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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Potem ko je Komisija umaknila predlog o programu za podporo reformam, ki je vseboval tudi 
instrument za tehnično podporo, je 28. maja 2020 kot naslednika programa za podporo 
strukturnim reformam predlagala vzpostavitev samostojnega instrumenta za tehnično 
podporo, ki bo na prostovoljni osnovi na voljo vsem državam članicam. Instrument je del 
pobud, ki jih je Komisija sprejela kot odziv na pandemijo COVID-19, da bi državam članicam 
pomagala ublažiti njene negativne gospodarske in socialne posledice. Zelo pomembno je, da 
se poveča odpornost evropskih gospodarstev, zato je treba strateško načrtovati okrevanje in 
poskrbeti za trajnostno rast.

Instrument naj bi kot naslednik programa za podporo strukturnim reformam podprl večjo 
upravno zmogljivost in dolgoročne strukturne reforme v državah članicah, te pa lahko zelo 
vplivajo na trg dela in sisteme socialne varnosti. Podpiral bo tudi spodbujanje izvajanja 
priporočil za posamezne države, naslovljenih na države članice v okviru evropskega semestra. 
Namen instrumenta je spodbujati kohezijo, s tem ko podpira prizadevanja držav članic za 
izvajanje reform, ki so potrebne za gospodarsko in socialno okrevanje, večjo odpornost in 
konvergenco, hkrati pa naj bi povečal njihove upravne zmogljivosti pri izvajanju prava Unije 
med izzivi, s katerimi se srečujejo institucije, vlade, javne uprave ter gospodarski in socialni 
sektor.

Da bi bila kos novim izzivom v sedanjih razmerah, je Komisija vzporedno z instrumentom za 
tehnično podporo predlagala tudi uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki bo 
zagotovil obsežno finančno podporo za javne naložbe in reforme, da bodo gospodarstva držav 
članic postala odpornejša in bolje pripravljena na prihodnost. Zato lahko instrument podpre 
države članice pri pripravi, izvajanju, pregledu in izpopolnitvi načrtov za okrevanje in 
odpornost v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

Pripravljavec mnenja pozdravlja, da je v predlogu Komisije upoštevano stališče, ki sta ga v 
skupnem osnutku poročila o instrumentih za tehnično podporo, vsebovanem v predlogu o 
programu za podporo reformam in objavljenem 20. aprila 2020, izrazila tako odbora za 
proračun ter za ekonomske in monetarne zadeve kot tudi odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve v mnenju o programu za podporo reformam, ki je bilo sprejeto 26. maja 2020. 
Predlagati želi nekaj sprememb, ki so povezane z aktualnimi razmerami in s katerimi bi se 
upošteval pomen socialno odgovornih, pametnih, vzdržnih in vključujočih reform in naložb, s 
katerimi bi podprli trajnostno in pravično okrevanje tudi po krizi zaradi COVID-19.

V predlogu Komisije je posebna pozornost namenjena ukrepom, ki spodbujajo zeleni in 
digitalni prehod. Pripravljavec mnenja pri tem poudarja pomen digitalizacije na vseh 
področjih gospodarstva in družbe EU ter da bi lahko predlagani instrument podprl države 
članice pri digitalnem okrevanju z reformami in naložbami v digitalno infrastrukturo ter 
veščine in znanja, ki bodo prispevali h končnemu cilju vzpostavitve digitalnega enotnega trga.

Predlaga, da bi področje uporabe instrumenta (člen 5) razširili še na mladinske politike, 
politike socialne zaščite, usmerjene v ranljive skupine, politike za zmanjšanje diskriminacije 
in spodbujanje enakosti med spoloma, politike za izboljšanje dostopa do izobraževanja za 
otroke in učence, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, dostopa do vseživljenjskega 
učenja in vključevanja na trg dela, politike za izboljšanje zmogljivosti javnih institucij pri 
zagotavljanju pravic mobilnih in čezmejnih delavcev itd.
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Po mnenju pripravljavca mnenja bi moral instrument spodbujati tudi približevanje držav 
članic, katerih valuta ni euro, pristopu k euroobmočju.

V širšem smislu bo instrument za tehnično podporo prispeval k izvajanju zavez Unije in držav 
članic v okviru evropskega stebra socialnih pravic in Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske 
in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je spremenil gospodarske 
obete za prihodnja leta v EU in po svetu. V 
Uniji so se pojavile nove prednostne 
naloge, povezane s krizo, ki se 
osredotočajo zlasti na okrevanje in 
odpornost. Od Unije zahtevajo takojšen in 
usklajen odziv, da bi se obvladale 
gospodarske posledice za države članice ter 
ublažila socialna in gospodarska škoda. 
Sedanja pandemija COVID-19 ter pretekla 
gospodarska in finančna kriza sta pokazali, 
da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov, ki 
temeljijo na močnih gospodarskih in 
socialnih strukturah, državam članicam 
pomaga, da se učinkoviteje odzovejo na 
šoke in si po njih hitreje opomorejo. Zato 
bodo reforme, ki krepijo rast, in naložbe za 
odpravo strukturnih pomanjkljivosti 
gospodarstev ter za krepitev njihove 
odpornosti bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva in družbe vrnejo na pot 
trajnostnega okrevanja ter odpravijo 
ekonomske, socialne in teritorialne razlike 
v Uniji.

(3) Izbruh pandemije COVID-19 v 
začetku leta 2020 je spremenil gospodarske 
obete za prihodnja leta v EU in po svetu. V 
Uniji so se pojavile nove prednostne 
naloge, povezane s krizo, ki so 
osredotočene zlasti na okrevanje in 
odpornost ter podporo najranljivejšim 
skupinam, ki jih je prizadela kriza. Od 
Unije je torej potreben takojšen in usklajen 
odziv, da bi obvladali gospodarske 
posledice za države članice ter ublažila 
teritorialna, socialna in gospodarska 
škoda. Sedanja pandemija COVID-19 ter 
pretekla gospodarska in finančna kriza sta 
pokazali, da oblikovanje trdnih in odpornih 
gospodarstev in finančnih sistemov ter 
sistemov socialnega varstva, ki temeljijo 
na močnih gospodarskih in socialnih 
strukturah, državam članicam pomaga, da 
se učinkoviteje odzovejo na šoke in si po 
njih hitreje opomorejo. Zato bodo 
družbeno odgovorne, pametne, trajnostne 
in vključujoče reforme, ki bodo povečale 
potencial za krepitev zmožnosti 
prilagajanja in sistemov socialne zaščite, 
spodbujale rast, pomagale ustvarjati 
kakovostna delovna mesta, spodbujale 
naložbe ter podpirale proces navzgor 
usmerjene ekonomske, socialne in 
teritorialne konvergence, obenem tudi 
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bistvenega pomena za to, da se 
gospodarstva in družbe vrnejo na pot 
trajnostnega okrevanja ter odpravijo 
ekonomske, socialne in teritorialne razlike 
v Uniji.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik tisti 
okvir, v katerem se opredelijo nacionalne 
prednostne reforme in spremlja njihovo 
izvajanje. Države članice v podporo 
navedenim prednostnim reformam 
oblikujejo lastne nacionalne večletne 
naložbene strategije. Navedene strategije 
so predložene skupaj z letnim nacionalnim 
programom reform, da bi določili in 
uskladili prednostne naloge, ki bi prejele 
nacionalno financiranje in/ali financiranje 
Unije. Služile bi tudi za dosledno uporabo 
financiranja Unije in za doseganje največje 
možne dodane vrednosti finančne podpore, 
zlasti tiste, prejete iz programov, ki jih 
Unija podpira v okviru strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter drugih 
programov.

(4) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik 
osrednji okvir, v katerem se opredelijo 
izzivi in nacionalne prednostne reforme 
gospodarske in socialne politike in 
spremlja njihovo izvajanje. Te reforme bi 
morale temeljiti na solidarnosti, 
vključevanju, socialni pravičnosti in 
pravični porazdelitvi bogastva in 
dohodkov, da bi zagotovili enakost ter 
dostop do priložnosti in socialne zaščite, 
zaščitili ranljive skupine ter izboljšali 
življenjski standard vseh, kar so ključna 
načela evropskega stebra socialnih pravic. 
Države članice v podporo navedenim 
prednostnim reformam oblikujejo lastne 
nacionalne večletne naložbene strategije. 
Te strategije bi bilo treba zasnovati na 
podlagi obsežnega in dobro 
dokumentiranega javnega posvetovanja v 
sodelovanju s socialnimi partnerji ter jih 
nato predložiti skupaj z letnim nacionalnim 
programom reform, da bi določili in 
uskladili prednostne naloge, ki bi prejele 
nacionalno financiranje in/ali financiranje 
Unije. Služile bi tudi za dosledno uporabo 
financiranja Unije in za doseganje največje 
možne dodane vrednosti finančne podpore, 
zlasti tiste, prejete iz programov, ki jih 
Unija podpira v okviru strukturnih skladov 
in Kohezijskega sklada ter drugih 
programov.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice so v preteklosti vse 
pogosteje prejemale tehnično podporo v 
okviru programa za podporo strukturnim 
reformam, zato bi bilo treba s to uredbo 
vzpostaviti instrument za tehnično 
podporo, da bi se še naprej podpirale 
države članice pri izvajanju reform.

(6) Države članice so v preteklosti vse 
pogosteje prejemale tehnično podporo v 
okviru programa za podporo strukturnim 
reformam, zato bi bilo treba s to uredbo 
vzpostaviti instrument za tehnično 
podporo, da bi se še naprej podpirale 
države članice pri izvajanju reform in 
naložbah, ki bodo podpirale trajnostno in 
pravično okrevanje po pandemiji COVID-
19.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za rast in v skladu z zavezami Unije za 
izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 
instrument za tehnično podporo prispeval k 
vključevanju podnebnih ukrepov in k 
doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podnebnim ciljem. Ustrezne ukrepe bi bilo 
treba opredeliti med pripravo in izvajanjem 
instrumenta ter ponovno oceniti v okviru 
ustreznih postopkov ocenjevanja in 
pregledovanja. To bi moralo obravnavati 
tudi širše okoljske in družbene izzive v 
Uniji, vključno z zaščito naravnega 
kapitala in podporo krožnemu 
gospodarstvu, ter biti v skladu z agendo za 
trajnostni razvoj do leta 2030.

(7) Ob upoštevanju evropskega 
zelenega dogovora kot evropske strategije 
za rast in v skladu z zavezami Unije za 
izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 
instrument za tehnično podporo prispeval k 
vključevanju podnebnih ukrepov in k 
doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % 
proračunskih odhodkov EU namenjenih 
podnebnim ciljem. Ustrezne ukrepe bi bilo 
treba opredeliti med pripravo in izvajanjem 
instrumenta ter ponovno oceniti v okviru 
ustreznih postopkov ocenjevanja in 
pregledovanja. Instrument bo prispeval 
tudi k reformam, ki zagotavljajo izvajanje 
načel evropskega stebra socialnih pravic 
ter obravnavajo širše okoljske in družbene 
izzive v Uniji, vključno z zmanjševanjem 
neenakosti, zagotavljanjem 
visokokakovostnih javnih storitev, zaščito 
naravnega kapitala in podporo krožnemu 
gospodarstvu, ter bo v skladu z agendo za 
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trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Instrument za tehnično podporo 
bo prispeval k izvajanju zavez Unije in 
držav članic v okviru evropskega stebra 
socialnih pravic ter k reformam in 
naložbam na podlagi načel iz Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Instrument za tehnično podporo 
lahko pomaga krepiti zmogljivosti 
nacionalnih organov, javnih in zasebnih 
organizacij ter prebivalstva, ki so jim 
namenjeni projekti, podprti v okviru 
instrumenta, ter lahko tako omogoči 
učinkovitejšo in uspešnejšo uporabo 
sredstev za okrevanje in odpornost, in 
sicer z boljšim izvajanjem in dejanskim 
vplivom na oblikovanje takšnih politik, da 
so v skladu s potrebami držav članic in 
njihovo razvojno strategijo ter spodbujajo 
dostojno delo, ki je pošteno plačano in 
temelji na kolektivnih pogajanjih; projekti 
spodbujajo javne naložbe v infrastrukturo 
in proizvodne sektorje, podpirajo okolju 
prijazen in inovativen razvoj, ki ohranja 
socialno in teritorialno kohezijo; poleg 
tega krepijo javne storitve in podpirajo 
naložbe vanje ter zagotavljajo 
visokokakovostne in univerzalne socialne 
odzive.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) S priznavanjem pomena 
digitalizacije na vseh področjih 
gospodarstva in družbe Unije bo 
instrument za tehnično podporo države 
članice podprl pri digitalni preobrazbi z 
reformami in naložbami v digitalno 
infrastrukturo ter v veščine in znanja, ki 
bodo v pomoč pri vzpostavljanju 
digitalnega enotnega trga, kar je naš 
skupni cilj.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Splošni cilj instrumenta za tehnično 
podporo bi moral biti spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije s podpiranjem prizadevanj 
držav članic za izvajanje reform, potrebnih 
za doseganje gospodarskega in socialnega 
okrevanja, odpornosti in konvergence. V 
ta namen bi moral prispevati h krepitvi 
upravne zmogljivosti držav članic za 
izvajanje prava Unije v zvezi z izzivi, s 
katerimi se soočajo institucije, upravljanje, 
javna uprava ter ekonomski in socialni 
sektorji.

(8) Splošni cilj instrumenta za tehnično 
podporo bi moral biti krepitev upravne 
zmogljivosti držav članic in njihovih 
regionalnih in lokalnih organov, če to 
zadeva njihove institucije, javno upravo 
ter ekonomske in socialne sektorje, ter 
pomoč nacionalnim in podnacionalnim 
organom pri prizadevanju za oblikovanje, 
razvoj in izvajanje reform. Poleg tega bi 
moral biti cilj tudi spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije Unije s podpiranjem prizadevanj 
držav članic za izvajanje socialno 
odgovornih reform in naložb, s katerimi 
bodo tudi po pandemiji COVID-19 
podprle trajnostno in pravično 
gospodarsko in socialno okrevanje, pri 
katerem bo zagotovljena enakost spolov. 
V ta namen bi moral prispevati h krepitvi 
upravne zmogljivosti držav članic za 
izvajanje prava Unije v zvezi z izzivi, s 
katerimi se spoprijemajo institucije, 
upravljanje, javna uprava ter ekonomski in 
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socialni sektorji.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Specifični cilji instrumenta za 
tehnično podporo bi morali predstavljati 
pomoč nacionalnim organom pri njihovih 
prizadevanjih za oblikovanje, razvoj in 
izvajanje reform, vključno z izmenjavo 
dobrih praks, ustreznimi postopki in 
metodologijami ter bolj uspešnim in 
učinkovitim upravljanjem človeških virov.

(9) Specifični cilji instrumenta za 
tehnično podporo bi morali biti v pomoč 
nacionalnim in lokalnim organom in 
socialnim partnerjem pri prizadevanjih za 
oblikovanje, razvoj in izvajanje družbeno 
odgovornih in trajnostnih reform in 
okrepitev socialnega dialoga, vključno z 
izmenjavo podatkov in dobrih praks, 
ustreznimi postopki in metodologijami ter 
bolj uspešnim in učinkovitim upravljanjem 
človeških virov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi državam članicam pomagali 
pri obravnavanju reformnih potreb na vseh 
ključnih gospodarskih in socialnih 
področjih, bi morala Komisija na zahtevo 
države članice še naprej zagotavljati 
tehnično podporo, in sicer na široki paleti 
področij politike, ki vključujejo področja, 
povezana z upravljanjem javnih financ in 
premoženja, institucionalnimi in upravnimi 
reformami, poslovnim okoljem, finančnim 
sektorjem, proizvodnimi in storitvenimi 
trgi ter trgom dela, izobraževanjem in 
usposabljanjem, trajnostnim razvojem, 
javnim zdravjem in socialno varnostjo. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
ukrepom, ki spodbujajo zeleni in digitalni 
prehod.

(10) Da bi državam članicam pomagali 
pri obravnavanju reformnih potreb na vseh 
ključnih gospodarskih in socialnih 
področjih, bi morala Komisija na zahtevo 
posamezne države članice še naprej 
zagotavljati tehnično podporo na široki 
paleti političnih področij, ki vključujejo 
področja, povezana z upravljanjem javnih 
financ in premoženja, institucionalnimi in 
upravnimi reformami, poslovnim okoljem, 
finančnim sektorjem, proizvodnimi in 
storitvenimi trgi, kakovostnimi delovnimi, 
izobraževanjem in usposabljanjem, 
demografskimi spremembami, javnim 
zdravjem in socialno varnostjo, 
spodbujanjem zdravega staranja, 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, civilno zaščito, azilnim sistemom 
in mejno politiko ter z razvojem 
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infrastrukture na vseh teh področjih. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
ukrepom, ki spodbujajo zeleni in digitalni 
ter socialni prehod. Instrument bi moral 
podpirati tudi ukrepe, s katerimi bi države 
članice, katerih valuta ni euro, spodbujali 
k približevanju pristopu k euroobmočju.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Da bi reforme dobile široko 
podporo, bi se morale države članice, ki 
želijo izkoristiti podporo v okviru tega 
programa, v skladu z ustreznimi 
določbami Delegirane uredbe Komisije 
(EU) št. 240/20141a pri pripravi in 
predlaganju svežnjev posvetovati z 
ustreznimi deležniki, kot so lokalni in 
regionalni organi, gospodarski in socialni 
partnerji ter civilna družba, pa tudi 
nacionalnim parlamentom.
__________
1a Delegirana uredba Komisije (EU) 
št. 240/2014 z dne 7. januarja 2014 o 
Evropskem kodeksu dobre prakse za 
partnerstvo v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za kritje dodatnih potreb v okviru 
instrumenta za tehnično podporo bi morale 
države članice imeti možnost, da v 
proračun navedenega instrumenta 
prerazporedijo sredstva, načrtovana v 
okviru deljenega upravljanja v okviru 

(12) Za kritje dodatnih potreb v okviru 
instrumenta za tehnično podporo bi morale 
države članice imeti možnost, da v 
proračun instrumenta prerazporedijo 
sredstva, načrtovana v okviru deljenega 
upravljanja v okviru skladov Unije, in sicer 
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skladov Unije, in sicer v skladu z 
ustreznim postopkom. Prerazporejena 
sredstva bi bilo treba izvrševati v skladu s 
pravili navedenega instrumenta in 
uporabiti izključno v korist zadevne države 
članice. Komisija bi morala zadevni državi 
članici zagotoviti povratne informacije o 
uporabi dodatnih prostovoljnih prispevkov.

v skladu z ustreznim postopkom ter v 
vrednosti največ 10 % proračunskega 
sklopa zadevne države članice. 
Prerazporejena sredstva bi bilo treba 
izvrševati v skladu s pravili instrumenta in 
jih uporabiti izključno v korist te države 
članice. Komisija bi morala državi članici 
zagotoviti povratne informacije o uporabi 
dodatnih prostovoljnih prispevkov.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Zaradi izrednih okoliščin, ki so 
posledica pandemije COVID-19, bi morali 
biti ustrezni ukrepi, ki so se začeli izvajati 
od 1. februarja 2020, upravičeni do 
financiranja v okviru instrumenta, če so 
namenjeni uresničevanju ciljev iz te 
uredbe.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Instrument za tehnično podporo bi 
bilo treba zagotoviti na zahtevo, da se 
podpre izvajanje reform, začetih na 
pobudo držav članic, reform v okviru 
procesa ekonomskega upravljanja ali 
ukrepov v zvezi z izvajanjem prava Unije 
ter reform v zvezi z izvajanjem programov 
za ekonomsko prilagoditev. Zagotoviti bi 
moral tudi tehnično podporo za pripravo in 
izvajanje načrtov za okrevanje, ki se bodo 
izvajali v okviru Uredbe (EU) št. 
YYY/XX.

(13) Instrument za tehnično podporo bi 
bilo treba zagotoviti na zahtevo, da se 
podpre izvajanje reform, začetih v državah 
članicah, reform v okviru procesa 
ekonomskega upravljanja ali ukrepov v 
zvezi z izvajanjem prava Unije ter reform v 
zvezi z izvajanjem programov za 
ekonomsko prilagoditev. Instrument za 
tehnično podporo se močno priporoča in 
bi moral zagotoviti tudi tehnično podporo 
za pripravo, pregled, izboljšanje in 
izvajanje načrtov za okrevanje, ki se bodo 
izvajali v okviru Uredbe (EU) št. 
YYY/XX1a.
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___________
1a Uredba (EU) LLLL/XX o vzpostavitvi 
instrumenta za okrevanje in odpornost

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Instrument za tehnično podporo bi 
moral podpirati tudi reforme, ki se 
izvajajo prek lokalnih organov in drugih 
deležnikov. Če se v okviru evropskega 
semestra, zlasti priporočil za posamezne 
države, opredelijo izzivi, zaradi katerih so 
potrebne nujne reforme, a zadevna država 
članica neustrezno uporablja dodeljena 
sredstva ali pa Komisija začasno prekine 
njihovo izplačevanje, bi morali ukrepi na 
regionalni in lokalni ravni, ki pomagajo 
pri reševanju teh izzivov, še naprej 
prejemati podporo instrumenta.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) V skladu s pravili in prakso, ki že 
obstajajo v okviru prejšnjega programa, 
programa za podporo strukturnim 
reformam, bi bilo treba vzpostaviti 
enostaven postopek za predložitev 
zahtevkov za tehnično podporo. Zato bi 
bilo treba zahtevke držav članic predložiti 
do 31. oktobra koledarskega leta. Ob 
upoštevanju temeljnih načel enake 
obravnave, dobrega finančnega 
poslovodenja in preglednosti bi bilo treba 
določiti ustrezna merila za analizo 
zahtevkov, ki jih predložijo države članice. 
Navedena merila bi morala temeljiti na 

(14) V skladu s pravili in prakso, ki že 
obstajajo v okviru prejšnjega programa, 
programa za podporo strukturnim 
reformam, bi bilo treba vzpostaviti 
enostaven postopek za predložitev 
zahtevkov za tehnično podporo. Zato bi 
bilo treba zahtevke držav članic predložiti 
do 31. oktobra koledarskega leta, razen za 
zahtevke, povezane s pregledom in 
izboljšanjem načrtov države članice za 
okrevanje in odpornost, zlasti tiste v 
skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 
YYY/XX za spremembo ali nadomestitev 
navedenih načrtov, ki se lahko predložijo 



AD\1214636SL.docx 13/37 PE655.645v03-00

SL

nujnosti, resnosti in obsegu težav ter na 
potrebah po podpori, ugotovljenih na 
področjih politike, na katerih je predvidena 
tehnična podpora.

kadar koli med letom. Ob upoštevanju 
temeljnih načel enake obravnave, dobrega 
finančnega poslovodenja in preglednosti bi 
bilo treba določiti ustrezna merila za 
analizo zahtevkov, ki jih predložijo države 
članice. Navedena merila bi morala 
temeljiti na nujnosti, resnosti in obsegu 
težav ter na potrebah po podpori, 
ugotovljenih na področjih politike, na 
katerih je predvidena tehnična podpora.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za namene odgovornosti, 
preglednosti in zagotavljanja 
prepoznavnosti ukrepov Unije bi bilo treba 
načrte za sodelovanje in podporo pod 
določenimi pogoji, ki ščitijo občutljive 
informacije, predložiti Evropskemu 
parlamentu in Svetu, Komisija pa bi morala 
opraviti ustrezne dejavnosti komuniciranja.

(16) Za namene odgovornosti, 
preglednosti in zagotavljanja 
prepoznavnosti ukrepov Unije bi bilo treba 
načrte za sodelovanje in podporo pod 
določenimi pogoji, ki bi ščitili občutljive 
informacije, predložiti v pregled 
Evropskemu parlamentu in Svetu, 
Komisija pa bi morala obenem opraviti 
ustrezne dejavnosti komuniciranja.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Določiti bi bilo treba določbe o 
izvajanju instrumenta za tehnično podporo, 
zlasti načine upravljanja, oblike 
financiranja za ukrepe tehnične podpore in 
vsebino programov dela, sprejeti pa bi jih 
bilo treba z izvedbenimi akti. Glede na 
pomen podpiranja prizadevanj držav članic 
pri uresničevanju in izvajanju reform je 
treba omogočiti stopnjo sofinanciranja za 
nepovratna sredstva v višini do 100 % 
upravičenih stroškov. Da bi omogočili 
hitro mobilizacijo tehnične podpore v 

(17) Določiti bi bilo treba določbe o 
izvajanju instrumenta za tehnično podporo, 
zlasti načine upravljanja, oblike 
financiranja za ukrepe tehnične podpore in 
vsebino programov dela, sprejeti pa bi jih 
bilo treba z delegiranimi akti. Glede na 
pomen podpiranja prizadevanj držav članic 
pri uresničevanju in izvajanju reform je 
treba omogočiti stopnjo sofinanciranja za 
nepovratna sredstva v višini do 100 % 
upravičenih stroškov. Da bi v nujnih 
primerih omogočili hitro mobilizacijo 
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nujnih primerih, bi bilo treba določiti 
možnost sprejetja posebnih ukrepov za 
omejeno časovno obdobje. V zvezi s tem 
bi bilo treba omejen znesek proračuna v 
okviru programa dela instrumenta za 
tehnično podporo zadržati za posebne 
ukrepe.

tehnične podpore, bi bilo treba določiti 
možnost sprejetja posebnih ukrepov za 
toliko časa, da bi rešili izzive, ki bi nastali 
zaradi teh nujnih primerov. V zvezi s tem 
bi bilo treba v okviru programa dela 
instrumenta za tehnično podporo za 
posebne ukrepe zadržati omejen znesek 
proračuna, a ne več kot 5 %1a.

__________________

1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 
je treba oceniti instrument, vzpostavljen s 
to uredbo, na podlagi informacij, zbranih 
prek posebnih zahtev za spremljanje, pri 
čemer je treba preprečiti nastanek pretirane 
regulacije in upravnega bremena, zlasti za 
države članice. Te zahteve bi morale po 
potrebi vključevati merljive kazalnike, ki 
bodo podlaga za oceno učinkov 
instrumenta na terenu.

(19) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 
je treba oceniti instrument, vzpostavljen s 
to uredbo, na podlagi informacij, zbranih 
prek posebnih zahtev za spremljanje, pri 
čemer je treba preprečiti nastanek pretirane 
regulacije in upravnega bremena ter 
poenostaviti upravne postopke in 
spodbujati upravno sodelovanje, zlasti za 
države članice. Te zahteve bi morale po 
potrebi vključevati merljive kazalnike, ki 
bodo podlaga za oceno učinkov 
instrumenta na terenu.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Določiti bi bilo treba programe dela 
za izvajanje tehnične podpore. Za 
zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te 

(21) Določiti bi bilo treba programe dela 
za izvajanje tehnične podpore. Za izvajanje 
tehnične podpore bi bilo treba na 
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uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti 
izvedbena pooblastila. Za to uredbo se 
uporabljajo horizontalna finančna pravila, 
ki sta jih sprejela Evropski parlament in 
Svet na podlagi člena 322 Pogodbe. Ta 
pravila so določena v Uredbi (EU, 
Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta (finančna uredba)17 , 
pri čemer določajo zlasti postopek za 
pripravo in izvrševanje proračuna prek 
nepovratnih sredstev, javnih naročil, 
nagrad in posrednega izvrševanja ter 
urejajo nadzor odgovornosti finančnih 
akterjev. Pravila, sprejeta na podlagi člena 
322 PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje EU.

Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu 
s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme akte v zvezi s 
sprejetjem delovnih programov. Za to 
uredbo se uporabljajo horizontalna 
finančna pravila, ki sta jih sprejela 
Evropski parlament in Svet na podlagi 
člena 322 Pogodbe. Ta pravila so določena 
v Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta (finančna 
uredba)17 , pri čemer določajo zlasti 
postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo nadzor odgovornosti 
finančnih akterjev. Pravila, sprejeta na 
podlagi člena 322 PDEU, se 
v skladu z Uredbo (EU) YYY/XX 
Evropskega parlamenta in Sveta17a 
nanašajo tudi na zaščito proračuna Unije v 
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 
načelom pravne države v državah članicah, 
saj je spoštovanje tega načela bistven 
predpogoj za dobro finančno poslovodenje 
in učinkovito financiranje EU.

__________________ __________________
17 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 
1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter 
razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

17 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 
1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter 
razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
17a Uredba (EU) YYY/XX Evropskega 
parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti 
v zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe



PE655.645v03-00 16/37 AD\1214636SL.docx

SL

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „tehnična podpora“ pomeni ukrepe, 
ki državam članicam pomagajo pri izvedbi 
institucionalnih in upravnih reform ter 
reform za ohranjanje rasti in povečanje 
odpornosti;

(1) „tehnična podpora“ pomeni ukrepe, 
ki državam članicam na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni pomagajo pri 
oblikovanju, pregledu in izvedbi 
institucionalnih ali upravnih reform, ki 
izboljšujejo trajnostnost in odpornost;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilj instrumenta je spodbujati 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo Unije s podpiranjem prizadevanj 
držav članic za izvajanje reform, potrebnih 
za doseganje gospodarskega in socialnega 
okrevanja, odpornosti ter navzgor 
usmerjene ekonomske in socialne 
konvergence, ter podpirati prizadevanja 
držav članic za krepitev njihovih upravnih 
zmogljivosti za izvajanje prava Unije v 
zvezi z izzivi, s katerimi se soočajo 
institucije, upravljanje, javna uprava ter 
ekonomski in socialni sektorji.

Splošni cilj instrumenta je spodbujati 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo Unije s podpiranjem prizadevanj 
držav članic za izvajanje reform in naložb, 
ki bodo podpirale trajnostno gospodarsko 
in socialno okrevanje, odpornost ter 
navzgor usmerjeno ekonomsko in socialno 
konvergenco, ter podpirati prizadevanja 
držav članic za krepitev njihovih upravnih 
zmogljivosti za izvajanje prava Unije, tudi 
načel evropskega stebra socialnih pravic, 
v zvezi z izzivi, s katerimi se spoprijemajo 
institucije, upravljanje in javna uprava, 
tudi na regionalni in lokalni ravni, ter 
ekonomski in socialni sektor.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za uresničitev splošnega cilja iz člena 3 
ima instrument specifične cilje, in sicer 
pomagati nacionalnim organom pri 
izboljšanju njihovih zmogljivosti za 
oblikovanje, razvoj in izvajanje reform, 
vključno z izmenjavo dobrih praks, 

Za uresničitev splošnega cilja iz člena 3 
ima instrument specifične cilje, in sicer 
podpirati nacionalne in po potrebi tudi 
regionalne in lokalne organe ter socialne 
partnerje pri izboljševanju zmogljivosti za 
oblikovanje, razvoj in izvajanje reform in 
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ustreznimi postopki in metodologijami ter 
bolj uspešnim in učinkovitim upravljanjem 
človeških virov. Navedeni specifični cilji 
se uresničujejo v tesnem sodelovanju z 
zadevnimi državami članicami.

okrepitev socialnega dialoga, zlasti pa za 
pripravo, izvajanje, pregled in izboljšanje 
nacionalnih načrtov za okrevanje in 
odpornost v skladu z Uredbo (EU) št. 
YYY/XX, vključno z izmenjavo dobrih 
praks, ustreznimi postopki in 
metodologijami, širokim sodelovanjem 
deležnikov ter bolj uspešnim in 
učinkovitim upravljanjem človeških virov. 
Ti specifični cilji se uresničujejo v tesnem 
sodelovanju z zadevnimi državami 
članicami in kadar je to ustrezno, torej za 
področja politike iz člena 5(1)(d) in (e), 
tudi s socialnimi partnerji zadevne države 
članice v skladu z njenimi zakoni in 
praksami.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifični cilji iz člena 4 se nanašajo na 
področja politike, ki so povezana s 
kohezijo, konkurenčnostjo, 
izobraževanjem, produktivnostjo, 
raziskavami in inovacijami, pametno, 
pravično, trajnostno in vključujočo rastjo, 
delovnimi mesti in naložbami, in sicer s 
posebnim poudarkom na ukrepih, ki 
spodbujajo zeleni in digitalni prehod, ter 
zlasti na eno ali več od naslednjega:

Specifični cilji iz člena 4 se nanašajo na 
področja politike, ki so povezana s 
kohezijo, konkurenčnostjo, izobraževanjem 
in usposabljanjem, zdravjem, socialno 
zaščito, vključevanjem na trg dela, 
produktivnostjo, izkoriščanjem digitalnega 
razvoja, raziskavami in inovacijami, 
pametno, pravično, trajnostno in 
vključujočo rastjo, delovnimi mesti, 
naložbami in infrastrukturo, in sicer s 
posebnim poudarkom na ukrepih, ki 
spodbujajo zeleni in digitalni prehod, in 
ukrepih, ki spodbujajo izvajanje načel 
evropskega stebra socialnih pravic, ter so 
usmerjeni v eno ali več od naslednjega:

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
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Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) institucionalno reformo ter 
učinkovito in storitveno usmerjeno 
delovanje javne uprave in e-uprave, po 
potrebi vključno s poenostavitvijo pravil, 
učinkovito pravno državo, reformo 
pravosodnega sistema in krepitvijo boja 
proti goljufijam, korupciji in pranju 
denarja;

(b) institucionalno reformo ter 
učinkovito, nediskriminatorno in 
storitveno usmerjeno delovanje javne 
uprave in e-uprave, digitalizacijo in 
izboljšano delovanje javnih zavodov za 
zaposlovanje, po potrebi vključno z 
izboljšanjem dostopnosti in cenovne 
ugodnosti javnih storitev, poenostavitvijo 
postopkov in spodbujanjem upravnega 
sodelovanja, dejansko pravno državo ter 
sistemom nadzora in ravnotežja, reformo 
pravosodnega sistema in krepitvijo boja 
proti goljufijam, korupciji, pranju denarja 
in davčnim utajam;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) poslovno okolje, vključno z malimi 
in srednjimi podjetji ter podjetji socialnega 
gospodarstva, ponovno industrializacijo, 
razvoj zasebnega sektorja, proizvodne in 
storitvene trge, naložbe, javno udeležbo v 
podjetjih, privatizacijske postopke, 
trgovino in neposredne tuje naložbe, 
konkurenco in javno naročanje, trajnostni 
sektorski razvoj ter podporo za inovacije in 
digitalizacijo;

(c) trajnostno poslovno okolje, zlasti 
za mala in srednja podjetja ter podjetja 
socialnega gospodarstva, ponovno 
industrializacijo, razvoj zasebnega sektorja, 
proizvodne in storitvene trge, spodbujanje 
trajnostnih in socialnih naložb, javno 
udeležbo v podjetjih, privatizacijske 
postopke, trgovino in neposredne tuje 
naložbe, konkurenco in javno naročanje, 
trajnostni sektorski razvoj ter podporo za 
inovacije, digitalizacijo in avtomatizacijo;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) izobraževanje in usposabljanje, 
politike trga dela, vključno s socialnim 

(d) izobraževanje in usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje, mladinske politike, 
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dialogom, za ustvarjanje delovnih mest, 
izpopolnjevanje in prekvalificiranje, zlasti 
digitalne spretnosti, medijsko pismenost, 
aktivno državljanstvo, boj proti revščini in 
neenakosti v zvezi s čezmernim dohodkom, 
enakost spolov, spodbujanje socialne 
vključenosti, zadostne in vključujoče 
socialne varnosti in sistemov socialnega 
varstva, dostopno in cenovno ugodno javno 
zdravje in sisteme zdravstvenega varstva, 
kakor tudi kohezijo, politike na področju 
azila, migracij in meja;

vključujoče politike trga dela za 
visokokakovostna delovna mesta, 
individualizirano izpopolnjevanje in 
prekvalificiranje, zlasti za digitalna 
znanja in spretnosti, vključno z 
izpopolnjevanjem znanstvenikov in 
izvajanjem boljših individualnih kariernih 
načrtov za vse akademsko osebje, ter 
ukrepi za izboljšanje sektorja raziskav in 
razvoja, boljšim uvajanjem njegovih 
rezultatov na trg in dostopom do 
financiranja za raziskave in razvoj, 
medijsko pismenost, aktivno državljanstvo, 
boj proti revščini ter neenakosti pri 
dohodkih in porazdelitvi bogastva, 
spodbujanje socialne vključenosti, 
zadostne in vključujoče socialne varnosti in 
sistemov socialnega varstva, dostopno in 
cenovno ugodno javno zdravje in sisteme 
zdravstvenega varstva, spodbujanje 
aktivnega staranja kakor tudi ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, civilno 
zaščito ter politike na področju azila, 
migracij in meja;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ukrepe socialne zaščite s 
poudarkom na ranljivih skupinah, 
vključno z invalidi, manjšinami, otroki v 
revščini, starejšimi, migranti, ter na 
udeležbi in zastopanosti delavcev, krepitvi 
socialnega dialoga in gradnji zmogljivosti 
socialnih partnerjev, zmanjševanju 
neenakosti in vseh oblik diskriminacije, 
tudi prek sistemov socialne pomoči, 
podpornih dodatkov in štipendij, ter na 
ukrepih pokojninskih reform s 
poudarkom na vzdržnosti pokojninskih 
sistemov za delavce in samozaposlene ter 
na enakih možnostih za ženske in moške, 
da pridobijo pokojninske pravice, kar je 
vse skladno z izvajanjem evropskega 
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stebra, ob vsem tem pa je treba zagotoviti, 
da nihče ne bo spregledan;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) ukrepe za zmanjšanje 
diskriminacije na podlagi spola in 
spodbujanje enakosti spolov, odpravo 
razlik v plačah, primeren družinski dopust 
in prožne oblike dela ter povečano 
udeležbo žensk na trgu dela, tudi z 
zagotavljanjem enakih možnosti in 
poklicnega napredovanja, dostopne in 
cenovno ugodne oskrbne infrastrukture, 
zajemši visokokakovostno otroško varstvo 
ter oskrbo starejših in invalidov;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) poklicno izobraževanje in 
usposabljanje, dostop do vseživljenjskega 
učenja in vključevanje na trg dela, tudi za 
mlade, in sicer usmerjeno v veščine in 
znanja, ki podpirajo digitalni in zeleni 
prehod, podjetniška ter prečna znanja in 
spretnosti ter izboljšanje delovnih pogojev 
za vse delavce, tudi mobilne in čezmejne 
delavce;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dd) ukrepe za boljši dostop do 
izobraževanja za otroke in učence ter 
vključevanje mladih na trg dela, tudi z 
zmanjšanjem revščine, izboljšanjem 
izobraževalne infrastrukture, dostopom do 
formalnega in neformalnega 
izobraževanja ter zagotavljanjem 
priložnosti na trgu dela, vključno s 
plačanim pripravništvom;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(de) ukrepe za izboljšanje zmogljivosti 
javnih ustanov, da jamčijo pravice 
mobilnih in čezmejnih delavcev, tudi 
glede varnih in enakih delovnih pogojev 
in zakonsko določenih plač;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) politike za izvajanje digitalnih in 
zelenih prehodov, rešitve e-uprave, e-javna 
naročila, povezljivost, dostop do podatkov 
in njihovo upravljanje, e-učenje, uporabo 
rešitev na podlagi umetne inteligence, 
okoljski steber trajnostnega razvoja in 
varstva okolja, podnebne ukrepe, 
mobilnost, spodbujanje krožnega 
gospodarstva, učinkovito rabo energije in 
virov, obnovljive vire energije, 
zagotavljanje diverzifikacije oskrbe z 
energijo in energetske varnosti, ter, za 
kmetijski sektor, varstvo tal in biotske 
raznovrstnosti, ribištvo in trajnostni razvoj 

(e) politike za blažitev posledic 
podnebnih sprememb in 
izvajanje digitalnega in zelenega prehoda, 
rešitve e-uprave, e-javna naročila, 
povezljivost, dostop do podatkov in 
njihovo upravljanje, e-učenje in digitalno 
učenje, uporabo rešitev na podlagi umetne 
inteligence, pri katerih bo zajamčeno 
načelo, da ima nadzor človek, okoljski 
steber trajnostnega razvoja in varstva 
okolja, podnebne ukrepe, trajnostno 
mobilnost, spodbujanje krožnega 
gospodarstva, učinkovito rabo energije in 
virov, obnovljive vire energije, 
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podeželskih območij; ter zagotavljanje diverzifikacije oskrbe z 
energijo in energetske varnosti, ter, za 
kmetijski sektor, varstvo tal in biotske 
raznovrstnosti, ribištvo in trajnostni razvoj 
podeželskih, oddaljenih in redko 
poseljenih območij ter

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) politike finančnega sektorja, 
vključno s: spodbujanjem finančne 
pismenosti, finančne stabilnosti, dostopa 
do financiranja in kreditiranja realnega 
gospodarstva ter pripravo in 
zagotavljanjem podatkov in statistik, 
spremljanjem njihove kakovosti ter 
poročanjem o njih.

(f) politike finančnega sektorja, 
vključno s: spodbujanjem finančne 
pismenosti in boja proti prezadolženosti, 
finančne stabilnosti, dostopa do 
financiranja in kreditiranja realnega 
gospodarstva ter pripravo in 
zagotavljanjem podatkov in statistik, 
spremljanjem njihove kakovosti ter 
poročanjem o njih.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) ukrepe za nadaljnji razvoj 
nacionalne infrastrukture na področjih 
politike, gospodarstva, uprave, 
digitalnega, varnosti, stanovanj, zdravja, 
prevoza, okolja, javnih naročil in 
izobraževanja;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka f b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) ukrepe, ki so pomembni za 
pripravo članstva v euroobmočju za 
države članice ter politike, ki spodbujajo 
nominalno in dejansko približevanje 
pristopu k euroobmočju tistih držav 
članic, katerih valuta ni euro;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Finančna sredstva za instrument 
lahko krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje instrumenta in 
doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije, 
sestanke strokovnjakov in ukrepe 
informiranja in komuniciranja, vključno z 
institucionalnim komuniciranjem glede 
političnih prioritet Unije, kolikor so 
povezane s cilji te uredbe, ter odhodke, 
povezane z informacijskotehnološkimi 
omrežji, ki se osredotočajo na obdelavo in 
izmenjavo podatkov, vključno s 
korporativnimi informacijskotehnološkimi 
orodji, ter vse druge odhodke za tehnično 
in upravno pomoč, ki jih ima Komisija pri 
upravljanju instrumenta. Odhodki lahko 
zajemajo tudi stroške drugih podpornih 
dejavnosti, kot sta nadzor kakovosti in 
spremljanje projektov tehnične podpore na 
terenu, in stroške medsebojnega svetovanja 
in strokovnjakov za ocenjevanje in 
izvajanje strukturnih reform.

2. Finančna sredstva za instrument 
lahko krijejo tudi odhodke, povezane z 
dejavnostmi pripravljanja, spremljanja, 
kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so 
potrebne za upravljanje instrumenta in 
doseganje njegovih ciljev, zlasti za študije, 
sestanke deležnikov in strokovnjakov in 
ukrepe informiranja in komuniciranja, 
vključno z institucionalnim 
komuniciranjem glede političnih prioritet 
Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe, 
ter odhodke, povezane z 
informacijskotehnološkimi omrežji, ki se 
osredotočajo na obdelavo in izmenjavo 
podatkov, vključno s korporativnimi 
informacijskotehnološkimi orodji, ter vse 
druge odhodke za tehnično in upravno 
pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju 
instrumenta. Odhodki lahko zajemajo tudi 
stroške drugih podpornih dejavnosti, kot 
sta nadzor kakovosti in spremljanje 
projektov tehnične podpore na terenu, in 
stroške medsebojnega svetovanja in 
strokovnjakov za ocenjevanje in izvajanje 
strukturnih reform.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
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Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Viri, dodeljeni državam članicam v 
okviru deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo zahtevo prerazporedijo na 
instrument. Komisija navedene vire 
izvršuje neposredno v skladu s točko (a) 
člena 62(1) finančne uredbe ali posredno v 
skladu s točko (c) navedenega člena. Ti viri 
se uporabijo v korist zadevne države 
članice.

3. Viri, dodeljeni državam članicam v 
okviru deljenega upravljanja, se lahko na 
njihovo zahtevo prerazporedijo v 
instrument, pri čemer zgornja meja ne 
presega 10 % proračunskih sredstev 
države članice. Komisija te vire izvršuje 
neposredno v skladu s točko (a) člena 62(1) 
finančne uredbe ali posredno v skladu s 
točko (c) navedenega člena. Ti viri se 
uporabijo v korist zadevne države članice, 
tudi na regionalni in lokalni ravni.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) posvetovanja s široko paleto 
deležnikov prek različnih forumov, 
vključno z ženskimi organizacijami, 
predstavniki ranljivih skupin in 
socialnimi partnerji;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) delovni obiski v zadevnih državah 
članicah ali tretjih državah, da bi uradniki 
pridobili ali poglobili strokovno znanje ali 
poznavanje relevantnih vprašanj;

(ii) izmenjava dobrih praks z 
zadevnimi državami članicami ali tretjimi 
državami, da bi uradniki pridobili ali 
poglobili strokovno znanje ali poznavanje 
relevantnih vprašanj;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) študije, raziskave, analize in ankete, 
ocenjevanja in ocene učinka ter priprava in 
objava navodil, poročil in učnega gradiva;

(g) študije, raziskave, analize in ankete, 
študije izvedljivosti, tehnični projekti in 
dokumentacija, ocene in ocene učinka, 
ocene učinka na enakost spolov, katerih 
rezultati se samodejno izmenjajo med 
državami članicami in s Komisijo, da se 
zagotovita najvišja stopnja preglednosti in 
skladnost politik na področju enakosti 
spolov na ravni EU, ter priprava in objava 
navodil, poročil in učnega gradiva;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) komunikacijski projekti za 
dejavnosti učenja, vključno z e-učenjem, 
sodelovanja, ozaveščanja in razširjanja ter 
za izmenjavo dobrih praks; organiziranje 
akcij za ozaveščanje in obveščanje, 
medijskih kampanj in dogodkov, vključno 
z institucionalnim komuniciranjem in, kjer 
je ustrezno, komuniciranjem prek 
družabnih omrežij;

(h) komunikacijski projekti za 
dejavnosti učenja, vključno z e-učenjem, 
dejavnosti sodelovanja, ozaveščanja in 
razširjanja ter za izmenjavo dobre prakse, 
vključno s tehničnimi študijskimi obiski v 
državah članicah, ki so izvedle podobne 
reforme; organiziranje akcij za 
ozaveščanje in obveščanje, medijskih 
kampanj in dogodkov, vključno z 
institucionalnim komuniciranjem in, kjer je 
ustrezno, komuniciranjem prek družabnih 
omrežij;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrste ukrepov, predvidene v prvem 
pododstavku tega odstavka, bi morale biti 
upravičene do financiranja, če so se 
ukrepi začeli izvajati od 1. februarja 2020 
naprej in so namenjeni uresničevanju 
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ciljev iz členov 3 in 4. 

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica, ki želi prejeti 
tehnično podporo v okviru instrumenta, 
predloži Komisiji zahtevek za tehnično 
podporo, v katerem opredeli področja 
politike in prioritete za podporo, kot je 
določeno v členu 5. Ti zahtevki se 
predložijo do 31. oktobra koledarskega 
leta. Komisija lahko pripravi smernice v 
zvezi z glavnimi elementi, ki jih mora 
vsebovati zahtevek za podporo.

1. Država članica, ki želi prejeti 
tehnično podporo v okviru instrumenta, po 
zadostnem posvetovanju z ustreznimi 
socialnimi partnerji pošlje Komisiji 
zahtevek za tehnično podporo, v katerem 
opredeli področja politike in prioritete za 
podporo, kot je določeno v členu 5. 
Zahtevki se predložijo do 31. oktobra 
koledarskega leta. Komisija lahko pripravi 
smernice v zvezi z glavnimi elementi, ki 
jih mora vsebovati zahtevek za podporo, in 
lahko nadalje podpira in spodbuja 
uporabo tehnične podpore v državah 
članicah, ki potrebujejo večjo podporo.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko kadar koli 
predložijo zahtevke, ki spadajo pod točki 
(d) in (e) odstavka 2 tega člena, zlasti tiste 
za pregled in izboljšanje načrtov za 
okrevanje in odpornost, če želijo 
spremeniti ali nadomestiti svoje predloge v 
skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 
YYY/XX (o instrumentu za okrevanje in 
odpornost).

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
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Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) izvajanjem reform, ki jih države 
članice začnejo na lastno pobudo, zlasti v 
podporo okrevanju [v skladu z Uredbo 
(EU) št. YYY/XX] ter za doseganje 
trajnostne gospodarske rasti, ustvarjanje 
delovnih mest in povečanje odpornosti;

(a) izvajanjem reform, ki jih države 
članice začnejo na lastno pobudo, zlasti v 
podporo trajnostnemu okrevanju [v skladu 
z Uredbo (EU) št. YYY/XX] ter za 
doseganje trajnostne gospodarske rasti, 
spodbujanje ustvarjanja 
visokokakovostnih delovnih mest, socialne 
vključenosti, večje gospodarske 
konkurenčnosti, varstva okolja, blaženja 
posledic podnebnih sprememb, enakosti 
spolov ter socialne in gospodarske 
odpornosti;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izvajanjem reform za ohranjanje 
rasti in povečanje odpornosti v okviru 
procesa ekonomskega upravljanja, zlasti 
priporočil za posamezne države v okviru 
evropskega semestra ali ukrepov v zvezi z 
izvajanjem prava Unije;

(c) izvajanjem socialno uravnoteženih 
reform za spodbujanje rasti in povečanje 
odpornosti, ki podpirajo trajnostni razvoj 
in trajnostno zaposlenost, v okviru procesa 
ekonomskega upravljanja, zlasti priporočil 
za posamezne države v okviru evropskega 
semestra ali ukrepov v zvezi z izvajanjem 
prava Unije, načel evropskega stebra 
socialnih pravic ali ciljev trajnostnega 
razvoja v okviru Združenih narodov;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pregledom in izboljšanjem načrtov 
za okrevanje in odpornost;
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) za področja politik iz člena 5(1)(d) 
in (e) država članica, ki predloži zahtevek 
za tehnično podporo, navede, kako njen 
zahtevek vpliva na institucije trga dela, 
vključno s socialnimi partnerji, in po 
potrebi navede, kako morajo biti glede na 
nacionalna pravila in prakse vključeni 
socialni partnerji.
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) če je tehnična podpora potrebna za 
izvajanje priporočil za posamezne države, 
pri katerih morajo biti vključeni socialni 
partnerji, se socialne partnerje takoj 
obvesti o zahtevku in kako bodo pri tem 
vključeni.
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se na podlagi te analize ter ob 
upoštevanju obstoječih ukrepov in 
ukrepov, ki se financirajo iz skladov Unije 
ali njenih drugih programov, z zadevno 
državo članico v okviru načrta za 
sodelovanje in podporo dogovori o 
prednostnih področjih za podporo, ciljih, 
okvirnem časovnem razporedu, obsegu 
podpornih ukrepov, ki se zagotovijo, ter o 
približnem skupnem finančnem prispevku 

Komisija se na podlagi te analize ter ob 
upoštevanju obstoječih ukrepov in 
ukrepov, ki se financirajo iz skladov Unije 
ali njenih drugih programov, z zadevno 
državo članico v okviru načrta za 
sodelovanje in podporo dogovori o 
prednostnih področjih za podporo, ciljih, 
okvirnem časovnem razporedu, obsegu 
podpornih ukrepov, ki se zagotovijo, ter o 
približnem skupnem finančnem prispevku 



AD\1214636SL.docx 29/37 PE655.645v03-00

SL

za tako tehnično podporo. za tehnično podporo, in po potrebi o 
sodelovanju socialnih partnerjev.
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija načrt za sodelovanje in 
podporo s privolitvijo zadevne države 
članice brez nepotrebnega odlašanja 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Zadevna država članica lahko 
odreče tako privolitev zaradi občutljivih 
ali zaupnih informacij, katerih razkritje bi 
ogrozilo njene javne interese.

1. Komisija načrt za sodelovanje brez 
nepotrebnega odlašanja hkrati posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
namene demokratične odgovornosti in za 
zagotavljanje prepoznavnosti ukrepov 
Unije.
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne glede na določbe iz odstavka 1 
Komisija posreduje načrt za sodelovanje 
in podporo Evropskemu parlamentu in 
Svetu v naslednjih primerih:

črtano

(a) takoj ko zadevna država članica 
redigira vse občutljive ali zaupne 
informacije, katerih razkritje bi ogrozilo 
njene javne interese;
(b) po razumnem časovnem obdobju, 
po katerem razkritje ustreznih informacij 
ne bi negativno vplivalo na izvajanje 
podpornih ukrepov, v vsakem primeru pa 
najpozneje v dveh mesecih po izvedbi 
takih ukrepov na podlagi načrta za 
sodelovanje in podporo.
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Predlog uredbe
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Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Če se v okviru evropskega 
semestra, konkretno v priporočilih za 
posamezne države, opredelijo izzivi, zaradi 
katerih so potrebne nujne reforme, a 
zadevna država članica neustrezno 
uporablja dodeljena sredstva ali pa 
Komisija začasno prekine njihovo 
izplačevanje, potem ukrepi na regionalni 
in lokalni ravni, ki pomagajo pri 
reševanju teh izzivov, še naprej prejemajo 
podporo programa.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija za izvajanje tehnične 
podpore z izvedbenimi akti sprejme 
programe dela, o katerih obvesti Evropski 
parlament in Svet.

6. Komisija za izvajanje tehnične 
podpore z delegiranimi akti v skladu s 
členom 16b sprejme programe dela.
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Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi pravočasna razpoložljivost 
sredstev, se omejen del programa dela 
rezervira za posebne ukrepe v primeru 
nepredvidenih in ustrezno utemeljenih 
nujnih razlogov, ki terjajo takojšnje 
ukrepanje, vključno z resnimi motnjami v 
gospodarstvu ali pomembnimi 
okoliščinami, ki resno vplivajo na 
gospodarske ali socialne razmere v državi 
članici, nad katerimi država članica nima 
nadzora.

Da se zagotovi pravočasna razpoložljivost 
sredstev, se omejen del programa dela, a 
ne več kot 5 %1a, rezervira za posebne 
ukrepe v primeru nepredvidenih in 
ustrezno utemeljenih nujnih razlogov, ki 
terjajo takojšnje ukrepanje, vključno z 
resnimi motnjami v gospodarstvu ali 
pomembnimi okoliščinami, ki resno 
vplivajo na gospodarske ali socialne 
razmere v državi članici, nad katerimi 
država članica nima nadzora.
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_______________________
1a. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavljajo komplementarnost, 
sinergijo, doslednost in skladnost med 
različnimi instrumenti na ravni Unije in 
nacionalni ravni, kadar je to ustrezno pa 
tudi na regionalni ravni, zlasti v zvezi z 
ukrepi, ki se financirajo iz skladov Unije, 
tako v fazi načrtovanja kot v fazi izvajanja;

(a) zagotavljajo komplementarnost, 
sinergijo, doslednost in skladnost med 
različnimi instrumenti na ravni Unije in 
nacionalni ravni ter na regionalni in 
lokalni ravni, zlasti v zvezi z ukrepi, ki se 
financirajo iz skladov Unije, tako v fazi 
načrtovanja kot v fazi izvajanja;
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljajo tesno sodelovanje med 
odgovornimi za izvajanje na ravni Unije in 
na nacionalni ravni, kadar je to ustrezno 
pa tudi na regionalnih ravneh, da izvedejo 
dosledni in racionalizirani podporni 
ukrepi v okviru instrumenta.

(c) zagotavljajo tesno sodelovanje med 
odgovornimi za izvajanje na ravni Unije in 
na nacionalni ravni ter na regionalnih in 
lokalnih ravneh, da izvedejo dosledne in 
racionalizirane podporne ukrepe v okviru 
instrumenta.
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Predlog uredbe
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Letno poročilo Polletno poročilo



PE655.645v03-00 32/37 AD\1214636SL.docx

SL

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je o izvajanju te uredbe 
letno poroča Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

1. Komisija je o izvajanju te uredbe 
dvakrat letno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letno poročilo vsebuje informacije 
o:

2. Polletno poročilo vsebuje 
informacije o:
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Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V poročilu o vmesni oceni je zlasti 
ocenjeno, v kolikšni meri so bili doseženi 
cilji instrumenta iz členov 3 in 4, 
učinkovitost porabe sredstev in evropska 
dodana vrednost. Obravnava tudi nadaljnjo 
ustreznost vseh ciljev in ukrepov.

2. V poročilu o vmesni oceni je zlasti 
ocenjeno, v kolikšni meri so bili doseženi 
cilji instrumenta iz členov 3 in 4, ali so bila 
sredstva zadostna in ali so bila učinkovito 
porabljena ter ali je bila ustvarjena 
evropska dodana vrednost. Obravnava tudi 
nadaljnjo ustreznost vseh ciljev in ukrepov.
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Predlog uredbe
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Preglednost
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1. Upravičenci v korist splošne 
javnosti poskrbijo za čim večjo 
preglednost ukrepov in finančnih tokov v 
okviru instrumenta za tehnično podporo. 
Preglednost je omejena le s pravnimi akti, 
povezanimi s poslovno zaupnostjo, 
veljavnimi pravili o varstvu podatkov ali v 
zvezi z odprtimi upravnimi ali kazenskimi 
preiskavami s strani organov Unije. 
2. Upravičenci v skladu z Direktivo 
(EU) 2019/10241a v javno dostopnem 
uradnem registru objavijo vse ustrezne 
informacije o svojih projektih v 
standardnem in primerljivem odprtem 
formatu, ki je strojno berljiv, med drugim 
na primer: predloge projektov, izjavo o 
neobstoju navzkrižja interesov, zapisnike 
sej, ocene učinka, pogodbe, ocene in 
revizijska poročila ter vsa javna naročila, 
kar se vse objavi na portalu odprtih 
podatkov EU. 
3. Države članice dajo splošni 
javnosti na voljo vse rezultate sodelovanja 
(vključno s podatki, študijami, 
programsko opremo itd.) ali pa pojasnijo, 
zakaj je datoteka zaupna. 
4. Vsi objavljeni podatki iz 
odstavkov 1, 2 in 3 so na voljo za 
neomejen čas. Institucije Unije in države 
članice sodelujejo pri logističnih ukrepih 
za zagotavljanje razpoložljivosti vseh teh 
podatkov za splošno javnost, tudi ko 
upravičenec preneha obstajati.
_____________
1a Direktiva (EU) 2019/1024 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 
o odprtih podatkih in ponovni uporabi 
informacij javnega sektorja
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Predlog uredbe
Člen 16 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16b
Izvajanje prenosa pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov je preneseno na 
Komisijo pod pogoji, določenimi v tem 
členu.
2. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 12(6) se na 
Komisijo prenese do 31. decembra 2028.
3. Prenos pooblastila iz člena 12(6) 
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.
4. Komisija se pred sprejetjem 
delegiranega akta posvetuje s 
strokovnjaki, ki jih imenujejo države 
članice, v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
5. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
6. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 12(6), začne veljati, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku treh 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 tri mesece.
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije, zlasti pri promoviranju 
ukrepov in njihovih rezultatov, z 
zagotavljanjem doslednih, učinkovitih in 
sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 
različnemu občinstvu, vključno z mediji in 
javnostjo.

1. Prejemniki finančnih sredstev Unije 
potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost 
financiranja Unije (zlasti pri promoviranju 
ukrepov in njihovih rezultatov) z 
zagotavljanjem doslednih, učinkovitih in 
sorazmernih ciljno usmerjenih informacij 
javnosti prek medijev na 
nediskriminatorni podlagi.
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