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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE
z dne 20.4.2020
o spremembi Izvedbenega sklepa C(2014) 8094 o odobritvi nekaterih elementov
partnerskega sporazuma s Slovenijo
CCI 2014SI16M8PA001
(BESEDILO V SLOVENSKEM JEZIKU JE EDINO VERODOSTOJNO)

EVROPSKA KOMISIJA –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/20061, zlasti člena 16(4a)
Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:

SL

(1)

Z Izvedbenim sklepom Komisije C(2014) 8094, kakor je bil nazadnje spremenjen z
Izvedbenim sklepom C(2018) 851, so bili odobreni nekateri elementi partnerskega
sporazuma s Slovenijo.

(2)

Slovenija je 31. januarja 2020 Komisiji preko računalniškega sistema za izmenjavo
podatkov vložila zahtevek za spremembo elementov partnerskega sporazuma iz točk
(a)(iv) in (vi) člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki vsi sodijo v Izvedbeni sklep
C(2014) 8094.

(3)

Ta sprememba vključuje spremembe, ki so bile odobrene za nekatere programe v
predhodnem koledarskem letu.

(4)

Sprememba partnerskega sporazuma se v glavnem nanaša na posodobitev okvirnih
zneskov dodeljene podpore Unije po tematskih ciljih za Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ter
skupnega okvirnega zneska podpore Unije za cilje v zvezi s podnebnimi
spremembami. Poleg tega sprememba vključuje tudi posodobitev okvirnega zneska
podpore za ESPR za 2015 kot je določeno na seznamu programov.

(5)

Komisija je revidiran partnerski sporazum ocenila v skladu z drugim pododstavkom
člena 16(4a) in ni podala pripomb. Kljub temu je Slovenija 20. februarja 2020
predložila spremenjeno različico revidiranega partnerskega sporazuma.

(6)

Revidirane elemente partnerskega sporazuma bi bilo zato treba odobriti.

(7)

Izvedbeni sklep C(2014) 8094 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti,
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SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
V členu 1 Izvedbenega sklepa C(2014) 8094 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:
„Odobrijo se naslednji elementi partnerskega sporazuma s Slovenijo za obdobje od
1. januarja 2014 do 31. decembra 2020, ki je bil v končni različici predložen
13. oktobra 2014, kot je bil spremenjen v revidiranem partnerskem sporazumu, ki je
bil v končni različici predložen 20. februarja 2020.“.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na Republiko Slovenijo.
V Bruslju, 20.4.2020

Za Komisijo
Elisa FERREIRA
Članica Komisije
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