
AD\904094SL.doc PE485.907v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za kulturo in izobraževanje

2011/0276(COD)

20.6.2012

MNENJE
Odbora za kulturo in izobraževanje

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 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, ki jih zajema splošni strateški 
okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Pripravljavka mnenja: Malika Benarab-Attou



PE485.907v02-00 2/12 AD\904094SL.doc

SL

PA_Legam



AD\904094SL.doc 3/12 PE485.907v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 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, ki jih zajema 
splošni strateški okvira, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1083/2006 vzpostavlja okvir za kohezijsko politiko EU za obdobje 2014–2020.

Predlog uredbe predvideva več finančnih sredstev za prednostne naloge, vezane na strategijo 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Predlog vsebuje seznam tematskih 
ciljev v skladu s temi prednostnimi nalogami ter spodbuja k celostnemu načrtovanju. 

Natančneje, Komisija v skupnem strateškem okviru opredeljuje najpomembnejše ukrepe za 
uresničitev prednostnih nalog, določa ciljne skupine in predlaga primere ustreznih ukrepov z 
določanjem vrste načel, ki so uporabna za vse sklade (načela partnerstva, upravljanja na več 
ravneh, spodbujanja enakosti spolov, nediskriminacije, trajnostnega razvoja itd). 

Namen tega mnenja je poudariti vprašanja, ki so se v predlogu uredbe zanemarila, kot so 
politika mladih, kulturna razsežnost in šport.

Politika mladih

V točki 9 priloge IV o predhodnih pogojenostih se obravnavajo vprašanja, povezana z 
mladimi, kot so osip, visokošolsko izobraževanje ter vseživljenjsko učenje. K tej tematiki je 
treba bolj ambiciozno pristopiti in dati prednost potrebam generacije, ki jih je kriza hudo 
prizadela, zlasti z zagotovitvijo, da države članice organe, ki se ukvarjajo s težavami mladih, 
obravnavajo kot kvalificirane partnerje. 

Kulturni vidik

Člen 167(4) PDEU določa, da „Unija pri svoji dejavnosti na podlagi drugih določb Pogodb 
upošteva kulturne vidike, zlasti zaradi spoštovanja in spodbujanja raznolikosti svojih kultur". 
Vendar je predlog uredbe na žalost pri kulturni razsežnosti zašel v slepo ulico. Prispevek 
kulture k lokalnemu in regionalnemu razvoju, ki je bistveno povezan z vprašanjem 
izobraževanja, socialne vključenosti in inovacij in potemtakem s strategijo Evropa 2020, ni 
omenjen. Raznovrsten prispevek kulture k izobraževanju in učenju s pomočjo razvijanja 
spretnosti in veščin, h gospodarskemu razvoju zahvaljujoč se ustvarjalnim in kulturnim 
sektorjem ter k socialni vključenosti zaradi njenega preventivnega delovanja v odnosu do 
marginaliziranih skupnosti upravičuje vključevanje projektov s pretežno kulturno vsebino v 
predvidene načrte.

Šport

Šport ima velik potencial pri spodbujanju socialne kohezije in enakosti med spoloma v 
evropski družbi, kot je navedeno v poročilu Evropskega parlamenta (2011/2087(INI)). 
Nekateri športni projekti so torej pomembni za podporo družbenim skupinam, ki se spopadajo 
težavami, za boj proti šolskemu osipu in diskriminaciji.
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SKLEPNA UGOTOVITEV

Možnost, ki jo predvideva predlog resolucije, da se projekt financira iz nekaterih strukturnih 
skladov, pomeni velik korak naprej in bo zagotovo omogočila nadaljnji obstoj financiranih 
dejavnosti. Za potrditev projektov in njihovih rezultatov bi bilo treba uporabiti različne 
kazalnike, pri tem pa ne bi smeli upoštevati le količine. Komisija je na primer za program 
Ustvarjalna Evropa predlagala vzpostavitev kazalnikov in baze podatkov, ki bodo omogočili 
določitev vpliva kulturnega sektorja na ekonomski in socialni razvoj1.

Poleg tega kohezijska politika daje rezultate, ki so med najbolj otipljivimi za evropske 
državljane. Države članice morajo projekt spremeniti v zakonodajo, ki bo razumljiva in 
dostopna, ter odgovoriti na potrebe državljanov in zagotoviti prepoznavnost delovanja 
Evropske unije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, gospodarskimi in 
socialnimi partnerji, organi, ki 
predstavljajo civilno družbo, vključno z 
nevladnimi organizacijami, in organi, 
odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 
znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 

(9) Država članica mora za pogodbo o 
partnerstvu in vsak posamezen program 
organizirati partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih in 
drugih javnih organov, javnimi in 
zasebnimi gospodarskimi in socialnimi 
partnerji, organi, ki predstavljajo civilno 
družbo, vključno z okoljskimi partnerji, 
partnerji, dejavnimi na različnih 
področjih, kot so kultura, izobraževanje in 
mladi, nevladnimi organizacijami in 
organi, odgovornimi za enakost in 
nediskriminacijo. Namen takega 
partnerstva je spoštovati načelo upravljanja 
na več ravneh, zagotoviti lastništvo 
načrtovanih ukrepov zainteresiranih strani 
ter razvijanje izkušenj in strokovnega 

                                               
1 Ocena vpliva z dne 23.11.2011, točka 6.3, k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa 
Ustvarjalna Evropa in k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomskemu in socialnemu Svetu 
ter Odboru regij - okvirni program Ustvarjalna Evropa.
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prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

znanja zadevnih akterjev. Komisijo je treba 
pooblastiti za sprejemanje delegiranih 
aktov, ki vzpostavljajo kodeks dobre 
prakse, da se zagotovi dosledna 
vključenost partnerjev v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
pogodb o partnerstvu in programov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Za lažjo dostopnost in boljšo 
preglednost informacij o možnostih 
financiranja in upravičencih projektov je 
treba v vsaki državi članici dati na voljo 
enotno spletno stran ali spletni portal z 
informacijami o vseh operativnih 
programih, vključno s seznamom 
dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru 
posameznih operativnih programov.

(72) Za lažjo dostopnost in boljšo 
preglednost informacij o možnostih 
financiranja in upravičencih projektov je 
treba v vsaki državi članici dati na voljo 
enotno spletno stran ali spletni portal z 
informacijami o vseh operativnih 
programih, vključno s seznamom 
dejavnosti, ki prejemajo podporo v okviru 
posameznih operativnih programov, da bi 
se zmanjšala zapletenost dostopanja do 
skladov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, 
vključno s tistimi, ki so dejavni na 
področjih okolja, kulture, izobraževanja, 
mladih in športa, nevladnimi 
organizacijami, ter organi, odgovornimi za 
spodbujanje enakosti in boja proti 
diskriminaciji.

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja 
in inovacij 1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja, 

kulturnih in ustvarjalnih dejavnosti ter
inovacij:

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6) varstvo okolja in spodbujanje učinkovite
uporabe virov

6) varstvo okolja in naravne dediščine ter
spodbujanje učinkovite rabe virov, tudi 
tistih, povezanih z zgodovinsko, kulturno, 
umetniško in arheološko dediščino;

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) spodbujanje socialnega vključevanja in 
boja proti revščini;

(9) spodbujanje socialnega vključevanja in 
boja proti revščini ter socialnim razlikam;

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10) vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter 
vseživljenjsko učenje;

10) vlaganje v spretnosti, izobraževanje, 
kulturo, kvalifikacije ter vseživljenjsko 
učenje, vključno s poklicnim 
usposabljanjem, raziskavami, inovacijami 
in digitalno pismenostjo;
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) promocija kulturne dediščine in 
varovanje kulturne raznolikosti.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) voden s strani skupnosti in lokalnih 
akcijskih skupin, sestavljenih iz 
predstavnikov javnih in zasebnih lokalnih 
socialno-ekonomskih interesov, v katerih 
na ravni odločanja niti javni sektor niti 
katera koli posamezna interesna skupina 
nima več kot 49 % glasovalnih pravic;

b) voden s strani skupnosti in lokalnih 
akcijskih skupin, sestavljenih iz 
predstavnikov javnih in zasebnih lokalnih
kulturnih in socialno-ekonomskih 
interesov, v katerih na ravni odločanja niti 
javni sektor niti katera koli posamezna 
interesna skupina nima več kot 49 % 
glasovalnih pravic;

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) se oblikuje ob upoštevanju lokalnih 
potreb in možnosti ter vključuje inovativne 
značilnosti v lokalnem okolju, mreženje in 
po potrebi sodelovanje.

d) se oblikuje ob upoštevanju lokalnih 
potreb in možnosti ter vključuje 
inovativne, socialne, kulturne in 
izobraževalne značilnosti v lokalnem 
okolju ter spodbujanja projektov za 
sodelovanje in razvoj čezteritorialnih 
omrežij.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev 
za razvoj in izvajanje dejavnosti;

a) krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev 
za razvoj in izvajanje dejavnosti, ob 
upoštevanju socialnih in kulturnih 
značilnosti dane regije, da se razvijejo 
inovativne veščine, ki lahko ustvarijo nove 
oblike zaposlovanja na lokalni ravni;

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) spremljanje izvajanja lokalne razvojne 
strategije in dejavnosti, ki prejemajo 
podporo, ter izvajanje posebnih vrednotenj, 
povezanih z lokalno razvojno strategijo.

g) spremljanje izvajanja lokalne razvojne 
strategije in dejavnosti, ki prejemajo 
podporo, ter izvajanje posebnih vrednotenj, 
povezanih z lokalno razvojno strategijo, ob 
upoštevanju kakovostnih vidikov ukrepov 
in njihovih dolgoročnih rezultatov.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbor za spremljanje sestavljajo 
predstavniki organa upravljanja in vseh 
posredniških organov ter predstavniki 
partnerjev. Vsak član odbora za 
spremljanje ima glasovalno pravico.

Odbor za spremljanje sestavljajo 
predstavniki organa upravljanja in vseh 
posredniških organov ter predstavniki 
partnerjev iz člena 5. Vsak član odbora 
za spremljanje ima glasovalno pravico.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) upravičeno prebivalstvo, regionalna 
blaginja, nacionalna blaginja in stopnja 
brezposelnosti za manj razvite regije in 

a) upravičeno prebivalstvo, regionalna 
blaginja, nacionalna blaginja in stopnja 
brezposelnosti na starostno skupino za 



AD\904094SL.doc 9/12 PE485.907v02-00

SL

regije v prehodu; manj razvite regije in regije v prehodu;

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 84 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) upravičeno prebivalstvo, regionalna 
blaginja, stopnja brezposelnosti, stopnja 
zaposlenosti, raven izobrazbe in gostota 
prebivalstva za bolj razvite regije;

b) upravičeno prebivalstvo, regionalna 
blaginja, stopnja brezposelnosti in stopnja 
zaposlenosti na starostno skupino, raven 
izobrazbe in gostota prebivalstva za bolj 
razvite regije;

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 87 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) prispevek k celostnemu pristopu iz 
pogodbe o partnerstvu za obravnavanje 
posebnih potreb geografskih območij, ki 
jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih 
skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija 
ali izključenost, s posebnim poudarkom na 
marginaliziranih skupnostih, ter okvirna 
dodelitev finančnih sredstev;

d) prispevek k celostnemu pristopu iz 
pogodbe o partnerstvu za obravnavanje 
posebnih potreb geografskih območij, ki 
jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih 
skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija 
ali izključenost, s posebnim poudarkom na 
marginaliziranih skupnostih, mladih in 
invalidih, ter okvirna dodelitev finančnih 
sredstev;

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 6 – stolpca 2 in 3 – točka 6.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predhodna pogojenost Merila za izpolnitev

Predlog spremembe Parlamenta

Predhodna pogojenost Merila za izpolnitev

(6.2a) Sektor kulturne 
dediščine: razvoj projektov za 

– Na nacionalni, 
regionalni in lokalni 
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varovanje, prenašanje, 
spodbujanje in razvijanje 
materialne in nematerialne 
kulturne dediščine.

ravni so na voljo 
učinkoviti instrumenti, 
tako da lahko kultura s 
pomočjo kulturne in 
ustvarjalne industrije ter 
turizma postane gonilna 
sila gospodarskega 
razvoja, zlasti v regijah z 
veliko posebnostmi;
– Razvijejo se ukrepi za 
uporabo kulturne in 
jezikovne različnosti ter 
vse živeče dediščine Unije 
pri premagovanju izzivov, 
povezanih z dostopom do 
kulture, aktivne udeležbe 
v družbi in socialne 
vključenosti.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 8 – točka 8.1 – stolpec 3 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila za izpolnitev Merila za izpolnitev 
– ukrepe za usposabljanje, pri katerem 
ljudje pridobijo meddisciplinarne 
spretnosti, ki jih potrebujejo, da lažje 
najdejo dolgoročno zaposlitev.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Priloga IV – točka 9 – točka 9.1 – stolpec 3 – točka – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila za izpolnitev Merila za izpolnitev
– zajema vse sektorje ter zagotavlja 
vključevanje in usklajevanje vseh področij 
politike in vseh zainteresiranih strani, ki so 
pomembni za rešitev vprašanja osipa.

– zajema vse sektorje ter zagotavlja 
vključevanje in usklajevanje vseh področij 
politike in vseh zainteresiranih strani, zlasti 
na kulturnem, umetniškem in športnem 
področju, ki so pomembni za rešitev 
vprašanja osipa.
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