeljene kot 

nasprotje interesov, in te situacije različno 

obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ 

bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v 

takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, 

pristojna za izvrševanje proračuna, 

izvajanje revizij ali kontrol, oziroma 

uradnik ali uslužbenec katere od institucij 

Unije. V primerih, kadar poskuša 

gospodarski subjekt neupravičeno vplivati 

na postopek ali pridobiti zaupne 

informacije, bi bilo treba to obravnavati kot 

hudo kršitev poklicnih pravil, zaradi katere 

je lahko subjekt izključen iz postopka. 

Poleg tega se lahko gospodarski subjekti 

znajdejo tudi v položaju, ko zaradi 

nasprotnih poklicnih interesov ne bi smeli 

biti izbrani za izvedbo naročila. Na primer 

družba ne bi smela ocenjevati projekta, pri 

katerem je sodelovala, revizor pa ne bi 

smel revidirati računovodskih izkazov, ki 

jih je predhodno potrdil. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) odobritvami, ki so nedodeljene v 

začetku proračunskega leta in se nanašajo 

na sredstva, navedena v Uredbi (EU) št. 

231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi 

instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 

II), Uredbi (EU) št. 232/2014 Evropskega 

(e) odobritvami, ki se nanašajo na 

sredstva, navedena v Uredbi (EU) 

št. 231/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi 

instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 

II), Uredbi (EU) št. 232/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 
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parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 

o vzpostavitvi evropskega instrumenta 

sosedstva in Uredbi (EU) št. 233/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja za 

obdobje 2014–2020, v obsegu do 10 % 

začetnih odobritev za posamezen 

instrument. 

o vzpostavitvi evropskega instrumenta 

sosedstva in Uredbi (EU) št. 233/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja za 

obdobje 2014–2020, ki so ostale 

nedodeljene, da bi omogočili večjo 

prilagodljivost pri odzivanju na 

nepredvidene potrebe, in za katere se med 

proračunskim letom niso prevzele 

obveznosti, v obsegu do 10 % začetnih 

odobritev za posamezen instrument. Ta 

odobrena sredstva se porabijo v skladu s 

posebnimi cilji instrumenta, ki so mu 

prvotno pripadala, ter ob upoštevanju 

pravil in pod nadzorom organov tega 

instrumenta. 

Obrazložitev 

Treba je zagotoviti, da se prenesena nedodeljena sredstva ne preusmerijo iz posebnih ciljev 

zadevnega instrumenta. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Kadar Komisija uporabi skrbniške 

sklade Unije, predlogu proračuna priloži 

delovni dokument o dejavnostih, ki se 

podpirajo s sredstvi skrbniških skladov 

Unije, o njihovem izvajanju in kakovosti 

izvedbe. 

6. Kadar Komisija uporabi skrbniške 

sklade Unije, predlogu proračuna priloži 

podroben delovni dokument o dejavnostih, 

ki se podpirajo s sredstvi skrbniških 

skladov Unije, o njihovem izvajanju, 

uspešnosti in stroških upravljanja. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar pa Komisija lahko prenese 

pooblastila za izvrševanje proračuna v 

zvezi s odobritvami za poslovanje v 

Vendar pa Komisija lahko prenese 

pooblastila za izvrševanje proračuna v 

zvezi z odobritvami za poslovanje v 
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svojem oddelku proračuna na vodje 

delegacij Unije in v njihovi odsotnosti na 

namestnike vodij delegacij, da se zagotovi 

neprekinjeno poslovanje. Kadar vodje 

delegacij Unije delujejo kot odredbodajalci 

Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa 

pooblastil, v njihovi odsotnosti pa njihovi 

namestniki, uporabljajo pravila Komisije o 

izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo 

enake naloge in obveznosti kot vsi drugi 

odredbodajalci Komisije na podlagi 

nadaljnjega prenosa ter nosijo tudi enako 

odgovornost. 

svojem oddelku proračuna na vodje 

delegacij Unije in v njegovi odsotnosti na 

njihove namestnike, da se zagotovi 

neprekinjeno poslovanje, zgolj v zvezi z 

odobritvami za poslovanje za pripravljalne 

ukrepe na področju iz naslova V PEU v 

skladu s členom 56(2)(c) pa tudi na 

poveljnika civilne operacije. Kadar vodje 

delegacij Unije in poveljnik civilne 

operacije ter v njihovi odsotnosti njihovi 

namestniki delujejo kot odredbodajalci 

Komisije na podlagi nadaljnjega prenosa 

pooblastil, uporabljajo pravila Komisije o 

izvrševanju proračuna ter izpolnjujejo 

enake naloge in obveznosti kot vsi drugi 

odredbodajalci Komisije na podlagi 

nadaljnjega prenosa ter nosijo tudi enako 

odgovornost. 

Obrazložitev 

Nadaljnji prenos na poveljnika civilnih operacij, ki bi bil podoben sedanjemu nadaljnjemu 

prenosu na vodje delegacij Unije in ozko omejen na pripravljalne ukrepe v okviru SZVP, bi 

pripomogel k racionalizaciji postopkov za civilno krizno upravljanje in omogočil hitrejše 

odzivanje na krize. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 58 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene prvega pododstavka Visoki 

predstavnik sprejme potrebne ukrepe za 

spodbujanje sodelovanja med delegacijami 

Unije in službami Komisije. 

Za namene prvega pododstavka visoki 

predstavnik sprejme potrebne ukrepe za 

spodbujanje sodelovanja med delegacijami 

Unije in poveljnikom civilnih operacij na 

eni strani ter službami Komisije na drugi 

strani. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za ukrepe v izrednih razmerah, 

ukrepe po izrednih razmerah in tematske 

ukrepe lahko Komisija po obvestilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

ustanavlja skrbniške sklade v okviru 

sporazumov, sklenjenih z drugimi 

donatorji. V aktu o ustanovitvi vsakega 

skrbniškega sklada so opredeljeni cilji 

skrbniškega sklada. Sklep Komisije o 

ustanovitvi skrbniškega sklada vsebuje 

opis ciljev sklada, utemeljitev za njegovo 

ustanovitev v skladu z odstavkom 3, 

navedbo njegovega trajanja in predhodnih 

sporazumov z drugimi donatorji. 

1. Komisija je pooblaščena za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 261, da omogoči ustanavljanje 

skrbniških skladov za ukrepe v izrednih 

razmerah, ukrepe po izrednih razmerah in 

tematske ukrepe. Kadar je v primeru 

ukrepov v izrednih razmerah to nujno 

potrebno iz izrednih razlogov, se za 

delegirane akte, sprejete na podlagi tega 

člena, uporabi postopek iz člena 261(a). 

Skrbniški skladi se ustanavljajo v okviru 

sporazumov, sklenjenih z drugimi donatorji 

V aktu o ustanovitvi vsakega skrbniškega 

sklada so opredeljeni cilji skrbniškega 

sklada. Sklep Komisije o ustanovitvi 

skrbniškega sklada vsebuje opis ciljev 

sklada, utemeljitev za njegovo ustanovitev 

v skladu z odstavkom 3, navedbo 

njegovega trajanja in predhodnih 

sporazumov z drugimi donatorji. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 3 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) posredovanje Unije ima dodano 

vrednost: skrbniški skladi se ustanovijo in 

uporabljajo samo na ravni Unije, če je 

njihove cilje mogoče lažje uresničiti na 

ravni Unije kot na nacionalni ravni, zlasti 

zaradi njihovega obsega ali morebitnih 

učinkov; 

(a) posredovanje Unije ima dodano 

vrednost: skrbniški skladi se ustanovijo in 

uporabljajo samo na ravni Unije, če je 

njihove cilje mogoče lažje uresničiti na 

ravni Unije kot na nacionalni ravni, zlasti 

zaradi njihovega obsega ali morebitnih 

učinkov, in če teh ciljev z drugimi 

obstoječimi finančnimi instrumenti ni 

mogoče doseči v enakem obsegu; 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za vsak skrbniški sklad Unije se za 

zagotovitev poštenega zastopstva 

donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne 

prispevajo, kot opazovalk, ter za odločanje 

o uporabi sredstev ustanovi upravni odbor, 

ki mu predseduje Komisija. Pravila za 

sestavo upravnega odbora in njegova 

notranja pravila se določijo v aktu o 

ustanovitvi skrbniškega sklada, ki ga 

sprejme Komisija in velja tudi za 

donatorje. Ta pravila vključujejo zahtevo, 

da je za končno odločitev o uporabi 

sredstev sklada potrebno soglasje 

Komisije. 

4. Za vsak skrbniški sklad Unije se za 

zagotovitev poštenega zastopstva 

donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne 

prispevajo, in Evropskega parlamenta kot 

opazovalcev, ter za odločanje o uporabi 

sredstev ustanovi upravni odbor, ki mu 

predseduje Komisija. Pravila za sestavo 

upravnega odbora in njegova notranja 

pravila se določijo v aktu o ustanovitvi 

skrbniškega sklada, ki ga sprejme Komisija 

in velja tudi za donatorje. Ta pravila 

vključujejo zahtevo, da je za končno 

odločitev o uporabi sredstev sklada 

potrebno soglasje Komisije. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Skrbniški skladi Unije se izvršujejo 

v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, 

nediskriminacije in enakega obravnavanja, 

pa tudi v skladu s specifičnimi cilji iz 

vsakega akta o ustanovitvi. 

1. Skrbniški skladi Unije se izvršujejo 

v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, 

nediskriminacije in enakega obravnavanja, 

ob polnem spoštovanju mehanizmov 

Evropskega parlamenta za proračunski 

nadzor in kontrolo, pa tudi v skladu s 

specifičnimi cilji iz vsakega akta o 

ustanovitvi. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Vsak prispevek Unije se uporabi v 

skladu s cilji, določenimi v temeljnem 

aktu, v skladu s katerim se ta prispevek 

zagotavlja v skrbniški sklad Unije. 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Komisija objavi podrobno poročilo 

o dejavnostih, ki jih podpirajo skrbniški 

skladi Unije, ter o njihovi izvedbi in 

uspešnosti v obliki delovnega dokumenta, 

ki se vsako leto priloži predlogu 

proračuna v skladu s členom 39(6). 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 229 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) tretja država spoštuje temeljna 

načela iz splošne deklaracije o človekovih 

pravicah; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 229 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) tretja država je sprejela 

protikorupcijsko zakonodajo. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 261 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 261 a 
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 Postopek v nujnih primerih 

 1. Delegirani akti, sprejeti na podlagi 

tega člena, začnejo veljati nemudoma in 

se uporabljajo, dokler se jim ne 

nasprotuje v skladu z odstavkom 2. 

Uradno obvestilo o delegiranem aktu 

Evropskemu parlament in Svetu navaja 

razloge za uporabo postopka v nujnih 

primerih. 

 2. Evropski parlament ali Svet lahko 

nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s 

postopkom iz člena 261(6). V tem primeru 

Komisija nemudoma po tem, ko jo 

Evropski parlament ali Svet uradno 

obvesti o odločitvi o nasprotovanju aktu, 

ta akt razveljavi. 

 
 
 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Priloga I – poglavje 3 – točka 39.1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) kadar sklep o ustanovitvi misije za 

civilno krizno upravljanje v okviru skupne 

zunanje in varnostne politike predvideva 

to možnost zaradi operativne nujnosti. 

Obrazložitev 

Možnost uporabe postopka s pogajanji za civilno krizno upravljanje bi moralo biti dovoljeno, 

če to zahteva nujnost situacije, ki se določi na ad hoc podlagi v sklepu o ustanovitvi misije za 

krizno upravljanje. 
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3.5.2017 

MNENJE ODBORA ZA RAZVOJ 

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) 

št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Pripravljavka mnenja: Linda McAvan 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ta revizija finančne uredbe je povezana z vmesnim pregledom večletnega finančnega okvira 

in je dobrodošel poskus racionalizacije pravil in povečanja osredotočenosti na rezultate in ne 

toliko na postopek. V zvezi s tem bi morala imeti nova pravila velik in večinoma pozitiven 

učinek na razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč: povečanje prožnosti za Komisijo, 

poenostavitev pravil za izvajalske organizacije in osredotočanje na rezultate. 

Zlasti finančna uredba poskuša zmanjšati upravno obremenitev za izvajalce in upravičence s 

povečanjem vzajemnega opiranja na notranje postopke partnerjev, zmanjšanjem slojev 

zahtevanih revizij in poenostavitvijo na en sklop pravil za izvajalce, kjer je to mogoče. 

Uvedba poenostavljenega postopka za nepovratna sredstva, ki bi moral omogočiti hitrejši 

dostop do sredstev EU, kjer so najbolj potrebna, je pozitivna sprememba. Spremembe glede 

upravičenih stroškov, ki bodo omogočale prijavo prostovoljnega dela in prispevkov v naravi, 

so prav tako dobrodošle za organizacije, ki sodelujejo z EU z izvajanjem projektov razvojne 

ali humanitarne pomoči. Odprava načela neprofitnosti bi morala odpraviti odvračilni učinek 

za samozadostnost razvojnih projektov. Osredotočenost na rezultate pa bi morala zmanjšati 

administracijo obračunavanja stroškov za upravičence in hkrati povečati odgovornost do 

davkoplačevalcev in partnerskih držav. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja te pozitivne spremembe finančnih pravil Unije, vendar je 

treba ponekod besedilo prilagoditi, da bo jasnejše za organizacije, ki uporabljajo sredstva za 

razvojno in humanitarno pomoč, in da bo okvir, v katerem izvajajo projekte, bolje opredeljen. 

Predlagane so tudi spremembe za zagotavljanje preglednosti in parlamentarnega nadzora v 

zvezi z uvedbo prožnostne rezerve in prenosom nedodeljenih sredstev.  
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Revizija finančne uredbe prinaša tudi dobrodošlo priložnost, da se okrepi pomembnost 

mnenja Parlamenta pri odločanju o ustanovitvi skrbniških skladov EU za tematske ukrepe in 

ukrepe po izrednih razmerah in zagotovi, da bo Parlament ustrezno zastopan v upravljavskih 

strukturah skrbniških skladov, saj se je v zadnjih letih oboje izkazalo za težavno.  

Nazadnje pripravljavka mnenja predlaga, naj se kodificira uskladitev največjega odstotka, ki 

se lahko nameni za posredne stroške upravičencev, razen če to upravičuje utemeljena izjema, 

ne glede na način plačila in upravljanja.   

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za razvoj poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna 

odbora, naj upoštevata naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Do 10 % sredstev instrumenta za 

predpristopno pomoč (IPA II), evropskega 

instrumenta sosedstva in instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja lahko 

na začetku proračunskega leta ostane 

nedodeljenih, da se zagotovijo dodatna 

sredstva za odzivanje na velike 

nepredvidene potrebe, nove krizne 

razmere ali znatne politične premike v 

tretjih državah, poleg že načrtovanih 

zneskov. Če se med letom za ta 

nedodeljena sredstva ne prevzamejo 

obveznosti, bi jih bilo treba s sklepom 

Komisije prenesti. 

(4) Do 10 % sredstev lahko na začetku 

proračunskega leta ostane nedodeljenih, 

da se zagotovijo sredstva za instrument za 

predpristopno pomoč (IPA II), evropski 

instrument sosedstva in instrument za 

financiranje razvojnega sodelovanja za bolj 

prilagodljivo in ustreznejše odzivanje na 

velike nepredvidene potrebe. Če se med 

proračunskim letom za ta nedodeljena 

sredstva ne prevzamejo obveznosti, bi 

morala Komisija obvestiti Evropski 

parlament in Svet pred 31. decembrom 

tistega leta in sprejeti sklep, da se ta 

sredstva prenesejo ob polnem upoštevanju 

ustreznega temeljnega akta, ki vzpostavlja 

omenjene instrumente, in ciljev, 

določenih v njem. 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 163 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (163a) Skrbniški skladi so težaven 

finančni instrument, saj lahko resno 

spremenijo proračune, ki jih sprejemata 

Evropski parlament in Svet, in vsebujejo 

tveganje za uporabo sredstev finančnih 

instrumentov za namene, ki niso 

predvideni v temeljnih aktih, ki te 

instrumente vzpostavljajo. Vendar pa 

skrbniški skladi dodajajo vrednost prek 

združevanja sredstev, če takšno 

združevanje ni omejeno predvsem na 

sredstva Unije. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e)  odobritvami, ki so nedodeljene v 

začetku proračunskega leta in se nanašajo 

na sredstva, navedena v Uredbi (EU) št. 

231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi 

instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 

II), Uredbi (EU) št. 232/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 

o vzpostavitvi evropskega instrumenta 

sosedstva in Uredbi (EU) št. 233/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za 

financiranje razvojnega sodelovanja za 

obdobje 2014–2020, v obsegu do 10 % 

začetnih odobritev za posamezen 

instrument. 

(e)  odobritvami, ki se nanašajo na 

sredstva, navedena v Uredbi (EU) 

št. 231/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi 

instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 

II), Uredbi (EU) št. 232/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 

o vzpostavitvi evropskega instrumenta 

sosedstva in Uredbi (EU) št. 233/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta 

za financiranje razvojnega sodelovanja za 

obdobje 2014–2020, in so bile 

nedodeljene, da bi omogočili večjo 

prilagodljivost pri odzivanju na 

nepredvidene potrebe, in za katere se med 

proračunskim letom niso prevzele 

obveznosti, v obsegu do 10 % začetnih 

odobritev za posamezen instrument in ob 

polnem upoštevanju ciljev instrumenta, 

kateremu so bile prvotno namenjene. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zadevna institucija o sprejeti odločitvi o 

prenosu do 15. marca obvesti Evropski 

parlament in Svet. Za vsako proračunsko 

postavko tudi navede, kako je za prenos 

uporabila merila iz točk (a), (b) in (c). 

Zadevna institucija o sprejeti odločitvi o 

prenosu do 15. marca obvesti Evropski 

parlament in Svet. Za vsako proračunsko 

postavko tudi navede, kako je za prenos 

uporabila merila iz točk (a), (b), (c) in (e). 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 39 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6.  Kadar Komisija uporabi skrbniške 

sklade Unije, predlogu proračuna priloži 

delovni dokument o dejavnostih, ki se 

podpirajo s sredstvi skrbniških skladov 

Unije, o njihovem izvajanju in kakovosti 

izvedbe. 

6.  Kadar Komisija uporabi skrbniške 

sklade Unije, predlogu proračuna priloži 

delovni dokument o dejavnostih, ki se 

podpirajo s sredstvi skrbniških skladov 

Unije, o njihovem izvajanju in kakovosti 

izvedbe, prispevkih, ki jih ne priskrbi 

Unija, predhodni oceni izpolnjenosti 

pogojev iz člena 227(3) in tem, kako so 

ukrepi v okviru skrbniških skladov 

prispevali k ciljem, navedenim v 

temeljnem aktu instrumenta, ki ga je 

Unija uporabila za prispevek v skrbniške 

sklade.  

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 121 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Pri določanju ustrezne oblike 

prispevka se v največji možni meri 

upoštevajo interesi in računovodske 

metode morebitnih prejemnikov. 

2.  Pri določanju ustrezne oblike 

prispevka se v največji možni meri 

upoštevajo interesi in računovodske 

metode morebitnih prejemnikov, pa tudi 

okvir, v katerem prejemnik izvaja ukrep. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 122 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija se lahko v celoti ali delno opira 

na ocene, ki jih je pripravila sama ali so jih 

pripravili drugi subjekti, vključno z 

donatorji, kolikor so bile te ocene 

pripravljene ob upoštevanju pogojev, ki 

ustrezajo pogojem iz te uredbe za metodo 

izvrševanja proračuna, ki se uporablja. 

Komisija za ta namen spodbuja priznavanje 

mednarodno sprejetih standardov ali 

mednarodnih dobrih praks. 

Komisija se lahko v celoti ali delno opira 

na ocene, ki jih je pripravila sama ali so jih 

pripravili drugi subjekti, vključno z 

donatorji, kolikor so bile te ocene 

pripravljene ob upoštevanju pogojev, ki 

ustrezajo pogojem iz te uredbe za metodo 

izvrševanja proračuna, ki se uporablja. 

Komisija za ta namen spodbuja priznavanje 

mednarodno sprejetih standardov ali 

mednarodnih dobrih praks. Pri posrednem 

izvrševanju s strani organizacij držav 

članic, kot navaja člen 151a, se Komisija v 

celoti opira na ocene, ki so jih pripravile 

ustrezne organizacije držav članic. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 150 – odstavek 1 – pododstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Obveznosti iz tega odstavka ne posegajo v 

sporazume, sklenjene s skupino EIB, 

mednarodnimi organizacijami in tretjimi 

državami. Kar zadeva izjavo o upravljanju, 

taki sporazumi vključujejo najmanj 

obveznost, da ti subjekti Komisiji vsako 

leto predložijo izjavo, s katero potrdijo, da 

je bil v zadevnem proračunskem letu 

prispevek Unije porabljen in obračunan v 

skladu z zahtevami iz odstavkov 3 in 4 

člena 149 ter z obveznostmi, določenimi v 

takih sporazumih. Takšna izjava je lahko 

vključena v končno poročilo, če je izvedeni 

ukrep omejen na 18 mesecev. 

Obveznosti iz tega odstavka ne posegajo v 

sporazume, sklenjene s skupino EIB, 

organizacijami držav članic, 

mednarodnimi organizacijami in tretjimi 

državami. Kar zadeva izjavo o upravljanju, 

taki sporazumi vključujejo najmanj 

obveznost, da ti subjekti Komisiji vsako 

leto predložijo izjavo, s katero potrdijo, da 

je bil v zadevnem proračunskem letu 

prispevek Unije porabljen in obračunan v 

skladu z zahtevami iz odstavkov 3 in 4 

člena 149 ter z obveznostmi, določenimi v 

takih sporazumih. Takšna izjava je lahko 

vključena v končno poročilo, če je izvedeni 

ukrep omejen na 18 mesecev. 
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Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 150 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3.  Komisija preveri, da so bila 

sredstva Unije ali proračunsko jamstvo 

uporabljeni v skladu s pogoji, določenimi v 

zadevnih sporazumih. Če se stroški 

subjekta ali osebe povrnejo na podlagi 

poenostavljenega obračunavanja stroškov v 

skladu s točkami (b) do (d) člena 121, se 

smiselno uporabljajo določbe točk (1) do 

(4) člena 175 in členov 176 do 178. Če se 

pri uporabi sredstev Unije ali 

proračunskega jamstva kršijo obveznosti iz 

zadevnih sporazumov, se uporablja člen 

127. 

3.  Komisija preveri, da so bila 

sredstva Unije ali proračunsko jamstvo 

uporabljeni v skladu s pogoji, določenimi v 

zadevnih sporazumih. Če se stroški 

subjekta ali osebe povrnejo na podlagi 

poenostavljenega obračunavanja stroškov v 

skladu s točkami (b) do (d) člena 121, se 

smiselno uporabljajo določbe točk (1) do 

(4) in (6) člena 175 in členov 176 do 178. 

Če se pri uporabi sredstev Unije ali 

proračunskega jamstva kršijo obveznosti iz 

zadevnih sporazumov, se uporablja člen 

127. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 151 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 151a 

 Posredno izvrševanje z organizacijami 

držav članic 

 1.  Organizacije držav članic pomeni 

subjekte, navedene v točkah (c)(v) do (vii) 

člena 61(1), če: 

 (1)  jih države članice poverijo za 

opravljanje javnih storitev na področju 

mednarodnega razvoja in sodelovanja ter 

so v državah članicah ustanovljeni v 

skladu z zasebnim ali javnim pravom; 

 (2)  so bili njihovi sistemi in postopki, 

ki so prilagojeni posebnim pravnim in 

operacijskim okvirom mednarodnega 

razvoja in sodelovanja, pozitivno ocenjeni 

v skladu s členom 149(4). 

 2.  V okviru posrednega izvrševanja z 

organizacijami držav članic se Komisija 
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opira na sisteme in postopke organizacij 

držav članic, ki so bili pozitivno ocenjeni v 

skladu s členom 149(4), ali na katere koli 

dodatne sisteme in postopke, ki presegajo 

področje uporabe ocene iz člena 149(4) in 

so bili ustrezno vzpostavljeni ter se 

uporabljajo pod nadzorom zadevnih držav 

članic. Tako navzkrižno opiranje se 

uporablja zlasti, a ne izključno za sisteme 

in postopke iz členov 122 in 123. 

 3.  V sporazumih o okvirnem 

finančnem partnerstvu, sklenjenih z 

organizacijami držav članic v skladu s 

členom 126, so še dodatno obrazloženi 

obseg in načini navzkrižnega opiranja na 

sisteme in postopke organizacij držav 

članic. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Kadar koli je možno in ustrezno, se 

pavšalni zneski, stroški na enoto ali 

pavšalne stopnje določijo na tak način, da 

se izplačajo po doseganju konkretnih 

rezultatov. 

2.  Kadar koli je možno in ustrezno, se 

pavšalni zneski, stroški na enoto ali 

pavšalne stopnje določijo na tak način, da 

se izplačajo po doseganju predhodno 

določenih in dogovorjenih konkretnih 

rezultatov. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 175 – odstavek 4 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (da)  kadar je ustrezno, določbe, ki 

opredeljujejo plačilo v primerih, ko 

pričakovanih rezultatov ni bilo mogoče 

doseči ali so bili doseženi le delno, pri 

čemer se ustrezno upoštevajo višja sila ali 

drugi dejavniki, ki jih ni bilo mogoče 

predvideti ali nanje vplivati, kot tudi 
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prepoznavanje doseženih rezultatov, ki 

niso bili pričakovani ali dogovorjeni; 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 184 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3.  Kot izjema od odstavka 1 se lahko 

zunanji ukrep v celoti financira iz 

nepovratnih sredstev samo, kadar je to 

nujno za njegovo izvedbo. V takem 

primeru je treba v sklepu o dodelitvi to 

utemeljiti. 

3.  Kot izjema od odstavka 1 se lahko 

zunanji ukrep v celoti financira iz 

nepovratnih sredstev samo, kadar je to 

upravičeno zaradi narave ukrepa, njegove 

nujnosti ali je nujno za njegovo izvedbo. V 

takem primeru je treba v sklepu o dodelitvi 

to utemeljiti. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 189 – odstavek 1  – točka d – pododstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prvi pododstavek se ne uporablja za javne 

organe in mednarodne organizacije iz člena 

151; 

Prvi pododstavek se ne uporablja za javne 

organe ali organe, ki opravljajo javne 

storitve in so bili ocenjeni v skladu s 

členom 149(4), mednarodne organizacije 

in organizacije držav članic iz člena 151 

oziroma 151a; 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 191 – odstavek 5 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) javne organe; (c) javne organe in organe, ki 

opravljajo javne storitve in so bili ocenjeni 

v skladu s členom 149(4); 

 

Predlog spremembe  16 
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Predlog uredbe 

Člen 191 – odstavek 5 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) organizacije držav članic; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 191 – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Odgovorni odredbodajalec lahko 

glede na oceno tveganja opusti dolžnost 

preverjanja poslovne sposobnosti javnih 

organov ali mednarodnih organizacij. 

6. Odgovorni odredbodajalec lahko 

glede na oceno tveganja opusti dolžnost 

preverjanja poslovne sposobnosti javnih 

organov, organizacij držav članic ali 

mednarodnih organizacij. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za ukrepe v izrednih razmerah, 

ukrepe po izrednih razmerah in tematske 

ukrepe lahko Komisija po obvestilu 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

ustanavlja skrbniške sklade v okviru 

sporazumov, sklenjenih z drugimi 

donatorji. V aktu o ustanovitvi vsakega 

skrbniškega sklada so opredeljeni cilji 

skrbniškega sklada. Sklep Komisije o 

ustanovitvi skrbniškega sklada vsebuje 

opis ciljev sklada, utemeljitev za njegovo 

ustanovitev v skladu z odstavkom 3, 

navedbo njegovega trajanja in predhodnih 

sporazumov z drugimi donatorji. 

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 261, da bi omogočila 

ustanavljanje skrbniških skladov za 
ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe po 

izrednih razmerah in tematske ukrepe. 

Kadar je v primeru ukrepov v izrednih 

razmerah to potrebno iz izredno nujnih 

razlogov, se za delegirane akte, sprejete 

na podlagi tega člena, uporabi postopek iz 

člena 261(a). Takšni skrbniški skladi se 

ustanovijo v okviru sporazumov, 

sklenjenih z drugimi donatorji. V aktu o 

ustanovitvi vsakega skrbniškega sklada so 

opredeljeni cilji skrbniškega sklada. Sklep 

Komisije o ustanovitvi skrbniškega sklada 

vsebuje opis ciljev sklada, utemeljitev za 

njegovo ustanovitev v skladu z odstavkom 

3, navedbo njegovega trajanja in 

predhodnih sporazumov z drugimi 
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donatorji. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4.  Za vsak skrbniški sklad Unije se za 

zagotovitev poštenega zastopstva 

donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne 

prispevajo, kot opazovalk, ter za odločanje 

o uporabi sredstev ustanovi upravni odbor, 

ki mu predseduje Komisija. Pravila za 

sestavo upravnega odbora in njegova 

notranja pravila se določijo v aktu o 

ustanovitvi skrbniškega sklada, ki ga 

sprejme Komisija in velja tudi za 

donatorje. Ta pravila vključujejo zahtevo, 

da je za končno odločitev o uporabi 

sredstev sklada potrebno soglasje 

Komisije. 

4.  Za vsak skrbniški sklad Unije se za 

zagotovitev poštenega zastopstva 

donatorjev, pa tudi držav članic, ki ne 

prispevajo, in Evropskega parlamenta kot 

opazovalcev, ter za odločanje o uporabi 

sredstev ustanovi upravni odbor, ki mu 

predseduje Komisija. Pravila za sestavo 

upravnega odbora in njegova notranja 

pravila se določijo v aktu o ustanovitvi 

skrbniškega sklada, ki ga sprejme Komisija 

in velja tudi za donatorje. Ta pravila 

vključujejo zahtevo, da je za končno 

odločitev o uporabi sredstev sklada 

potrebno soglasje Komisije. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  1a.  Prispevki Unije v skrbniške sklade 

se zagotovijo v skladu s postopki in cilji, 

navedenimi v temeljnem aktu 

instrumenta, iz katerega izhaja prispevek. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 228 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odredbodajalec dvakrat letno pripravi 

finančno poročilo o ukrepih vsakega 

Odredbodajalec dvakrat letno pripravi 

finančno poročilo o ukrepih vsakega 

skrbniškega sklada. Poleg tega Komisija 
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skrbniškega sklada. najmanj vsakih šest mesecev poroča o 

izvrševanju vsakega skrbniškega sklada v 

skladu z merili kakovosti, kot so narava 

podpiranih projektov in programov, 

izbirni postopki, geografske in tematske 

prednostne naloge, nadzor posrednikov in 

tega, kako skrbniški sklad prispeva k 

izpolnjevanju ciljev, predvidenih v 

temeljnem aktu instrumentov Unije, ki 

prispevajo k njenemu financiranju. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 261 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 261a 

 Postopek v nujnih primerih 

 1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi 

tega člena, začnejo veljati nemudoma in 

se uporabljajo, dokler se jim ne 

nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V 

uradnem obvestilu Evropskemu 

parlamentu in Svetu o delegiranem aktu 

se navedejo razlogi za uporabo postopka v 

nujnih primerih. 

 2.  Evropski parlament ali Svet lahko 

nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s 

postopkom iz člena 261(6). V tem primeru 

Komisija nemudoma po tem, ko jo 

Evropski parlament ali Svet uradno 

obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta 

akt razveljavi. 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

19 + 
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24.3.2017 

MNENJE ODBORA ZA RIBIŠTVO 

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 

1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, 

(EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter 

Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Carlos Iturgaiz 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Odbor za ribištvo: 

– pozdravlja predlog uredbe, ki uvaja novo finančno uredbo EU in spreminja številna 

sektorska pravila, zlasti Uredbo (EU) št. 1303/2013 (skupne in splošne določbe o 

evropskih strukturnih in investicijskih skladih (skladih ESI), vključno z Evropskim 

skladom za pomorstvo in ribištvo), ki ga je Komisija predložila 14. septembra 2016; 

– meni, da so predlogi Komisije za poenostavitev postopkov za prejemnike sredstev EU, 

prehod z obstoječih več plasti revizij na eno, uporabo enega samega sklopa pravil za 

hibridne ukrepe, uvajanje prožnosti v upravljanje proračuna, osredotočanje na rezultate 

in racionalizacijo poročanja, poenostavitev uprave EU in zagotavljanje možnosti za 

vključevanje državljanov pozitivni; 

– vendar izraža zaskrbljenost glede možnosti, da bi nova pravila omogočala uporabo 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za financiranje strukturnih reform, ki niso 

povezane z ribiško politiko; 

– poudarja, da je treba državam članicam preprečiti, da bi sredstva iz Evropskega sklada 

za pomorstvo in ribištvo prerazporedile za druge namene; 
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– poudarja, da je pomembno, da se vsi prispevki iz Evropskega sklada za pomorstvo in 

ribištvo namenijo izključno izvajanju strukturnih reform v povezavi z izvajanjem 

skupne ribiške politike, vključno z nadzorom in zbiranjem znanstvenih podatkov; 

– poudarja, da je treba še naprej krepiti vlogo lokalnih in regionalnih organov pri 

izvajanju Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo; 

– obžaluje, da za tako kompleksen predlog ni bila opravljena nobena ocena učinka; 

– meni, da je bilo javno posvetovanje o tej reviziji finančne uredbe prekratko ter ni bilo 

dovolj izčrpno in vključujoče; 

– meni, da je zelo neugodno, da ne more podati svojega mnenja in vlagati predlogov 

sprememb za tisti del zakonodajnega predloga, ki ga potencialno najbolj zadeva, tj. 

člen 265 predloga Komisije COM(2016)605. Tako je bilo določeno z memorandumom 

o soglasju, ki ga je odobrila konferenca predsednikov odborov, v skladu s katerim lahko 

Odbor za ribištvo poda le mnenje Odboru za proračun in Odboru za proračunski nadzor, 

ki sodelujeta v skladu s členom 55, zgoraj omenjeni člen 265 pa je izključna pristojnost 

Odbora za regionalni razvoj (ki je odboroma BUDG/CONT pridružen v skladu s 

členom 54). To pomeni, da bodo lahko člani Odbora za ribištvo Odboru za regionalni 

razvoj predloge sprememb tega dela podajali le individualno, v skladu s členom 208, in 

ne v imenu Odbora za ribištvo. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ribištvo poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna 

odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Da bi zagotovili ustrezno razpravo 

med Parlamentom in Svetom, bi bilo treba 

določiti ustreznejše roke za razpravo o 

predlogu Komisije. 

Obrazložitev 

Evropski parlament obžaluje, da pri rokih, določenih za razpravo o tem predlogu, mnenj 
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sozakonodajalca ni bilo mogoče upoštevati v zadostni meri. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 178 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (178a)  Finančna sredstva Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo bi morala 

biti namenjena izključno za podporo 

skupni ribiški politiki za ohranjanje 

morskih bioloških virov, za upravljanje 

ribištva in flot, ki izkoriščajo te vire, za 

sladkovodne biološke vire in ribogojstvo 

ter za predelavo in trženje proizvodov 

ribištva in ribogojstva. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 178 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (178b) Prenos sredstev iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov na 

instrumente, vzpostavljene v skladu s 

finančno uredbo ali v skladu z panožnimi 

uredbami, v nobenem primeru ne ogroža 

ustreznega izvajanja panožnih politik s 

spodbujanjem uporabe finančnih 

instrumentov. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 8 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko v namene spodbujanja 

dobrih praks pri izvajanju strukturnih 

skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

Komisija lahko v namene spodbujanja 

dobrih praks pri izvajanju strukturnih 

skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
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EKJS in Evropskega sklada za ribištvo 

pripravi metodološki priročnik, v katerem 

določi lastno strategijo kontrole in s tem 

povezani pristop, vključno s kontrolnimi 

seznami ter primeri dobrih praks, in ga v 

informativne namene da na voljo organom, 

odgovornim za dejavnosti upravljanja in 

kontrole. Priročnik se po potrebi 

posodablja. 

EKJS in Evropskega sklada za ribištvo 

pripravi metodološki priročnik, v katerem 

določi lastno strategijo kontrole in s tem 

povezani pristop, vključno s kontrolnimi 

seznami ter primeri dobrih praks, in ga v 

informativne namene da na voljo organom, 

odgovornim za dejavnosti upravljanja in 

kontrole. Priročnik se po potrebi 

posodablja. 

Izvajanje nacionalnih in podnacionalnih 

programov zahteva celovit nacionalni in 

podnacionalni sistem upravljanja in 

nadzora vseh finančnih obveznosti, ki 

temelji na tesnem sodelovanju med 

nacionalnimi in vsemi podnacionalnimi 

organi za upravljanje in Komisijo. 

Komisija vsako leto pripravi poročilo in 

objavi vmesne ocene. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 62 – odstavek 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Za določitev konkretnih in 

ustreznih politik in ukrepov Komisija 

spodbuja k pripravi regionalnih 

operativnih programov v skladu z načeli 

sorazmernosti in subsidiarnosti in ob 

upoštevanju regionalnih pristojnosti. 

Obrazložitev 

Regije bi morale imeti možnost uveljavljanja svoje pravice, da sodelujejo v postopku 

odločanja o zadevah, ki spadajo v njihovo pristojnost. Tako bi morale regije s pristojnostmi v 

ribiškem sektorju imeti možnost, da pripravijo svoje regionalne operativne programe in jih 

tudi upravljajo. 
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12.4.2017 

MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN 
NOTRANJE ZADEVE 

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za 

splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, 

(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) 

št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 

št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta 

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Daniele Viotti 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog Komisije za revizijo finančne uredbe je dobrodošel, saj dodaja precejšnjo prožnost in 

enostavnost, vendar ga je mogoče po mnenju odbora LIBE še dodatno izboljšati: 

1. revidirana finančna uredba bi morala omogočati, da se za posebne proračunske vrstice 

lahko spremljajo obveznosti in plačila, ki ustrezajo različnim glavnim ciljem ali 

prednostnim nalogam istega sklada Unije;  

2. da bi povečali preglednost na ravni agencij Unije, bi morali člani odborov in 

usmerjevalnih odborov decentraliziranih in izvajalskih agencij sistematično objavljati 

„izjavo o interesih“ na spletnem mestu ustrezne agencije;  

3. Revidirana finančna uredba razširja uporabo skrbniških skladov Unije na ukrepe v 

Uniji, vendar so skrbniški skladi Unije sporni finančni instrument. Uporabljati bi se 

morali le v omejenih okoliščinah in za zunanje ukrepe.  
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun 

in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge 

sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 80 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(80) Omogočiti bi bilo treba okrepitev 

odvračilnega učinka, doseženega z 

izključitvijo in denarno kaznijo. V tem 

smislu bi bilo treba odvračilni učinek 

okrepiti z možnostjo, da se ob doslednem 

spoštovanju zahtev glede varstva podatkov 

iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta (6) in Direktive 

95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

(7) objavijo informacije, ki se nanašajo na 

izključitev in/ali denarno kazen. To bi 

moralo prispevati k zagotovitvi, da se 

enako ravnanje ne ponovi. Zaradi pravne 

varnosti in v skladu z načelom 

sorazmernosti bi bilo treba določiti, v 

katerih okoliščinah se ne bi smele objaviti 

navedene informacije. Odgovorni 

odredbodajalec bi moral pri svojem 

ocenjevanju upoštevati morebitna 

priporočila komisije. Če gre za fizične 

osebe, bi se osebni podatki lahko objavili 

le v izjemnih primerih, ki jih upravičuje 

resnost dejanja ali njegov učinek na 

finančne interese Unije. 

(80) Omogočiti bi bilo treba okrepitev 

odvračilnega učinka, doseženega z 

izključitvijo in denarno kaznijo. V tem 

smislu bi bilo treba odvračilni učinek 

okrepiti z možnostjo, da se ob doslednem 

spoštovanju zahtev glede varstva podatkov 

iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in 

Sveta1a objavijo informacije, ki se nanašajo 

na izključitev in/ali denarno kazen. To bi 

moralo prispevati k zagotovitvi, da se 

enako ravnanje ne ponovi. Zaradi pravne 

varnosti in v skladu z načelom 

sorazmernosti bi bilo treba določiti, v 

katerih okoliščinah se ne bi smele objaviti 

navedene informacije. Odgovorni 

odredbodajalec bi moral pri svojem 

ocenjevanju upoštevati morebitna 

priporočila komisije. Če gre za fizične 

osebe, bi se osebni podatki lahko objavili 

le v izjemnih primerih, ki jih upravičuje 

resnost dejanja ali njegov učinek na 

finančne interese Unije. 

 ________________ 

 1aUredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 

o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 

95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 

podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1). 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 105 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(105) Primerno je določiti različne 

situacije, običajno opredeljene kot 

nasprotje interesov, in te situacije različno 

obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ 

bi bilo treba uporabljati samo, če bi se v 

takšni situaciji znašel subjekt ali oseba, 

pristojna za izvrševanje proračuna, 

izvajanje revizij ali kontrol, oziroma 

uradnik ali uslužbenec katere od institucij 

Unije. V primerih, kadar poskuša 

gospodarski subjekt neupravičeno vplivati 

na postopek ali pridobiti zaupne 

informacije, bi bilo treba to obravnavati kot 

hudo kršitev poklicnih pravil. Poleg tega se 

lahko gospodarski subjekti znajdejo tudi v 

položaju, ko zaradi nasprotnih poklicnih 

interesov ne bi smeli biti izbrani za izvedbo 

naročila. Na primer družba ne bi smela 

ocenjevati projekta, pri katerem je 

sodelovala, revizor pa ne bi smel revidirati 

računovodskih izkazov, ki jih je predhodno 

potrdil. 

(105) Primerno je določiti različne 

situacije, običajno opredeljene kot 

nasprotje interesov, in te situacije različno 

obravnavati. Pojem „nasprotje interesov“ 

bi bilo treba uporabljati, če bi se v takšni 

situaciji znašel subjekt ali oseba, pristojna 

za izvrševanje proračuna, izvajanje revizij 

ali kontrol, oziroma uradnik ali uslužbenec 

katere od institucij Unije. Vse osebe in 

subjekti, ki so lahko v nasprotju interesov, 

namesto izjave o neobstoju nasprotja 

interesov objavijo izjavo o interesih. 

Samoocena nasprotja interesov je sama 

po sebi nasprotje interesov. Zato bi 

morala nasprotje interesov oceniti 

neodvisna tretja stran. V primerih, kadar 

poskuša gospodarski subjekt neupravičeno 

vplivati na postopek ali pridobiti zaupne 

informacije, bi bilo treba to obravnavati kot 

hudo kršitev poklicnih pravil. Poleg tega se 

lahko gospodarski subjekti znajdejo tudi v 

položaju, ko zaradi nasprotnih poklicnih 

interesov ne bi smeli biti izbrani za izvedbo 

naročila. Na primer družba ne bi smela 

ocenjevati projekta, pri katerem je 

sodelovala, revizor pa ne bi smel revidirati 

računovodskih izkazov, ki jih je predhodno 

potrdil. Redno bi bilo treba objavljati 

seznam vseh ugotovljenih primerov 

nasprotja interesov in pojava vrtljivih vrat 

v institucijah Unije. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 108 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(108) Javna naročila Unije bi morala 

zagotavljati, da so sredstva Unije 

(108) Javna naročila Unije bi morala 

zagotavljati, da so sredstva Unije 
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učinkovito, pregledno in ustrezno 

porabljena. V tem smislu bi morala 

elektronska javna naročila prispevati k 

boljši porabi sredstev Unije in razširiti 

dostop do naročil za vse gospodarske 

subjekte. 

učinkovito, pregledno in ustrezno 

porabljena. V tem smislu bi morala 

elektronska javna naročila prispevati k 

boljši porabi sredstev Unije in razširiti 

dostop do naročil za vse gospodarske 

subjekte. Vse institucije Unije, ki izvajajo 

postopke za oddajo javnih naročil, bi 

morale na svojih spletnih straneh objaviti 

jasna pravila v zvezi nabavo, izdatki in 

nadzorom ter dodeljenimi naročili, 

vključno z njihovo vrednostjo. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 113 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(113) Javni naročnik bi moral imeti 

možnost, da postopek javnega naročanja 

prekliče pred podpisom pogodbe, ne da bi 

bili kandidati ali ponudniki upravičeni 

zahtevati odškodnino. To ne bi smelo 

posegati v primere, pri katerih je javni 

naročnik ravnal tako, da bi lahko bil 

odgovoren za škodo v skladu s splošnimi 

načeli prava Unije. 

(113) Javni naročnik bi moral imeti 

možnost, da postopek javnega naročanja 

prekliče pred podpisom pogodbe, tudi 

zaradi suma nasprotja interesov, pojava 

vrtljivih vrat ali hujše kršitve poklicnih 

pravil, ne da bi bili kandidati ali ponudniki 

upravičeni zahtevati odškodnino To ne bi 

smelo posegati v primere, pri katerih je 

javni naročnik ravnal tako, da bi lahko bil 

odgovoren za škodo v skladu s splošnimi 

načeli prava Unije. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 131 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(131) Da se omogoči sodelovanje 

majhnih organizacij pri izvajanju politik 

EU v okolju z omejeno razpoložljivostjo 

virov, bi bilo treba vrednost dela, ki ga 

opravijo prostovoljci, priznati kot 

upravičene stroške. Na podlagi tega bi se 

lahko take organizacije v večji meri oprle 

na delo prostovoljcev, da bi pridobile 

sofinanciranje za ukrepe. Brez poseganja v 

(131) Da se omogoči sodelovanje 

majhnih organizacij pri izvajanju politik 

EU v okolju z omejeno razpoložljivostjo 

virov, bi bilo treba vrednost dela, ki ga 

opravijo prostovoljci, priznati kot 

upravičene stroške. Na podlagi tega bi se 

lahko take organizacije v večji meri oprle 

na delo prostovoljcev, da bi pridobile 

sofinanciranje za ukrepe. To bi moralo 
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najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja, 

določeno v temeljnem aktu, bi morala biti 

v takšnih primerih nepovratna sredstva 

Unije omejena na znesek ocenjenih 

upravičenih stroškov razen teh, ki zajemajo 

delo prostovoljcev. Glede na to, da je delo 

prostovoljcev delo, ki ga zagotovijo tretje 

osebe, ne da bi jim upravičenec to delo 

plačal, je z omejitvijo preprečeno vračilo 

stroškov, ki jih upravičenec ni imel. 

zajemati samo resnično prostovoljno delo, 

pri katerem ni očitnih težav z 

izkoriščanjem ali ranljivostjo. Da bi 

odpravili tveganje profitnih podjetij, ki 

zaradi zmanjšanja stroškov zaposlujejo 

nesorazmerno veliko število prostovoljcev, 

bi moralo biti le upravičencem, ki ne 

opravljajo pridobitne dejavnosti, 

omogočeno, da za delo, ki ga opravljajo 

prostovoljci, prijavijo stroške za osebje. 
Brez poseganja v najvišjo dovoljeno 

stopnjo sofinanciranja, določeno v 

temeljnem aktu, bi morala biti v takšnih 

primerih nepovratna sredstva Unije 

omejena na znesek ocenjenih upravičenih 

stroškov razen teh, ki zajemajo delo 

prostovoljcev. Glede na to, da je delo 

prostovoljcev delo, ki ga zagotovijo tretje 

osebe, ne da bi jim upravičenec to delo 

plačal, je z omejitvijo preprečeno vračilo 

stroškov, ki jih upravičenec ni imel. 

Obrazložitev 

Prijava stroškov je zlasti koristna za majhne nevladne organizacije na področju migracij ali 

azila. To bi moralo zajemati samo resnično prostovoljno delo, pri katerem ni očitnih težav z 

izkoriščanjem ali občutljivostjo. Poleg tega bi ta odstavek omejili na nepridobitni sektor, da 

podjetja ne bi izkoriščala sredstva EU z zaposlovanjem neplačanih delavcev. 

 

Predlog spremembe  6 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 164 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(164) Komisija bi morala biti 

pooblaščena za ustanavljanje in upravljanje 

skrbniških skladov Unije za ukrepe v 

izrednih razmerah, ukrepe po izrednih 

razmerah ali tematske ukrepe, ne le v zvezi 

z zunanjim delovanjem, temveč tudi pri 

notranjem ukrepanju EU. Nedavni 

dogodki v Evropski uniji kažejo, da bi bilo 

treba povečati prožnost financiranja v 

EU. Ker so meje med zunanjimi in 

notranjimi politikami vse bolj nejasne, bi 

(164) Komisija bi morala biti 

pooblaščena za ustanavljanje in upravljanje 

skrbniških skladov Unije za ukrepe v 

izrednih razmerah, ukrepe po izrednih 

razmerah ali tematske ukrepe za zunanje 

delovanje. Treba bi bilo določiti načela, ki 

se uporabljajo za prispevke v skrbniške 

sklade Unije, pojasniti odgovornosti 

finančnih udeležencev in upravnega odbora 

skrbniškega sklada. Prav tako bi bilo treba 

opredeliti pravila za pravično zastopanje 



 

PE601.115v02-00 544/555 RR\1127745SL.docx 

SL 

se na ta način lahko odzvali tudi na 

čezmejne izzive. Treba bi bilo določiti 

načela, ki se uporabljajo za prispevke v 

skrbniške sklade Unije, pojasniti 

odgovornosti finančnih udeležencev in 

upravnega odbora skrbniškega sklada. Prav 

tako bi bilo treba opredeliti pravila za 

pravično zastopanje udeleženih donatorjev 

v upravnem odboru skrbniškega sklada in 

obvezno soglasje Komisije za uporabo 

sredstev sklada. 

udeleženih donatorjev v upravnem odboru 

skrbniškega sklada in obvezno soglasje 

Komisije za uporabo sredstev sklada. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te 

uredbe, se obdelujejo v skladu z Direktivo 

95/46/ES(28) in Uredbo (ES) št. 45/28. 

Kandidat ali ponudnik v postopku javnega 

naročanja, vložnik v postopku za dodelitev 

nepovratnih sredstev, strokovnjak v 

postopku za izbiro strokovnjakov, vložnik 

v natečaju za nagrade ali subjekt ali oseba, 

ki sodeluje v postopku za izvrševanje 

sredstev Unije v skladu s točko (c) člena 

61(1), ter upravičenec, izvajalec, plačani 

zunanji strokovnjak oziroma katera koli 

oseba ali subjekt, ki prejema nagrade ali 

izvršuje sredstva Unije v skladu s točko (c) 

člena 61(1), se o tem ustrezno obvesti. 

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi te 

uredbe, se obdelujejo v skladu z Uredbo 

(EU) 2016/679 in Uredbo (ES) št. 45/2001. 

Kandidat ali ponudnik v postopku javnega 

naročanja, vložnik v postopku za dodelitev 

nepovratnih sredstev, strokovnjak v 

postopku za izbiro strokovnjakov, vložnik 

v natečaju za nagrade ali subjekt ali oseba, 

ki sodeluje v postopku za izvrševanje 

sredstev Unije v skladu s točko (c) člena 

61(1), ter upravičenec, izvajalec, plačani 

zunanji strokovnjak oziroma katera koli 

oseba ali subjekt, ki prejema nagrade ali 

izvršuje sredstva Unije v skladu s točko (c) 

člena 61(1), se o tem ustrezno obvesti. 

_________________  

28 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.  

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Kazalniki rezultatov in merljivi 

cilji na osnovi opravljenih dejavnosti se 
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opredelijo na ravni politike in projektov. 

Opredelijo se kvalitativni in kvantitativni 

kazalniki. Ti kazalniki so zanesljivi in 

primerljivi, tako da je mogoče meriti 

učinek sredstev Unije ter uresničevanje 

njihovih ciljev. Sistematično se zbirajo 

številčni podatki. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Z naknadnimi ocenami se ocenjuje 

kakovost izvedbe programa ali dejavnosti, 

vključno z vidiki, kot so uspešnost, 

učinkovitost, skladnost, relevantnost in 

dodana vrednost EU. Izvajajo se redno in 

dovolj zgodaj, da je ugotovitve mogoče 

upoštevati pri predhodnih ocenah, na 

podlagi katerih se pripravijo povezani 

programi in dejavnosti. 

3. Z ocenami, ki so v teku, in z 

naknadnimi ocenami se ocenjuje kakovost 

izvedbe programa ali dejavnosti, vključno 

z vidiki, kot so uspešnost, učinkovitost, 

skladnost, relevantnost in dodana vrednost 

EU. Izvajajo se redno in dovolj zgodaj, da 

je ugotovitve mogoče upoštevati pri 

predhodnih ocenah, na podlagi katerih se 

pripravijo povezani programi in dejavnosti. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 45 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za optimalno preglednost in 

jasnost bi morale namenske proračunske 

vrstice iz predloga proračuna odražati 

posamezne ključne cilje ali prednostne 

naloge financiranja Unije oziroma oboje. 

Iz določene proračunske vrstice v 

proračunu Unije se v nobenem primeru 

ne bi smelo financirati več glavnih ciljev 

ali prednostnih nalog v istem skrbniškem 

skladu Unije. 

Obrazložitev 

Da bi odbori Evropskega parlamenta učinkovito izvajali proračunski nadzor in nadzor na 

političnih področjih, za katera so pristojni, morajo imeti možnost, da spremljajo uporabo 
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sredstev v proračunu Unije, ki ustreza glavnim ciljem politike in prednostnim nalogam v 

določenem skladu ali določenem skrbniškem skladu Unije, ki se delno financira iz proračuna 

Unije.  

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 54 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija, države članice ali kateri 

koli drug subjekt, ki izvršuje proračun 

Unije, se lahko glede izvrševanja 

proračuna Unije posvetuje z državljani. 

3. Komisija, države članice ali kateri 

koli drug subjekt, ki izvršuje proračun 

Unije, se lahko glede izvrševanja 

proračuna Unije posvetuje z državljani. 

Opredelijo se učinkovita načela o 

partnerstvu za organizacije civilne družbe, 

da bi zagotovili vključitev teh organizacij 

v priprave, načrtovanje, spremljanje, 

izvajanje in oceno financiranja na 

nacionalni ravni ter na ravni Unije. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 68 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvajalske agencije Izvajalske in decentralizirane agencije 

Obrazložitev 

Naslov bi moral glede na vsebino predloga spremembe 3 zajemati decentralizirane in 

izvajalske agencije. 
 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 68 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Vsi člani usmerjevalnih odborov in 

odborov izvajalskih ali decentraliziranih 

agencij Unije vsako leto na spletnem 

mestu agencije objavijo izjavo o interesih. 

Da bi zagotovila jasnost teh izjav, 
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Komisija zanje pripravi model, ki ga je 

mogoče prilagoditi posebnostim 

posamezne agencije. 

Obrazložitev 

V revidirani finančni uredbi bi morale biti „Izjave o nasprotju interesov“ obvezne za vse 

člane upravnih odborov in usmerjevalnih odborov decentraliziranih in izvajalskih agencij. 

Izjave o interesih bi morale biti standardizirane, a vseeno prilagojene posebnostim 

posamezne agencije. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 131 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za vzpostavitev učinkovitega 

sistema zgodnjega odkrivanja in 

izključitve se uvedejo jasna pravila, s 

katerimi bi zagotovili uspešno zaščito 

prijaviteljev nepravilnosti. Ustrezni organi 

redno objavljajo poročila o obravnavanju 

in rešitvi primerov prijaviteljev 

nepravilnosti. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 165 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Javni naročnik lahko pred podpisom 

pogodbe prekliče postopek javnega 

naročanja, ne da bi bili kandidati ali 

ponudniki upravičeni zahtevati 

odškodnino. 

Javni naročnik lahko pred podpisom 

pogodbe prekliče postopek javnega 

naročanja, tudi zaradi suma nasprotja 

interesov, pojava vrtljivih vrat ali hujše 

kršitve poklicnih pravil, ne da bi bili 

kandidati ali ponudniki upravičeni 

zahtevati odškodnino. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 174 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Neposredna nepovratna sredstva manjšim 

subjektom, zlasti nevladnim 

organizacijam, ne bi smela onemogočiti 

dostopa do financiranja s sredstvi Unije. 

Komisija in države članice vzdržujejo 

ravnovesje med velikimi in majhnimi 

projekti. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 183 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vsa nepovratna sredstva, dodeljena 

med proračunskim letom, se objavijo v 

skladu z odstavki 1 do 4 člena 36. 

2. Vsa nepovratna sredstva, dodeljena 

med proračunskim letom, se objavijo v 

skladu z odstavki 1 do 4 člena 36. Poleg 

tega vse institucije Unije, ki izvajajo javna 

naročila, na svojih spletnih straneh 

objavljajo jasna pravila v zvezi z nabavo, 

izdatki in spremljanjem ter dodeljenimi 

naročili, vključno z njihovo vrednostjo. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 227 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Skrbniški skladi Skrbniški skladi za zunanje ukrepe 

Obrazložitev 

Revidirana finančna uredba razširja uporabo skrbniških skladov Unije na ukrepe v Uniji, 

vendar so skrbniški skladi Unije sporni finančni instrument. Evropsko računsko sodišče je v 

svojem mnenju št. 1/2017 navedlo, da je "prezgodaj" za razširitev področja uporabe 

skrbniških skladov na notranje ukrepe v Uniji, ter opozorilo na upravne pomisleke ter 

pomisleke z zvezi s stroški in odgovornostjo. S to spremembo se predlaga, da bi se skrbniški 

skladi uporabljali le za zunanje ukrepe, dokler se ne izvede ustrezna ocena njihove 

učinkovitosti. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za ukrepe v izrednih razmerah, ukrepe 

po izrednih razmerah in tematske ukrepe 

lahko Komisija po obvestilu Evropskemu 

parlamentu in Svetu ustanavlja skrbniške 

sklade v okviru sporazumov, sklenjenih z 

drugimi donatorji. V aktu o ustanovitvi 

vsakega skrbniškega sklada so opredeljeni 

cilji skrbniškega sklada. Sklep Komisije o 

ustanovitvi skrbniškega sklada vsebuje 

opis ciljev sklada, utemeljitev za njegovo 

ustanovitev v skladu z odstavkom 3, 

navedbo njegovega trajanja in predhodnih 

sporazumov z drugimi donatorji.   

1. Za ukrepe v izrednih razmerah, 

ukrepe po izrednih razmerah in tematske 

zunanje ukrepe lahko Komisija po 

obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu 

ustanavlja skrbniške sklade v okviru 

sporazumov, sklenjenih z drugimi 

donatorji. V aktu o ustanovitvi vsakega 

skrbniškega sklada so opredeljeni cilji 

skrbniškega sklada. Sklep Komisije o 

ustanovitvi skrbniškega sklada vsebuje 

opis ciljev sklada, utemeljitev za njegovo 

ustanovitev v skladu z odstavkom 3, 

navedbo njegovega trajanja in predhodnih 

sporazumov z drugimi donatorji. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija predloži osnutek sklepa o 

ustanovitvi, razširitvi ali likvidaciji 

skrbniškega sklada Unije pristojnemu 

odboru, če je tako določeno v temeljnem 

aktu, v skladu s katerim se zagotavlja 

prispevek Unije v skrbniški sklad Unije. 

2. Komisija se pred ustanovitvijo 

skrbniškega sklada Unije posvetuje s 

Parlamentom, nato pa predloži osnutek 

sklepa o ustanovitvi, razširitvi ali 

likvidaciji tega sklada pristojnemu odboru, 

če je tako določeno v temeljnem aktu, v 

skladu s katerim se zagotavlja prispevek 

Unije v omenjeni sklad. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 227 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) Uporabo skrbniških skladov Unije 

bi bilo treba omejiti, tovrstni skladi pa ne 
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bi smeli biti standardni finančni 

instrument na ravni Unije. V vsakem 

primeru se skrbniški skladi Unije 

ustanovijo le, če je to nujno za izvedbo 

ciljnih ukrepov.  

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 250 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji 

in zadevnim institucijam do 15. junija vsa 

opažanja, ki bi morala biti po njegovem 

mnenju vključena v letno poročilo. Ta 

opažanja ostanejo zaupna in se 

obravnavajo v kontradiktornem postopku. 
Vsaka institucija pošlje svoj odgovor 

Računskemu sodišču do 15. oktobra. 

Odgovori drugih institucij so istočasno 

poslani tudi Komisiji. 

1. Računsko sodišče pošlje Komisiji 

in zadevnim institucijam do 30. junija vsa 

opažanja, ki bi jih bilo treba po njegovem 

mnenju vključiti v letno poročilo, da bo 

lahko zadevna institucija podala svoje 

pripombe. Ta opažanja ostanejo zaupna. 

Vsaka institucija pošlje svoj odgovor 

Računskemu sodišču do 15. oktobra. 

Odgovori drugih institucij so istočasno 

poslani tudi Komisiji. 

Obrazložitev 

V skladu s pripombami Evropskega računskega sodišča v Mnenju št. 1/2017 je rok 15. junija 

prekratek za zagotovitev neodvisnega dela. Poleg tega ni jasen kontradiktorni postopek, zato 

je bolje jasno navesti, da lahko zadevna institucija poda pripombe na opažanja Sodišča. 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 251 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računsko sodišče pošlje zadevni instituciji 

ali organu vsa opažanja, ki bi morala biti 

po njegovem mnenju vključena v posebno 

poročilo. Ta opažanja ostanejo zaupna in 

se obravnavajo v kontradiktornem 

postopku. 

Računsko sodišče pošlje zadevni instituciji 

ali organu vsa opažanja, ki bi morala biti 

po njegovem mnenju vključena v posebno 

poročilo, da bo lahko zadevna institucija 

podala svoje pripombe. Ta opažanja 

ostanejo zaupna. 

Obrazložitev 

V skladu s pripombami Evropskega računskega sodišča v Mnenju št. 1/2017. Kontradiktorni 

postopek ni jasen, zato je bolje jasno navesti, da lahko zadevna institucija poda pripombe na 
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opažanja Sodišča. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 251 – odstavek 1 – pododstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se 

odgovori vsake zadevne institucije ali 

organa na njegova opažanja objavijo poleg 

vsakega opažanja, na katero se nanašajo, 

ali pod njim, ter objavi časovni razpored 

za pripravo posebnega poročila. 

Računsko sodišče stori vse potrebno, da se 

odgovori vsake zadevne institucije ali 

organa na njegova opažanja objavijo 

skupaj s posebnim poročilom. 

Obrazložitev 

V skladu s pripombami Evropskega računskega sodišča v Mnenju št. 1/2017. Na podlagi 

predloga bi moralo Sodišče poročila oblikovati na določen način, kar bi ogrozilo njegovo 

neodvisnost. Sodišče bi moralo imeti možnost, da svoja poročila oblikuje v skladu z 

mednarodnimi revizorskimi standardi. 
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POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Naslov Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije 

Referenčni dokumenti COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD) 

Pristojni odbori 

       Datum razglasitve na zasedanju 

BUDG 

21.11.2016 

CONT 

21.11.2016 
  

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

LIBE 

21.11.2016 

Pripravljavec/-ka mnenja 

       Datum imenovanja 

Daniele Viotti 

14.11.2016 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami 

odborov 

       Datum razglasitve na zasedanju 

        

19.1.2017 

Obravnava v odboru 9.3.2017 11.4.2017   

Datum sprejetja 11.4.2017    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

45 

5 

3 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, 

Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija 

Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, 

Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz 

Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, 

Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan 

Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra 

Mussolini, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, 

Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald 

Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš 

Zdechovský, Auke Zijlstra 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Cătălin 

Sorin Ivan, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Artis Pabriks, Morten 

Helveg Petersen, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Anders 

Primdahl Vistisen, Axel Voss 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

45 + 

ALDE Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Morten Helveg Petersen, Sophia 

in 't Veld 

ECR Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

GUE/NGL Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

PPE Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank 

Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, 
Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš 

Zdechovský 
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Ivan, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude 

Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, 

VERTS/ALE Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek 

 

5 - 

ECR Helga Stevens 

ENL Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra 

NI Udo Voigt 

 

3 0 

ECR Anders Primdahl Vistisen 

EFDD Raymond Finch, Kristina Winberg 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU 

Naslov Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije 

Referenčni dokumenti COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD) 

Datum predložitve EP 14.9.2016    

Pristojni odbori 

       Datum razglasitve na zasedanju 

BUDG 

21.11.2016 

CONT 

21.11.2016 
  

Odbori, zaprošeni za mnenje 

       Datum razglasitve na zasedanju 

AFET 

21.11.2016 

DEVE 

21.11.2016 

EMPL 

21.11.2016 

ENVI 

21.11.2016 

 ITRE 

21.11.2016 

TRAN 

21.11.2016 

REGI 

21.11.2016 

AGRI 

21.11.2016 
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21.11.2016 

LIBE 

21.11.2016 
  

Odbori, ki niso podali mnenja 

       Datum sklepa 

ENVI 

13.10.2016 
   

Pridruženi odbori 

       Datum razglasitve na zasedanju 
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19.1.2017 

EMPL 

19.1.2017 
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19.1.2017 

TRAN 

19.1.2017 

Poročevalec/-ka 

       Datum imenovanja 

Richard 

Ashworth 

26.1.2017 

Ingeborg 

Gräßle 

26.1.2017 

  

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami 

odborov 

       Datum razglasitve na zasedanju 

        

19.1.2017 

Oporekanje pravni podlagi 

       Datum mnenja JURI 

JURI 

4.5.2017 
   

Datum sprejetja 30.5.2017    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

29 

1 

13 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Richard Ashworth, Inés 

Ayala Sender, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris 

Christoforou), Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, 

Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François 

Jalkh, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Vladimír Maňka, 

Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, 

Georgi Pirinski, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Patricija Šulin, Indrek 

Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tiemo 

Wölken, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Heidi Hautala, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Daniela Aiuto, Czesław Hoc, Juan Fernando López Aguilar, John 

Procter, Kay Swinburne 

Datum predložitve 8.6.2017 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V PRISTOJNEM ODBORU 

29 + 

ALDE Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez 

ECR Richard Ashworth, Czesław Hoc, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Kay 
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Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Rainer 

Wieland, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Patricija Šulin 

Verts/ALE Heidi Hautala, Bart Staes, Indrek Tarand 

 

1 - 

EFDD Daniela Aiuto 

 

13 0 
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Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 

 


