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Predlog spremembe 534
Nadja Hirsch
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Priloga -I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga -I
Skupni strateški okvir

Ta okvir naj bi se v skladu s členom 10 
uporabljal za usklajevanje, združevanje in 
uravnoteženje ciljev različnih politik v 
posebnih regionalnih okvirih, zlasti za 
usklajevanje in uravnoteženje prednostnih 
naložb s tematskimi cilji iz člena 9.
Poleg okvira iz te priloge bi morala 
Komisija podpirati države članice in regije 
s sprejetjem neizčrpnega seznama 
priporočenih ukrepov za sklade SSO v 
obliki delegiranega akta skladno s 
členom 142. Ta seznam bi moral kot del 
SSO državam članicam in regijam dati 
smernice, kako naj tematske cilje, ki jih 
določa člen 9 te uredbe, pretvorijo v 
načrtovanje ob upoštevanju različnih 
potreb, izzivov in priložnosti v regijah ter 
potrebne prilagodljivosti za trajnostni 
regionalni razvoj.

1. Horizontalna načela in medsektorski 
izzivi

1.1 Partnerstvo in upravljanje na več 
ravneh 
1.1.1 Načelo upravljanja na več ravneh 
zahteva usklajeno delovanje po načelih 
subsidiarnosti in sorazmernosti ter v 
partnerstvu. Prav tako se mora kazati v 
funkcionalnem in institucionaliziranem 
sodelovanju, zlasti pri pripravi in 
izvajanju politik Unije. Izrecno 
sklicevanje na načelo upravljanja na več 
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ravneh v tej uredbi pomeni okrepitev tega 
načela in zagotavlja dodano vrednost 
kohezijske politike.
1.1.2 Upoštevanje načela upravljanja na 
več ravneh je nujno za lažje doseganje 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije ter izpolnitev prednostnih nalog 
Unije v smislu pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti.
1.1.3 Države članice in regije morajo za 
zagotovitev učinkovitega upravljanja na 
več ravneh izvesti naslednje ukrepe:
a) izvajati partnerstvo v skladu z 
Evropskim kodeksom dobre prakse, 
navedenim v členu 5; 
b) uvesti mehanizme usklajevanja med 
različnimi ravnmi upravljanja v skladu z 
zadevnimi sistemi ustavnih pooblastil;
c) redno poročati o izvajanju partnerstva.

1.1.4 V vseh fazah izvajanja skladov, ki 
jih zajema uredba o skupnih določbah, je 
treba vzpostaviti partnerstvo, da se 
regionalni in lokalni organi neposredno 
vključijo v pripravo pogodb o partnerstvu 
in programov, pa tudi v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje teh 
programov. Da bi zagotovili partnerstvo v 
vseh fazah izvajanja politike, je treba 
vključiti tudi socialne in ekonomske 
partnerje, druge javne organe in 
organizacije, ki zastopajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji, 
nevladnimi organizacijami ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.
1.1.5 Sodelovanje s partnerji sledi 
najboljši praksi. Vsaka država članica 
zagotovi ustrezno raven tehnične pomoči, 
ki omogoča udeležbo in sodelovanje 
partnerjev v vseh fazah postopka 
oblikovanja programov.

1.2 Trajnostni razvoj
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1.2.1 Načelo trajnostnega razvoja, 
določeno v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), se nanaša na pojem 
napredka, v skladu s katerim je treba v 
razprave o blaginji in boljši kakovosti 
življenja za sedanje in prihodnje 
generacije vključiti socialna, ekonomska 
in okoljska vprašanja.
1.2.2 Vprašanja trajnostnega razvoja in 
načelo „plača onesnaževalec“ morajo zato 
biti sestavni del vsakega načrta, od
njegovega oblikovanja do izpolnjevanja in 
od spremljanja do ocenjevanja. 
Neupoštevanje načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ se lahko dovoli samo v 
izjemnih primerih, če so uvedeni ukrepi za 
zmanjšanje vplivov.
1.2.3 Da bi se lahko države članice in 
regije spopadle z zapletenimi izzivi, s 
katerimi se srečujejo, morajo uporabiti 
vse razpoložljive instrumente politike 
Unije. Zlasti pri obvladovanju podnebnih 
sprememb je treba sredstva usmeriti v 
preventivne in blažilne ukrepe. Vse nove 
naložbe, izvedene s podporo skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
morajo biti same po sebi odporne na 
posledice podnebnih sprememb in 
naravnih nesreč.
1.2.4 ESRR in Kohezijski sklad morata še 
naprej veliko vlagati v infrastrukture 
držav članic, da se izpolnijo zahteve iz 
okvirne direktive o vodah1 in drugih 
zadevnih direktiv. Tehnološke rešitve, ki 
bi lahko prispevale k trajnostnim 
ukrepom, že obstajajo in pojavljajo se 
nove, zato mora ESRR še naprej 
zagotavljati podporo za raziskave na tem 
področju. Taka pomoč mora biti 
namenjena dopolnjevanju ukrepov, ki jih 
zajema Obzorje 2020. Prek EKSRP in 
Sklada za pomorstvo in ribištvo je treba 
zagotoviti finančna sredstva za dejavnosti 
v prid biotske raznovrstnosti. EKSRP se 
lahko uporabi tudi za podporo 

                                               
1 UL ref.......Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000.



PE491.157v02-00 6/90 AM\906345SL.doc

SL

upravljavcem zemljišč, kadar so zaradi 
obveznih okoljevarstvenih zahtev 
določena območja postavljena v slabši 
položaj.

1.2.5 Doseganje trajnostnega razvoja ne 
sme biti tehnične narave. Za zagotovitev, 
da bo ta cilj vključen v delovanje skladov, 
ki jih zajema Uredba o skupnih določbah, 
na terenu, morajo organi upravljanja ta 
cilj ustrezno in dosledno upoštevati ves 
čas trajanja programa ter morajo zavzeti 
dejavnejši pristop k zmanjševanju 
škodljivih učinkov pomoči na okolje, med 
drugim z naslednjimi ukrepi:
a) usmerjanje naložb v rešitve, ki najbolj 
učinkovito izkoriščajo vire,

b) pazljivo pretehtanje potrebe po 
naložbah, če imajo te naložbe znaten 
negativen vpliv na okolje,
c) upoštevanje dolgoročnejše perspektive 
ob primerjavah stroškov „življenjskega 
cikla“ alternativnih vrst naložb,
d) uporaba zelenih javnih naročil.

1.3 Spodbujanje enakosti moških in žensk 
ter boj proti diskriminaciji

1.3.1 Države članice in regije bi morale 
sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo 
neenakosti, spodbujanje enakosti moških 
in žensk ter za preprečevanje vsake 
diskriminacije na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, 
spolne identitete v vseh fazah izvajanja 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah.
1.3.2 Države članice in regije morajo 
slediti cilju enakosti moških in žensk, 
sprejeti ustrezne ukrepe za preprečitev 
diskriminacije med pripravo, izvajanjem, 
spremljanjem in ocenjevanjem dejavnosti 
v programih, ki se sofinancirajo iz 
skladov, zajetih z Uredbo o skupnih 
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določbah, ter jasno navesti ukrepe za 
upoštevanje tega načela v programih.
1.3.3 Večja udeležba žensk na trgu dela, 
kot delodajalk in delojemalk, bi poživila 
gospodarstvo Unije. Izkoriščanje 
potenciala za tako povečanje dejavnosti z 
zvišanjem stopnje zaposlenosti žensk je 
ključnega pomena za dosego ciljev 
zaposlovanja iz strategije Evropa 2020. 
Treba se je torej celovito lotiti ovir za 
udeležbo žensk na trgu dela. Države 
članice in regije morajo zagotoviti, da 
poleg ESS, tudi ESRR, Kohezijski sklad, 
Sklad za pomorstvo in ribištvo ter EKSRP 
financirajo dejavnosti za spodbujanje 
ekonomske neodvisnosti žensk, dosego 
ustreznega ravnotežja med poklicnim in 
družinskim življenjem, ter podprejo 
možnosti žensk kot podjetnic.
1.3.4 S spremljanjem in ocenjevanjem 
programov bo mogoče izmeriti vpliv 
pričakovanega prispevka skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, k 
enakosti spolov.

1.4 Dostopnost
1.4.1 Vsi proizvodi in storitve, ki so na 
voljo javnosti in se sofinancirajo iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, morajo biti dostopni. Za 
vključevanje prikrajšanih skupin, 
vključno z osebami z zmanjšano 
mobilnostjo in invalidi, predvsem 
dostopnost grajenega okolja, prevoza, 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij je bistvenega pomena, zlasti ob 
upoštevanju Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov, ki velja od 
3. maja 2008, in politik EU za izvajanje te 
konvencije.
1.4.2 Nujno je ustrezno obravnavati 
potrebe tistih, ki so najbolj oddaljeni od 
trga dela, invalidov, migrantov, beguncev 
in prosilcev za azil, brezdomcev ter 
preostalih skupin, ki jim grozi revščina, 
otrok in mladih, starejših, etničnih 
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manjšin in drugih prikrajšanih skupin, da 
bi jim omogočili lažji vstop na trg dela in 
vključevanje v vse vidike življenja družbe.
1.4.3 Države članice in regije morajo še 
naprej spodbujati socialno kohezijo na 
enaki podlagi kot ekonomsko in 
teritorialno kohezijo v vseh regijah EU, da 
bo strategija EU 2020 dosegla svoje cilje. 
V skladu s členom 84(3) uredbe (EU) št 
(… o splošnih določbah) je določen 
najmanjši skupni delež sredstev ESS za 
vsako kategorijo regij, tako da je treba iz 
skupnih sredstev ESS za kohezijsko 
politiko namenjenih vsaj 25 % proračuna 
(brez instrumenta za povezovanje Evrope).

1.5 Demografski razvoj
1.5.1 Prilagajanje na demografske 
spremembe je za države članice in regije 
eden od glavnih izzivov v prihodnjih 
desetletjih. Zaradi manjšega obsega 
delovno aktivnega prebivalstva in večjega 
deleža upokojenih ljudi bodo sistemi 
socialnega varstva držav članic in tako 
tudi gospodarska konkurenčnost Unije še 
dodatno obremenjeni.
1.5.2 Demografske spremembe prinašajo 
nove izzive. Tak demografski razvoj je 
treba preučiti in se z njim soočiti 
predvsem na regionalni in lokalni ravni, 
kjer koli različne razvojne težnje 
postanejo očitne. Države članice in regije 
se morajo opreti na sklade, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, in razviti 
prilagojene strategije za reševanje 
demografskih vprašanj ter ustvariti 
možnosti za razvoj „gospodarstva 
sivolasih“.
1.5.3 Povečanje zaposlitvenih možnosti za 
starejše bo prineslo nešteto koristi ljudem, 
družbam in javnim proračunom. Države 
članice in regije morajo sklade, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
porabiti za sprejetje ukrepov za lažje 
vključevanje vseh starostnih skupin. 
Najboljša uporaba vseh obstoječih 
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človeških virov, vključno s prizadevanjem 
za odpravo brezposelnosti mladih, odraža 
eno od neposrednih nalog skladov, zajetih 
z Uredbo o skupnih določbah, ki je 
prispevati k čim boljšemu izkoristku 
potenciala vseh prebivalcev Unije. To bo 
doseženo z izboljšanjem dostopa do 
izobraževanja, njegovih minimalnih ravni 
in kakovosti ter z okrepitvijo socialnih 
podpornih struktur. Tudi z naložbami v 
zdravstveno infrastrukturo bi se 
uresničeval cilj dolgega in zdravega 
aktivnega življenja za vse državljane 
Unije.
1.5.4 Države članice in regije morajo pri 
pripravi programov upoštevati dolgoročne 
izzive demografskih sprememb. V regijah, 
ki so jih demografske spremembe najbolj 
prizadele, je treba opredeliti ukrepe za:
a) podporo demografski prenovi z 
izboljšanjem razmer za družine ter večjo 
uravnoteženostjo poklicnega, zasebnega 
in družinskega življenja;
b) spodbujanje zaposlovanja; povečanje 
produktivnosti in gospodarske 
učinkovitosti z naložbami v izobraževanje 
in raziskave;
c) usmerjenost v ustreznost in kakovost 
izobraževanja ter socialnih podpornih 
struktur; in
d) zagotavljanje stroškovno učinkovitega 
zdravstvenega varstva in dolgotrajne nege, 
vključno z naložbami v infrastrukturo.

1.6 Celostni pristop
1.6.1 Celostni teritorialni pristop je 
bistven za učinkovit odziv na izzive, s 
katerimi se srečujejo države članice in 
regije. Ti izzivi so povezani z vplivi: 
globalizacije; okoljskih in energetskih 
vprašanj; težav zaradi staranja 
prebivalstva in demografskih sprememb; 
zahtev po tehnološkem preoblikovanju in 
inovacijah; ter dohodkovne neenakosti in 
družbene segregacije. Zaradi zapletenosti 
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in medsebojne povezanosti teh vprašanj so 
lahko uspešne samo rešitve, ki so po 
naravi celostne, večsektorske in 
večrazsežnostne.
1.6.2 V tem smislu skladi, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, omogočajo, 
da se moči različnih skladov EU združijo v 
celostne svežnje, prilagojene posebnim 
lokalnim in regionalnim potrebam za 
uresničevanje splošnih in posebnih ciljev 
strategije Evropa 2020.
1.6.3 Države članice in regije morajo pri 
pripravi strategij in programov, katerih 
cilj je opredeliti najustreznejša 
posredovanja v podporo strategiji 
Evropa 2020, biti posebej pozorne na 
prevladujoče teritorialne, strukturne in 
medinstitucionalne elemente, kot so 
povezljivost dane regije, zaposlitveni 
vzorci in mobilnost delovne sile, povezave 
med mestom in podeželjem, lokalne 
medsebojne odvisnosti različnih sektorjev, 
kulturna dediščina, staranje prebivalstva 
in demografske spremembe itd.
1.6.4 Države članice in regije morajo 
preučiti, kateri so največji družbeni izzivi, 
s katerimi se srečujejo. V odziv na te izzive 
morajo obravnavati tudi vprašanje, kateri 
so posebni vidiki blaginje njihovih 
državljanov, na katere želijo vplivati in jih 
okrepiti s politiko, in kako naj bi se ta 
politika oblikovala in uresničevala v 
posebnem okviru zadevne države ali 
regije.
1.6.5 Države članice in regije morajo zato, 
da bi spodbujale dobre politike, 
prilagojene posebnim regionalnim 
potrebam, dodatno razviti celostni 
ozemeljski pristop do oblikovanja in 
izvajanja politik. Metoda celovite 
ozemeljske naložbe bi morala biti glavno 
orodje za doseg uravnoteženega 
trajnostnega razvoja, ki bi lahko 
spodbudil zaposlovanje, socialno 
vključenost in blaginjo, ob upoštevanju 
povezanih vsebinskih vidikov, a s 
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poudarkom na naslednjih osrednjih 
elementih:
a) ocene razvojnih možnosti in 
zmogljivosti regije v okviru strategije 
Evropa 2020;
b) oceno razvojnih izzivov v okviru 
strategije Evropa 2020 in ozkih grl, s 
katerimi se sooča regija, pa tudi njene 
sposobnosti za reševanje teh izzivov;
c) upoštevanje ustreznega teritorialnega 
obsega in kontekst za oblikovanje in 
izvajanje politik v skladu z načelom 
subsidiarnosti;
d) združevanje ene ali več dopolnilnih 
prednostnih naložb iz različnih tematskih 
ciljev v eno prednostno os ali program;
e) oblikovanja ureditve upravljanja na več 
ravneh, ki je potrebna za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja politike;
f) izbire ustreznih kazalnikov rezultatov in 
uspešnosti, ki naj bi se uporabili za 
spremljanje in ocenjevanje politike.

2. Sinergije in usklajevanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, z 
instrumenti drugih politik EU

2.1 Uvod
2.1.1 Da bi dosegli kar najboljše rezultate 
trajnostne rasti in razvoja na terenu, je 
treba uskladiti vse politike Unije in z njimi 
povezane instrumente, ki imajo 
pomembno vlogo pri doseganju 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter bolj uravnoteženega 
teritorialnega razvoja v EU. To se mora 
kazati tudi z boljšo usklajenostjo 
proračuna Unije z nacionalnimi in 
podnacionalnimi proračuni držav članic 
pri financiranju skupnih političnih 
prednostnih nalog ter z boljšim 
vertikalnim sodelovanjem med EU ter 
nacionalnimi in regionalnimi organi.
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2.1.2 Sinergije in usklajevanje ne 
predvidevajo enotne rešitve za vsa 
področja. V okviru tega je treba opraviti 
natančnejšo analizo učinka politik Unije v 
regijah in na kohezijo, da bi spodbudili 
učinkovite sinergije ter bi bilo mogoče 
opredeliti in spodbujati najprimernejša 
sredstva na evropski ravni za podporo 
lokalnim in regionalnim naložbam.
2.1.3 Države članice in regije morajo v 
fazi načrtovanja in izvajanja zagotoviti 
ujemanje med pomočjo iz skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, in 
cilji drugih politik EU. V ta namen si 
morajo prizadevati za:
a) prepoznavanje in uporabo dopolnjevanj 
med različnimi instrumenti Unije na 
nacionalni in regionalni ravni v fazi 
načrtovanja, pa tudi med izvajanjem;
b) optimizacijo obstoječih in po potrebi 
oblikovanje novih struktur, ki bi 
omogočile strateško opredelitev 
prednostnih nalog za različne instrumente 
in strukture za usklajevanje na nacionalni 
ravni, preprečevanje podvajanja dela in 
opredelitev področij, na katerih je 
potrebna dodatna finančna podpora;
c) polno izkoriščanje potenciala za 
kombiniranje podpore iz različnih 
instrumentov za pomoč posameznim 
dejavnostim in tesno sodelovanje z 
osebami, ki so odgovorne za izvajanje 
drugih nacionalnih instrumentov, da se 
upravičencem zagotovijo skladnejše in 
racionalnejše možnosti financiranja.

2.2 Obzorje 2020
2.2.1 Bistveno je okrepiti sinergije in 
dopolnjevanje med kohezijsko politiko in 
Obzorjem 2020 ter hkrati določiti jasno 
delitev področij ukrepanja med njima.
2.2.2 Države članice in regije morajo 
zlasti razviti nacionalno ali regionalno 
strategijo razvoja in inovacij (R&I) za 
„pametno specializacijo“ v skladu z 
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nacionalnim programom reform. Te 
strategije je treba razviti v tesnem 
sodelovanju med nacionalnimi in 
regionalnimi organi upravljanja in 
organi, ki so neposredno povezani z 
Obzorjem 2020, vključiti pa je treba tudi 
zainteresirane strani, kot so univerze in 
višješolske ustanove, lokalna industrija in 
socialni partnerji. Pri teh inovacijskih 
strategijah je treba upoštevati vnaprejšnje, 
pa tudi posledične ukrepe do Obzorja 
2020 in po njem.
2.2.3 Vnaprejšnji ukrepi za pripravo 
regionalnih akterjev na področju raziskav 
in inovacij na sodelovanje v projektih 
Obzorja 2020 („lestev odličnosti“) se bodo 
razvili prek krepitve zmogljivosti. Treba je 
okrepiti komunikacijo in sodelovanje med 
nacionalnimi kontaktnimi točkami 
Obzorja 2020 in organi upravljanja 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, zlasti v zvezi z vsemi projekti z 
ožjega seznama Obzorja 2020, ki se niso 
financirali zaradi pomanjkanja sredstev.
2.2.4 S posledičnimi ukrepi je treba 
omogočiti izkoriščanje in razširjanje 
rezultatov na področju razvoja in inovacij 
iz Obzorja 2020 na trg, vključujejo pa 
lahko: pilotne obrate in predstavitvena 
območja, preskuse izvedljivosti in 
financiranje v zgodnji fazi, centre za 
podjetniško svetovanje, aplikativne 
raziskave, posebne zmogljivosti industrije 
in prenosa tehnologije ter podporo 
grozdom.
2.2.5 Nacionalnim in regionalnim 
organom je treba zagotoviti skupno 
podporo za oblikovanje in izvajanje 
takšnih inovacijskih strategij, ki lahko 
vključujejo: podporo za opredelitev 
možnosti skupnega financiranja 
infrastrukture za raziskave in inovacije 
evropskega interesa, spodbujanje 
mednarodnega sodelovanja, metodološko 
podporo z medsebojnimi pregledi, 
izmenjavo dobre prakse in usposabljanje 
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po regijah.
2.2.6 Države članice in regije bi morale 
razmisliti o naslednjih dodatnih ukrepih, 
namenjenih izkoriščanju njihovega 
potenciala za odličnost in inovacije, z 
dopolnjevanjem in ustvarjanjem sinergij z 
Obzorjem 2020:
a) povezovanje novih centrov odličnosti in 
inovativnih regij v manj razvitih državah 
članicah z vodilnimi organizacijami 
drugod po Evropi;
b) povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah;
c) ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, da bi 
privabili vrhunske akademike; 
in
d) podpiranje dostopa do mednarodnih 
mrež za raziskovalce in inovatorje.

2.3 LIFE
2.3.1 Kjer je to mogoče, je treba izkoristiti 
sinergije z instrumenti politike Unije 
(finančnih in nefinančnih instrumentov) 
za blažitev podnebnih sprememb, varstvo 
okolja in učinkovito rabo virov.
2.3.2 Ker bodo programi prispevali k 
ciljem trajnostne rasti z večjo tematsko 
usmerjenostjo in okrepljenim načelom 
trajnostnega razvoja, so sinergije iz točke 
2.3.1 sestavni del regulativnega okvira 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah.
2.3.3 Prizadevati si je treba za sinergije s 
programom LIFE, zlasti s celostnimi 
projekti na področju narave (kot so 
ekosistemske storitve in biotska 
raznovrstnost), vode, odpadkov, zraka, 
blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja podnebnim spremembam. 
Uskladitev s programom LIFE je treba 
zagotoviti s podporo projektom, ki so 
dopolnilne narave, in s spodbujanjem 
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uporabe rešitev, metod in pristopov, 
potrjenih s programom LIFE.
2.3.4 Spodbujati je treba uporabo presoj 
vplivov na okolje, ocen učinka 
trajnostnega razvoja, strateških okoljskih 
presoj in drugih ustreznih instrumentov, 
da bi se izguba biotske raznovrstnosti in 
učinki podnebnih sprememb upoštevali 
pri prostorskem načrtovanju (vključno z 
makroregionalnimi strategijami) ter 
odločanju na regionalni in lokalni ravni.
2.3.5 Države članice in regije morajo 
spodbujati zeleno infrastrukturo, ekološke 
inovacije in uvedbo inovativnih 
tehnologij, da bi ustvarile bolj zeleno 
gospodarstvo.
2.3.6 Prvi pogoj za uresničitev teh 
dejavnosti je krepitev zmogljivosti, ki 
mora povečati možnosti in znanje lokalnih 
in regionalnih organov ter partnerjev.
2.3.7 Ker okoljski izzivi segajo onkraj 
upravnih meja, je izjemno pomembno 
čezmejno, medregionalno in 
nadnacionalno sodelovanje med 
evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi na področju varstva 
biotske raznovrstnosti in naravnih virov v 
regijah. Boljše izkoriščanje možnosti za 
teritorialno sodelovanje in izmenjavo 
informacij, izkušenj in dobrih praks bi 
pomembno prispevalo k uresničitvi ciljev, 
povezanih z okoljem in podnebnimi 
spremembami.
2.3.8 Poleg tega je treba financiranje iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, uskladiti s podporo iz programa 
NER 300, ki porablja prihodke, ustvarjene 
z dražbo pravic v okviru evropskega 
sistema za trgovanje z emisijami.1

                                               
1 UL L 290, 6.11.2010, str. 39–48, 2010/670/EU: Sklep Komisije z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih 
za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko 
shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s 
sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z 
Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2010/670/EU) UL L 275, 25.10.2003, str. 32–46.
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2.4 ERASMUS za vse
2.4.1 Da bi bile naložbe v ljudi kar najbolj 
učinkovite, je treba okrepiti sinergije med 
skladi, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, in programom „Erasmus za 
vse“. Te naložbe bodo pomembno koristile 
posameznikom, pa tudi družbi kot celoti, 
saj bodo prispevale k rasti in blaginji. 
„Erasmus za vse“ podpira samo 
čeznacionalne projekte, medtem ko je pri 
kohezijski politiki bolj poudarjena 
regionalna razsežnost. Države članice in 
regije se spodbujajo, naj preskusijo orodja 
in metode, pridobljene pri 
nadnacionalnem sodelovanju v okviru 
programa Erasmus za vse, in jih nato 
prek skladov, ki jih zajema Uredba o 
skupnih določbah, izvedejo na svojem 
ozemlju.
2.4.2 Komisija in države članice morajo 
zagotoviti učinkovito usklajevanje med 
kohezijsko politiko in programom 
„Erasmus za vse“, in sicer z jasnim 
ločevanjem med vrstami naložb in 
podprtimi ciljnimi skupinami, zlasti ob 
upoštevanju skupin ranljivih ljudi. 
Podpora iz programa „Erasmus za vse“ se 
osredotoči na nadnacionalne projekte 
mobilnosti pri učenju za študente, mlade 
in zaposlene, na strateško partnerstvo med 
organizacijami in ustanovami po Evropi 
ter na ukrepe v podporo razvoju in
izvajanju politike. Glavni cilji prednostnih 
naložb za kohezijsko politiko bodo: 
izobraževanje, usposabljanje oseb na trgu 
dela in mobilnost odraslih v učnem 
procesu.
2.4.3 Boljši rezultati bodo doseženi tudi s 
spodbujanjem dopolnjevanja med 
financiranjem mobilnosti in 
financiranjem dejavnosti, ki vključujejo 
najboljše prakse in inovativne projekte na 
ravni EU v okviru programa Erasmus za 
vse. Pri tem usklajevanju lahko pomagajo 
nacionalne agencije, ustanovljene v 
okviru tega programa.
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2.5 Program za socialne možnosti in 
inovacije
2.5.1 Povečati bi bilo treba sinergije med 
skladi iz uredbe o skupnih določbah in 
programom Evropske unije za socialne 
možnosti in inovacije, da bi prispevali k 
izvajanju strategije Evropa 2020, njenih 
glavnih ciljev, vodilnih pobud, 
integriranih smernic in pobude priložnosti 
za mlade, tako da se zagotovi finančna 
podpora ciljem Evropske unije v smislu 
spodbujanja visoke stopnje kakovostne 
zaposlenosti, zagotavljanja ustrezne in 
dostojne socialne zaščite, boja proti 
socialni izključenosti in revščini, 
izboljšanja delovnih pogojev ter 
zaposlitvenega in izobrazbenega položaja 
mladih.
2.5.2 Države članice bi morale izrabiti 
priložnost in uresničiti dodatne ukrepe iz 
Evropskega socialnega sklada v skladu z 
dejavnostmi, izvedenimi v sklopu 
programa za socialne možnosti in 
inovacije na področjih, kot so socialni 
dialog, pravosodje in temeljne pravice, 
enake možnosti, izobrazba, poklicno 
usposabljanje, pravice otrok in njihova 
blaginja, mladinska politika, migracijska 
politika, raziskave in inovacije, 
podjetništvo, zdravje, delovni pogoji, 
širitev in zunanji odnosi ter splošna 
gospodarska politika.
2.5.3 V mejnih regijah imajo čezmejna 
partnerstva EURES pomembno vlogo pri 
razvijanju dejanskega evropskega trga 
dela. Čezmejna partnerstva EURES bi 
zato morali še naprej podpirati s 
horizontalnimi dejavnostmi Unije, ki bi 
jih lahko dopolnjevali z nacionalnimi viri 
ali Evropskim socialnim skladom.
2.5.4 Da se zagotovi dopolnjevanje, se 
ukrepi iz programa za socialne možnosti 
in inovacije tesno usklajujejo z ukrepi, 
izvedenimi v okviru kohezijske politike. 
Države članice morajo uskladiti ustrezne 
ukrepe iz skladov SSO, zlasti iz 
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Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, z 
ukrepi temeljnega mikro financiranja iz 
programa za socialne možnosti in 
inovacije, ki so namenjeni izboljšanju 
razpoložljivosti in dostopa do mikro 
financiranja za osebe, ki so izgubile 
službo ali jim to grozi ali imajo težave pri 
vstopu ali ponovnem vstopu na trg dela, 
ter za osebe, ki jim grozi socialna 
izključenost, in ranljive osebe, ki so v 
slabšem položaju glede dostopa do 
konvencionalnega trga kreditov in želijo 
ustanoviti ali razviti lastna mikro podjetja, 
vključno s samozaposlitvijo, brez 
diskriminacije glede na starost, ter za 
mikro podjetja, predvsem v socialnem 
gospodarstvu, in mikro podjetja, ki 
zaposlujejo najbolj zapostavljene osebe s 
trga dela.
2.5.5 „Os pobude mladih“ znotraj 
programa za socialne možnosti in 
inovacije na pobudo Evropskega 
parlamenta podpira ukrepe za osebe, stare 
do 25 let, med drugim ukrepe za 
preprečevanje zgodnje opustitve 
izobraževanja, zlasti s ponovnim 
vključevanjem v usposabljanje, da bi 
razvili znanja, ki so pomembna na trgu 
dela, da bi tesneje združili okolje 
zaposlovanja, izobraževanja in 
usposabljanja, da bi podprli prve delovne 
izkušnje in usposabljanje na delovnem 
mestu, da bi mladim ponudili priložnost 
pridobiti ustrezna znanja in delovne 
izkušnje ter kakovost pripravništva in 
vajeništva, ter podprli dostop mladih do 
trga dela. Da bi okrepili te ukrepe bi 
morale države članice in regije v 
programe iz skladov skupnega strateškega 
okvira uvesti ustrezne ukrepe.

2.6 Instrument za povezovanje Evrope in 
vseevropska omrežja ter energetska in 
telekomunikacijska omrežja
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2.6.1 Da bi dosegli čim večjo evropsko 
dodano vrednost, je treba ESRR in 
Kohezijski sklad, vseevropska omrežja in 
instrument za povezovanje Evrope (CEF) 
načrtovati v tesnem sodelovanju, da se 
zagotovijo kar najboljše povezave med 
različnimi vrstami infrastrukture (v 
prometu, energetiki in telekomunikacijah) 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 
v Uniji. Treba je zagotoviti največji možni 
finančni vzvod za projekte z evropsko 
razsežnostjo in razsežnostjo enotnega 
trga, kar se nanaša zlasti na prednostna 
prometna, energetska in digitalna 
omrežja.
2.6.2 Tako kot je treba nacionalno 
infrastrukturo načrtovati dosledno, z 
upoštevanjem razvoja čezmejnih povezav 
v Uniji in z vzpostavljanjem povezav med 
regijami v državi članici, morajo načrti 
temeljiti na dejanskem in načrtovanem 
povpraševanju po prevozu ter odkriti 
manjkajoče povezave in ozka grla. Z 
naložbami v regionalno povezljivost s 
celovitim omrežjem in osrednjim 
vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-
T) je treba omogočiti, da mestna in 
podeželska območja izkoristijo priložnosti, 
ki jih prinašajo večja omrežja.
2.6.3 Opredelitev prednosti pri naložbah, 
katerih učinki segajo onkraj meja države 
članice, je treba uskladiti z načrtovanjem 
vseevropskega prometnega omrežja, tako 
da so naložbe iz ESRR in Kohezijskega 
sklada popolnoma v skladu s smernicami 
za vseevropsko prometno omrežje, ki 
določajo prednostne naloge EU v 
prometu, vključno z: obravnavanjem 
izzivov podnebnih sprememb, prihodnjim 
razvojem celostnega vseevropskega 
prometnega omrežja in konceptom 
multimodalnega koridorja.
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2.6.4 V beli knjigi Komisije o prometu1 je 
predstavljena zamisel o konkurenčnem in 
z viri gospodarnem prometnem sistemu, 
pri čemer je poudarjeno, da je treba v 
prometnem sektorju znatno zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov. Za sklade, ki 
jih zajema Uredba o skupnih določbah, to 
pomeni usmeritev na trajnostne oblike 
prevoza in vlaganje v področja, ki 
zagotavljajo največjo evropsko dodano 
vrednost, na primer v vseevropska 
omrežja. Po opredelitvi naložb je treba 
določiti njihov prednostni vrstni red glede 
na njihov prispevek k mobilnosti, 
trajnosti, zmanjševanju izpustov 
toplogrednih plinov in enotnemu 
evropskemu prometnemu prostoru.

2.6.5 Države članice in regije morajo 
naložbe usmeriti v gradnjo nove 
infrastrukture in povečanje zmogljivosti 
obstoječe infrastrukture z znatnimi 
posodobitvami.
2.6.6 Na področju pomorskega prometa je 
treba razviti pristanišča, ki bodo kot 
učinkovite vstopne in izstopne točke 
popolnoma vključena v kopensko 
infrastrukturo. Prednost je treba dati 
projektom dostopa do pristanišča in 
povezav z zaledjem. Z razvojem celinskih 
plovnih poti se mora povečati njihov 
prispevek k trajnostnim evropskim 
omrežjem tovornega prometa.
2.6.7 Zlasti si je treba prizadevati za 
dopolnjevanje med naložbami v 
infrastrukturo iz ESRR in Kohezijskega 
sklada, in sicer z deljenim upravljanjem 
ter z instrumentom za povezovanje Evrope 
(CEF), pri katerem gre za neposredno 
upravljan instrument s konkurenčnim 
izbiranjem projektov. Z instrumentom za 
povezovanje Evrope se bodo financirali 
projekti osrednjega omrežja (strateško 
najpomembnejši deli celovitega omrežja), 

                                               
1 „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu 
sistemu” COM(2011)0144 konč.
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ki imajo največjo evropsko dodano 
vrednost in se v vseevropskem prometnem 
omrežju štejejo za najbolj zapletene v 
smislu izvajanja: čezmejne manjkajoče 
povezave, ključna ozka grla in 
multimodalni načini prevoza. Kohezijski 
sklad bo usmerjen na projekte z visoko 
evropsko dodano vrednostjo, namenjene 
odpravi ozkih grl v prometnih omrežjih, s 
podporo infrastrukturi osrednjega in 
celovitega vseevropskega prometnega 
omrežja.
2.6.8 Kohezijski in strukturni skladi bodo 
prav tako zagotovili lokalno in regionalno 
infrastrukturo in njuno povezavo s 
prednostnimi omrežji Unije na 
energetskem in telekomunikacijskem 
področju.
2.6.9 Instrument za povezovanje Evrope 
dopolnjuje Kohezijski sklad in strukturne 
sklade, saj prispeva k doseganju 
regionalnih in lokalnih razvojnih ciljev v 
smislu infrastrukture, da se omogoči kar 
največja dodana vrednost funkcionalnega 
in povezanega notranjega trga ter 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije.

2.7 IPA, ENPI, ERS
2.7.1 Treba si je prizadevati za povečanje 
sinergije med zunanjimi instrumenti in 
kohezijsko politiko, da se izboljša 
učinkovitost pri doseganju številnih ciljev 
politike Unije. Opreti se je treba zlasti na 
sinergije in medsebojno dopolnjevanje z 
Evropskim razvojnim skladom, 
instrumentom za predpristopno pomoč in 
evropskim sosedskim instrumentom.
2.7.2 Izkoristiti je treba zagotavljanje 
tesnejšega teritorialnega povezovanja, 
sinergije med dejavnostmi teritorialnega 
sodelovanja v okviru kohezijske politike in 
evropske sosedske instrumente. Možnosti 
za dopolnjevanje med temi instrumenti so 
največje pri dejavnostih čezmejnega 
sodelovanja. Države članice in regije 
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morajo zato zagotoviti, da se obstoječe 
dejavnosti povežejo z novoustanovljenimi 
evropskimi združenji za teritorialno 
sodelovanje, s posebnim poudarkom na 
usklajevanju in izmenjavi najboljših 
praks.

3. Mehanizmi usklajevanja med skladi, ki 
jih zajema Uredba o skupnih določbah

3.1 Države članice in regije morajo 
zagotoviti, da se z ukrepi, financiranimi iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, ustvarjajo sinergije in da 
racionalizacija pripelje do znižanja 
upravnih stroškov in zmanjšanja bremen 
na terenu.
3.2 Ministrstva in organi upravljanja, 
odgovorni za izvajanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
morajo tesno sodelovati pri pripravi, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
pogodbe o partnerstvu in programov. Še 
zlasti morajo:
a) opredeliti področja posredovanja, kadar 
se skladi, ki jih zajema uredba o skupnih 
določbah, lahko združujejo in 
dopolnjujejo za dosego enega ali več 
tematskih ciljev, ki jih določa ta uredba;
b) spodbujati vključevanje organov 
upravljanja, odgovornih za enega od 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, drugih organov upravljanja in 
zadevnih ministrstev v razvoj shem 
podpore za zagotovitev sinergij in 
preprečevanje prekrivanja ter za 
spodbujanje pristopa z več skladi;
c) ustanoviti skupne odbore za 
spremljanje programov izvajanja skladov, 
ki jih zajema Uredba o skupnih določbah, 
in razvoj skupnih ureditev upravljanja in 
nadzora za lažje usklajevanje med organi, 
odgovornimi za izvajanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah;
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d) izkoristiti skupne rešitve e-upravljanja, 
namenjene prosilcem in upravičencem, 
ter enotne točke za svetovanje o možnostih 
za podporo iz vsakega od skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah.

4. Prednostne naloge ozemeljskega 
usklajevanja (čezmejnega, mednarodnega 
in medregionalnega)

4.1 Velike možnosti za regionalni razvoj, 
ustvarjanje delovnih mest in kohezijo se 
skrivajo v sodelovanju, ki sega onkraj 
upravnih meja in skuša preseči naravne 
meje. Sodelovanje, ki temelji na skupnih 
potrebah na skupnem ozemlju, je pogosto 
najbolj učinkovito.
4.2 Čezmejno sodelovanje temelji na 
zamisli, da številni izzivi segajo onkraj 
upravnih meja. Za učinkovit odziv sta 
potrebna skupno ukrepanje in izmenjava 
znanja na ustrezni teritorialni ravni.
4.3 Skrite možnosti mejnih regij bi bilo 
mogoče izkoristiti tudi z lokalno 
usmerjenimi ukrepi podpore.
4.4 Obe obstoječi makroregionalni 
strategiji sta utrli pot povezovanju 
zainteresiranih strani v skupno ukrepanje 
na ustrezni teritorialni ravni. Strategiji sta 
izboljšali razumevanje potrebe po 
skupnem reševanju težav, ki jim ena sama 
država članica ni kos, kot je na primer 
čiščenje Baltskega morja ali Donave.
Makroregionalne strategije in druge 
oblike teritorialnega sodelovanja se lahko 
podprejo iz ESSR in ESS, v programih pa 
je treba določiti posebne pogoje za 
podporo makroregionalnim strategijam.
4.5 Premostitev ovir mora biti del 
načrtovanja skladov, ki jih zajema Uredba 
o skupnih določbah – cilji obstoječih 
makroregionalnih strategij se morajo 
odražati pri analizah potreb in določitvi 
ciljev za zadevne operativne programe od 
faze načrtovanja dalje. Te strategije bodo 
dosegle svoj namen samo, če bodo cilji 
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makroregionalnih strategij postali del 
strateškega načrtovanja programov 
kohezijske politike v zadevnih regijah in 
državah članicah.
4.6 Države članice in regije morajo 
obenem zagotoviti, da programi 
teritorialnega sodelovanja učinkovito 
prispevajo k ciljem Evrope 2020. Države 
članice in regije torej lahko spodbujajo 
sodelovanje ter preskušajo, vodijo in 
uvajajo nove rešitve ob zagotavljanju, da 
je sodelovanje namenjeno v podporo 
širšim ciljem politike. Po potrebi je treba s 
teritorialnim sodelovanjem čezmejno 
povezati nosilce odločanja, da bi poiskali 
rešitve za skupne težave.
4.7 Države članice in regije morajo 
programe teritorialnega sodelovanja videti 
predvsem kot koristna orodja za 
premostitev ovir pri sodelovanju, s čimer 
bi se podprli cilji nacionalne in 
regionalne politike, katerih učinki bi 
segali onkraj območja programa.
(Oblika „morati“ se v celotni prilogi 
nadomesti s pogojnim naklonom, razen pri 
navedbah partnerstva v skladu s členom 5, 
kjer bi bilo treba uporabiti povedni naklon 
(navadni sedanjik)).

Or. en

Predlog spremembe 535
Elisabeth Schroedter
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga -I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga -I
Skupni strateški okvir

Ta okvir naj bi se v skladu s členom 10 
uporabljal za usklajevanje, združevanje in 
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uravnoteženje ciljev različnih politik v 
posebnih regionalnih okvirih, zlasti za 
usklajevanje in uravnoteženje prednostnih 
naložb s tematskimi cilji iz člena 9.
Poleg okvira iz te priloge bi morala 
Komisija podpirati države članice in regije 
s sprejetjem neizčrpnega seznama 
priporočenih ukrepov za sklade SSO v 
obliki delegiranega akta skladno s 
členom 142. Ta seznam bi moral kot del 
SSO državam članicam in regijam dati 
smernice, kako naj tematske cilje, ki jih 
določa člen 9 te uredbe, pretvorijo v 
načrtovanje ob upoštevanju različnih 
potreb, izzivov in priložnosti v regijah ter 
potrebne prilagodljivosti za trajnostni 
regionalni razvoj.

1. Horizontalna načela in medsektorski 
izzivi

1.1 Partnerstvo in upravljanje na več 
ravneh 
1.1.1 Načelo upravljanja na več ravneh 
zahteva usklajeno delovanje po načelih 
subsidiarnosti in sorazmernosti ter v 
partnerstvu. Prav tako se mora kazati v 
funkcionalnem in institucionaliziranem 
sodelovanju, zlasti pri pripravi in 
izvajanju politik Unije. Izrecno 
sklicevanje na načelo upravljanja na več 
ravneh v tej uredbi pomeni okrepitev tega 
načela in zagotavlja dodano vrednost 
kohezijske politike.
1.1.2 Upoštevanje načela upravljanja na 
več ravneh je nujno za lažje doseganje 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije ter izpolnitev prednostnih nalog 
Unije v smislu pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti.
1.1.3 V skladu s členom 5 države članice 
organizirajo partnerstvo s predstavniki 
pristojnih regionalnih, lokalnih, mestnih 
in drugih javnih organov, gospodarskimi 
in socialnimi partnerji ter organi, ki 
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predstavljajo civilno družbo, vključno z 
okoljskimi partnerji, nevladnimi 
organizacijami, organi, odgovornimi za 
spodbujanje enakosti spolov in 
nediskriminacije, pa tudi z nevladnimi 
organizacijami, ki spodbujajo socialno 
vključevanje, ter organizacijami, ki so 
dejavne na področju kulturne in 
izobraževalne politike ter politike mladih. 
Posebno pozornost je treba nameniti 
skupinam, ki bi jih programi lahko 
prizadeli in bi lahko imele težave pri 
vplivanju nanje.
1.1.4 Države članice in regije morajo za 
zagotovitev učinkovitega upravljanja na 
več ravneh izvesti naslednje ukrepe:
a) izvajati partnerstvo v skladu z 
Evropskim kodeksom dobre prakse, 
navedenim v členu 5; 
b) uvesti mehanizme usklajevanja med 
različnimi ravnmi upravljanja v skladu z 
zadevnimi sistemi ustavnih pooblastil;
c) redno poročati o izvajanju partnerstva.

1.1.5 V vseh fazah izvajanja skladov, ki 
jih zajema uredba o skupnih določbah, je 
treba vzpostaviti partnerstvo, da se 
regionalni in lokalni organi neposredno 
vključijo v pripravo pogodb o partnerstvu 
in programov, pa tudi v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje teh 
programov. Da bi zagotovili partnerstvo v 
vseh fazah izvajanja politike, je treba 
vključiti tudi socialne in ekonomske 
partnerje, druge javne organe in 
organizacije, ki zastopajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji, 
nevladnimi organizacijami ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji. Partnerstvo se 
organizira na naslednji način:
a) Partnerji bi morali predstavljati 
različne teritorialne ravni skladno z 
institucionalno strukturo držav članic, 
partnerstvo pa se vzpostavi ob upoštevanju 
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naslednjih minimalnih zahtev:
(i) predstavništvo različnih partnerjev 
temelji na njihovih nalogah med 
izvajanjem programov,
(ii) partnerji izberejo in imenujejo lastne 
člane, ki jih predstavljajo v odborih za 
spremljanje in drugih posvetovalnih 
telesih in delovnih skupinah, 
ustanovljenih v okviru skladov SSO,
(iii) sestava odborov za spremljanje 
upošteva ravnotežje med spoloma in 
raznolikost,
(iv) seznam članov odborov za spremljanje 
in drugih delovnih skupin se objavi, 

(v) vsi izbrani partnerji poznajo svoje 
dolžnosti, povezane z zaupnostjo in 
navzkrižjem interesov zaradi posebnega 
usposabljanja in na podlagi formalizacije 
dolžnost v podpisani izjavi.
b) Partnerji neposredno sodelujejo pri 
pripravi pogodb o partnerstvu in v vseh 
fazah priprave, izvajanju, spremljanju in 
vrednotenju programov.
1.1.6 Sodelovanje s partnerji sledi 
najboljši praksi. Vsaka država članica 
zagotovi ustrezno raven tehnične pomoči, 
ki omogoča udeležbo in sodelovanje 
partnerjev v vseh fazah postopka 
oblikovanja programov.
1.1.7 Države članice sklepajo partnerstva 
ob upoštevanju naslednjih minimalnih 
postopkovnih zahtev: 
(i) pravočasno razkritje informacij med 
razpravami o strateških dokumentih, 

(ii) zainteresirane strani imajo dovolj časa 
za analizo dokumentov, posvetovanja s 
svojimi člani in volilnim okrožjem ter 
dajejo povratne informacije, 
(iii) ustrezne ureditve, s katerimi lahko 
zainteresirane strani postavijo vprašanje 
ali podajo predloge in pripombe, 
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(iv) preglednost o tem, kako so se 
upoštevali predlogi in komentarji
partnerjev, vključno s pojasnilom, če so 
bile pripombe zavrnjene, in 
(v) razširjanje informacij o rezultatih 
posvetovanj. 

1.1.8 Poleg tega bi bilo treba upoštevati, 
da fizično okolje omogoča dostop do tega 
procesa invalidnim osebam.

1.2 Trajnostni razvoj
1.2.1 Načelo trajnostnega razvoja, 
določeno v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), se nanaša na pojem 
napredka, v skladu s katerim je treba v 
razprave o blaginji in boljši kakovosti 
življenja za sedanje in prihodnje 
generacije vključiti socialna, ekonomska 
in okoljska vprašanja.
1.2.2 Vprašanja trajnostnega razvoja in 
načelo „plača onesnaževalec“ morajo zato 
biti sestavni del vsakega načrta, od 
njegovega oblikovanja do izpolnjevanja in 
od spremljanja do ocenjevanja. 
Neupoštevanje načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ se lahko dovoli samo v 
izjemnih primerih, če so uvedeni ukrepi za 
zmanjšanje vplivov.
1.2.3 Da bi se lahko države članice in 
regije spopadle z zapletenimi izzivi, s 
katerimi se srečujejo, morajo uporabiti 
vse razpoložljive instrumente politike 
Unije. Zlasti pri obvladovanju podnebnih 
sprememb je treba sredstva usmeriti v 
preventivne in blažilne ukrepe. Vse nove 
naložbe, izvedene s podporo skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
morajo biti same po sebi odporne na 
posledice podnebnih sprememb in 
naravnih nesreč.
1.2.4 ESRR in Kohezijski sklad morata še 
naprej veliko vlagati v infrastrukture 
držav članic, da se izpolnijo zahteve iz 
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okvirne direktive o vodah1 in drugih 
zadevnih direktiv. Tehnološke rešitve, ki 
bi lahko prispevale k trajnostnim 
ukrepom, že obstajajo in pojavljajo se 
nove, zato mora ESRR še naprej 
zagotavljati podporo za raziskave na tem 
področju. Taka pomoč mora biti 
namenjena dopolnjevanju ukrepov, ki jih 
zajema Obzorje 2020. Prek EKSRP in 
Sklada za pomorstvo in ribištvo je treba 
zagotoviti finančna sredstva za dejavnosti 
v prid biotske raznovrstnosti. EKSRP se 
lahko uporabi tudi za podporo 
upravljavcem zemljišč, kadar so zaradi 
obveznih okoljevarstvenih zahtev 
določena območja postavljena v slabši 
položaj.

1.2.5 Doseganje trajnostnega razvoja ne 
sme biti tehnične narave. Za zagotovitev, 
da bo ta cilj vključen v delovanje skladov, 
ki jih zajema Uredba o skupnih določbah, 
na terenu, morajo organi upravljanja ta 
cilj ustrezno in dosledno upoštevati ves 
čas trajanja programa ter morajo zavzeti 
dejavnejši pristop k zmanjševanju 
škodljivih učinkov pomoči na okolje, med 
drugim z naslednjimi ukrepi:
a) usmerjanje naložb v rešitve, ki najbolj 
učinkovito izkoriščajo vire,

b) pazljivo pretehtanje potrebe po 
naložbah, če imajo te naložbe znaten 
negativen vpliv na okolje,
c) upoštevanje dolgoročnejše perspektive 
ob primerjavah stroškov „življenjskega 
cikla“ alternativnih vrst naložb,
d) uporaba zelenih javnih naročil.

1.3 Spodbujanje enakosti moških in žensk 
ter boj proti diskriminaciji
1.3.1 Države članice in regije bi morale 
sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo 
neenakosti in preprečitev diskriminacije 

                                               
1 UL ref.......Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000.
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na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere 
ali prepričanja, invalidnosti, starosti, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete v 
vseh fazah izvajanja skladov, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah.
1.3.2 Države članice in regije morajo 
slediti cilju enakosti moških in žensk, 
sprejeti ustrezne ukrepe za preprečitev 
diskriminacije med pripravo, izvajanjem, 
spremljanjem in ocenjevanjem dejavnosti 
v programih, ki se sofinancirajo iz 
skladov, zajetih z Uredbo o skupnih 
določbah, ter jasno navesti ukrepe za 
upoštevanje tega načela v programih.
1.3.3 Države članice in regije bi si morale 
prizadevati za enakost moških in žensk, 
kot jo opredeljuje člen 8 PDEU, in 
poskrbeti za vključevanje tega vprašanja v 
pripravo, izvedbo, spremljanje in 
ocenjevanje ukrepov v okviru vseh 
skladov SSO in za vključitev vidika spola 
kot zavezujočega načela. Programi ESRR, 
ESS in kohezijskega sklada bi morali s 
podrobno opredelitvijo ciljev in 
instrumentov izrecno določiti pričakovane 
prispevke iz teh skladov za enakost spolov. 
Analiza ciljev posredovanja bi morala 
vsebovati analizo zastopanosti spolov. Za 
jasno sliko o tem, kako programi 
izpolnjujejo cilje enakosti spolov, so 
bistvenega pomena tudi sistemi 
spremljanja in zbiranja podatkov. 
Napredek se prikaže z uporabo 
horizontalnih kazalnikov. Zagotoviti bi 
bilo treba zagotoviti sodelovanje organov, 
pristojnih za spodbujanje enakosti spolov 
v partnerstvu. Zelo je priporočljivo 
organizirati stalne strukture ali v 
obstoječih strukturah izrecno dodeliti 
funkcijo, ki svetuje o enakosti spolov, da 
bi poskrbeli za potrebno strokovnost pri 
pripravi, spremljanju in ocenjevanju 
programov SSO. Večja udeležba žensk na 
trgu dela, kot delodajalk in delojemalk, bi 
poživila gospodarstvo Unije. Izkoriščanje 
potenciala za tako povečanje dejavnosti z 
zvišanjem stopnje zaposlenosti žensk je 
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ključnega pomena za dosego ciljev 
zaposlovanja iz strategije Evropa 2020, in 
sicer 75-odstotna stopnja zaposlitve za 
ženske in moške. Ovire za udeležbo žensk 
na trgu dela je treba zato temeljito 
obravnavati, med drugim prek zmanjšanja 
segmentacije trga dela po poklicih in 
sektorjih, vključno s spodbujanjem boljše 
udeležbe žensk na področju raziskav in 
razvoja ter z vključevanjem delavk v 
poklicne in izobraževalne programe na 
zelenih delovnih mestih. Države članice in 
regije morajo s posebnimi ukrepi 
zagotoviti, da poleg ESS, tudi ESRR, 
Kohezijski sklad, Sklad za pomorstvo in 
ribištvo ter EKSRP financirajo dejavnosti 
za spodbujanje ekonomske neodvisnosti 
žensk, dosego ustreznega ravnotežja med 
poklicnim in družinskim življenjem, ter 
podprejo možnosti žensk kot podjetnic.
1.3.4 S spremljanjem in ocenjevanjem 
programov bo mogoče izmeriti vpliv 
pričakovanega prispevka skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, k 
enakosti spolov.
1.3.5. Mnenje, ki ga izdajo organi za 
spodbujanje enakosti o programih ESS, 
ESRR in Kohezijskega sklada, ima za cilj 
zagotoviti sprejetje vseh potrebnih določb. 
Poleg tega je zelo priporočljivo 
sodelovanje organov za spodbujanje 
enakosti spolov ali drugih organizacij, ki 
se dejavno borijo proti diskriminaciji, da 
bi zagotovili potrebno strokovno znanje 
pri pripravi, spremljanju in ocenjevanju
skladov.

1.4 Dostopnost
1.4.1 Vsi proizvodi in storitve, ki so na 
voljo javnosti in se sofinancirajo iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, morajo biti dostopni. Za 
vključevanje prikrajšanih skupin, 
vključno z osebami z zmanjšano 
mobilnostjo in invalidi, predvsem 
dostopnost grajenega okolja, prevoza, 
informacijskih in komunikacijskih 
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tehnologij je bistvenega pomena, zlasti ob 
upoštevanju Konvencije Združenih 
narodov o pravicah invalidov, ki velja od 
3. maja 2008, in politik EU za izvajanje te 
konvencije.
1.4.2 Nujno je ustrezno obravnavati 
potrebe tistih, ki so najbolj oddaljeni od 
trga dela, invalidov, migrantov, beguncev 
in prosilcev za azil, brezdomcev ter 
preostalih skupin, ki jim grozi revščina, 
otrok in mladih, starejših, etničnih 
manjšin in drugih prikrajšanih skupin, da 
bi jim omogočili lažji vstop na trg dela in 
vključevanje v vse vidike življenja družbe.
1.4.3 Države članice in regije morajo še 
naprej spodbujati socialno kohezijo na 
enaki podlagi kot ekonomsko in 
teritorialno kohezijo v vseh regijah EU, da 
bo strategija EU 2020 dosegla svoje cilje. 
V skladu s členom 84(3) uredbe (EU) št 
(… o splošnih določbah) je določen 
najmanjši skupni delež sredstev ESS za 
vsako kategorijo regij, tako da je treba iz 
skupnih sredstev ESS za kohezijsko 
politiko namenjenih vsaj 25 % proračuna 
(brez instrumenta za povezovanje Evrope).

1.5 Demografski razvoj
1.5.1 Prilagajanje na demografske 
spremembe je za države članice in regije 
eden od glavnih izzivov v prihodnjih 
desetletjih. Zaradi manjšega obsega 
delovno aktivnega prebivalstva in večjega 
deleža upokojenih ljudi bodo sistemi 
socialnega varstva držav članic in tako 
tudi gospodarska konkurenčnost Unije še 
dodatno obremenjeni.
1.5.2 Demografske spremembe prinašajo 
nove izzive. Tak demografski razvoj je 
treba preučiti in se z njim soočiti 
predvsem na regionalni in lokalni ravni, 
kjer koli različne razvojne težnje 
postanejo očitne. Države članice in regije 
se morajo opreti na sklade, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, in razviti 
prilagojene strategije za reševanje 
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demografskih vprašanj ter ustvariti 
možnosti za razvoj „gospodarstva 
sivolasih“.
1.5.3 Povečanje zaposlitvenih možnosti za 
starejše bo prineslo nešteto koristi ljudem, 
družbam in javnim proračunom. Države 
članice in regije morajo sklade, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
porabiti za sprejetje ukrepov za lažje 
vključevanje vseh starostnih skupin. 
Najboljša uporaba vseh obstoječih 
človeških virov, vključno s prizadevanjem 
za odpravo brezposelnosti mladih, odraža 
eno od neposrednih nalog skladov, zajetih 
z Uredbo o skupnih določbah, ki je 
prispevati k čim boljšemu izkoristku 
potenciala vseh prebivalcev Unije. To bo 
doseženo z izboljšanjem dostopa do 
izobraževanja, njegovih minimalnih ravni 
in kakovosti ter z okrepitvijo socialnih 
podpornih struktur. Tudi z naložbami v 
zdravstveno infrastrukturo bi se 
uresničeval cilj dolgega in zdravega 
aktivnega življenja za vse državljane 
Unije.
1.5.4 Države članice in regije morajo pri 
pripravi programov upoštevati dolgoročne 
izzive demografskih sprememb. V regijah, 
ki so jih demografske spremembe najbolj 
prizadele, je treba opredeliti ukrepe za:
a) podporo demografski prenovi z 
izboljšanjem razmer za družine ter večjo 
uravnoteženostjo poklicnega, zasebnega 
in družinskega življenja;
b) spodbujanje zaposlovanja; povečanje 
produktivnosti in gospodarske 
učinkovitosti z naložbami v izobraževanje 
in raziskave;
c) usmerjenost v ustreznost in kakovost 
izobraževanja ter socialnih podpornih 
struktur;
in
d) zagotavljanje stroškovno učinkovitega 
zdravstvenega varstva in dolgotrajne nege, 
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vključno z naložbami v infrastrukturo.

1.6 Celostni pristop
1.6.1 Celostni teritorialni pristop je 
bistven za učinkovit odziv na izzive, s 
katerimi se srečujejo države članice in 
regije. Ti izzivi so povezani z vplivi: 
globalizacije; okoljskih in energetskih 
vprašanj; težav zaradi staranja 
prebivalstva in demografskih sprememb; 
zahtev po tehnološkem preoblikovanju in 
inovacijah; ter dohodkovne neenakosti in 
družbene segregacije. Zaradi zapletenosti 
in medsebojne povezanosti teh vprašanj so 
lahko uspešne samo rešitve, ki so po 
naravi celostne, večsektorske in 
večrazsežnostne.
1.6.2 V tem smislu skladi, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, omogočajo, 
da se moči različnih skladov EU združijo v 
celostne svežnje, prilagojene posebnim 
lokalnim in regionalnim potrebam.
1.6.3 Države članice in regije morajo pri 
razvoju strategij in programov za 
opredelitev najustreznejših ukrepov 
posvetiti posebno pozornost prevladujočim 
teritorialnim, strukturnim in 
institucionalnim značilnostim, kot so 
povezljivost zadevne regije, vzorci 
zaposlovanja in mobilnost delovne sile, 
povezave med mestom in podeželjem, 
lokalne medsebojne odvisnosti različnih 
sektorjev, kulturna dediščina, staranje 
prebivalstva in demografske spremembe 
itd.
1.6.4 Države članice in regije morajo 
preučiti, kateri so največji družbeni izzivi, 
s katerimi se srečujejo. V odziv na te izzive 
morajo obravnavati tudi vprašanje, kateri 
so posebni vidiki blaginje njihovih 
državljanov, na katere želijo vplivati in jih 
okrepiti s politiko, in kako naj bi se ta 
politika oblikovala in uresničevala v 
posebnem okviru zadevne države ali 
regije.
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1.6.5 Države članice in regije morajo zato, 
da bi spodbujale dobre politike, 
prilagojene posebnim regionalnim 
potrebam, dodatno razviti celostni 
ozemeljski pristop do oblikovanja in 
izvajanja politik. Metoda celovite 
ozemeljske naložbe bi morala biti glavno 
orodje za doseg uravnoteženega 
trajnostnega razvoja, ki bi lahko 
spodbudil zaposlovanje, socialno 
vključenost in blaginjo, ob upoštevanju 
povezanih vsebinskih vidikov, a s 
poudarkom na naslednjih osrednjih 
elementih:
a) ocene razvojnih možnosti in 
zmogljivosti regije v okviru strategije 
Evropa 2020;
b) oceno razvojnih izzivov, s katerimi se 
spopada regija, in njene sposobnosti za 
reševanje teh izzivov;
c) upoštevanje ustreznega teritorialnega 
obsega in kontekst za oblikovanje in 
izvajanje politik v skladu z načelom 
subsidiarnosti;
d) združevanje ene ali več dopolnilnih 
prednostnih naložb iz različnih tematskih 
ciljev v eno prednostno os ali program;
e) oblikovanja ureditve upravljanja na več 
ravneh, ki je potrebna za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja politike;
f) izbire ustreznih kazalnikov rezultatov in 
uspešnosti, ki naj bi se uporabili za 
spremljanje in ocenjevanje politike.

2. Sinergije in usklajevanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, z 
instrumenti drugih politik EU

2.1 Uvod
2.1.1 Da bi dosegli kar najboljše rezultate 
trajnostne rasti in razvoja na terenu, je 
treba uskladiti vse politike Unije in z njimi 
povezane instrumente, ki imajo 
pomembno vlogo pri doseganju 
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ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter bolj uravnoteženega 
teritorialnega razvoja v EU. To se mora 
kazati tudi z boljšo usklajenostjo 
proračuna Unije z nacionalnimi in 
podnacionalnimi proračuni držav članic 
pri financiranju skupnih političnih 
prednostnih nalog ter z boljšim 
vertikalnim sodelovanjem med EU ter 
nacionalnimi in regionalnimi organi.
2.1.2 Sinergije in usklajevanje ne 
predvidevajo enotne rešitve za vsa 
področja. V okviru tega je treba opraviti 
natančnejšo analizo učinka politik Unije v 
regijah in na kohezijo, da bi spodbudili 
učinkovite sinergije ter bi bilo mogoče 
opredeliti in spodbujati najprimernejša 
sredstva na evropski ravni za podporo 
lokalnim in regionalnim naložbam.
2.1.3 Države članice in regije morajo v 
fazi načrtovanja in izvajanja zagotoviti 
ujemanje med pomočjo iz skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, in 
cilji drugih politik EU. V ta namen si 
morajo prizadevati za:
a) prepoznavanje in uporabo dopolnjevanj 
med različnimi instrumenti Unije na 
nacionalni in regionalni ravni v fazi 
načrtovanja, pa tudi med izvajanjem;
b) optimizacijo obstoječih in po potrebi 
oblikovanje novih struktur, ki bi 
omogočile strateško opredelitev 
prednostnih nalog za različne instrumente 
in strukture za usklajevanje na nacionalni 
ravni, preprečevanje podvajanja dela in 
opredelitev področij, na katerih je 
potrebna dodatna finančna podpora;
c) polno izkoriščanje potenciala za 
kombiniranje podpore iz različnih 
instrumentov za pomoč posameznim 
dejavnostim in tesno sodelovanje z 
osebami, ki so odgovorne za izvajanje 
drugih nacionalnih instrumentov, da se 
upravičencem zagotovijo skladnejše in 
racionalnejše možnosti financiranja.
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2.2 Obzorje 2020
2.2.1 Bistveno je okrepiti sinergije in 
dopolnjevanje med kohezijsko politiko in 
Obzorjem 2020 ter hkrati določiti jasno 
delitev področij ukrepanja med njima.
2.2.2 Države članice in regije morajo 
zlasti razviti nacionalno ali regionalno 
strategijo razvoja in inovacij (R&I) za 
„pametno specializacijo“ v skladu z 
nacionalnim programom reform. Te 
strategije je treba razviti v tesnem 
sodelovanju med nacionalnimi in 
regionalnimi organi upravljanja in 
organi, ki so neposredno povezani z 
Obzorjem 2020, vključiti pa je treba tudi 
zainteresirane strani, kot so univerze in 
višješolske ustanove, lokalna industrija in 
socialni partnerji. Pri teh inovacijskih 
strategijah je treba upoštevati vnaprejšnje, 
pa tudi posledične ukrepe do Obzorja 
2020 in po njem.
2.2.3 Vnaprejšnji ukrepi za pripravo 
regionalnih akterjev na področju raziskav 
in inovacij na sodelovanje v projektih 
Obzorja 2020 („lestev odličnosti“) se bodo 
razvili prek krepitve zmogljivosti. Treba je 
okrepiti komunikacijo in sodelovanje med 
nacionalnimi kontaktnimi točkami 
Obzorja 2020 in organi upravljanja 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, zlasti v zvezi z vsemi projekti z 
ožjega seznama Obzorja 2020, ki se niso 
financirali zaradi pomanjkanja sredstev.
2.2.4 S posledičnimi ukrepi je treba 
omogočiti izkoriščanje in razširjanje 
rezultatov na področju razvoja in inovacij 
iz Obzorja 2020 na trg, vključujejo pa 
lahko: pilotne obrate in predstavitvena 
območja, preskuse izvedljivosti in 
financiranje v zgodnji fazi, centre za 
podjetniško svetovanje, aplikativne 
raziskave, posebne zmogljivosti industrije 
in prenosa tehnologije ter podporo 
grozdom.
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2.2.5 Nacionalnim in regionalnim 
organom je treba zagotoviti skupno 
podporo za oblikovanje in izvajanje 
takšnih inovacijskih strategij, ki lahko 
vključujejo: podporo za opredelitev 
možnosti skupnega financiranja 
infrastrukture za raziskave in inovacije 
evropskega interesa, spodbujanje 
mednarodnega sodelovanja, metodološko 
podporo z medsebojnimi pregledi, 
izmenjavo dobre prakse in usposabljanje 
po regijah.
2.2.6 Države članice in regije bi morale 
razmisliti o naslednjih dodatnih ukrepih, 
namenjenih izkoriščanju njihovega 
potenciala za odličnost in inovacije, z 
dopolnjevanjem in ustvarjanjem sinergij z 
Obzorjem 2020:
a) povezovanje novih centrov odličnosti in 
inovativnih regij v manj razvitih državah 
članicah z vodilnimi organizacijami 
drugod po Evropi;
b) povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah;
c) ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, da bi 
privabili vrhunske akademike; 
in
d) podpiranje dostopa do mednarodnih 
mrež za raziskovalce in inovatorje.

2.3 LIFE
2.3.1 Kjer je to mogoče, je treba izkoristiti 
sinergije z instrumenti politike Unije 
(finančnih in nefinančnih instrumentov) 
za blažitev podnebnih sprememb, varstvo 
okolja in učinkovito rabo virov.
2.3.2 Ker bodo programi prispevali k 
ciljem trajnostne rasti z večjo tematsko 
usmerjenostjo in okrepljenim načelom 
trajnostnega razvoja, so sinergije iz točke 
2.3.1 sestavni del regulativnega okvira 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
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določbah.
2.3.3 Prizadevati si je treba za sinergije s 
programom LIFE, zlasti s celostnimi 
projekti na področju narave (kot so 
ekosistemske storitve in biotska 
raznovrstnost), vode, odpadkov, zraka, 
blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja podnebnim spremembam. 
Uskladitev s programom LIFE je treba 
zagotoviti s podporo projektom, ki so 
dopolnilne narave, in s spodbujanjem 
uporabe rešitev, metod in pristopov, 
potrjenih s programom LIFE.
2.3.4 Spodbujati je treba uporabo presoj 
vplivov na okolje, ocen učinka 
trajnostnega razvoja, strateških okoljskih 
presoj in drugih ustreznih instrumentov, 
da bi se izguba biotske raznovrstnosti in 
učinki podnebnih sprememb upoštevali 
pri prostorskem načrtovanju (vključno z 
makroregionalnimi strategijami) ter 
odločanju na regionalni in lokalni ravni.
2.3.5 Države članice in regije morajo 
spodbujati zeleno infrastrukturo, ekološke 
inovacije in uvedbo inovativnih 
tehnologij, da bi ustvarile bolj zeleno 
gospodarstvo.
2.3.6 Prvi pogoj za uresničitev teh 
dejavnosti je krepitev zmogljivosti, ki 
mora povečati možnosti in znanje lokalnih 
in regionalnih organov ter partnerjev.
2.3.7 Ker okoljski izzivi segajo onkraj 
upravnih meja, je izjemno pomembno 
čezmejno, medregionalno in 
nadnacionalno sodelovanje med 
evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi na področju varstva 
biotske raznovrstnosti in naravnih virov v 
regijah. Boljše izkoriščanje možnosti za 
teritorialno sodelovanje in izmenjavo 
informacij, izkušenj in dobrih praks bi 
pomembno prispevalo k uresničitvi ciljev, 
povezanih z okoljem in podnebnimi 
spremembami.
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2.3.8 Poleg tega je treba financiranje iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, uskladiti s podporo iz programa 
NER 300, ki porablja prihodke, ustvarjene 
z dražbo pravic v okviru evropskega 
sistema za trgovanje z emisijami.1

2.4 ERASMUS za vse
2.4.1 Zagotoviti je treba boljše sinergije 
med skladi iz uredbe o skupnih določbah 
in programom „Erasmus za vse“, da bi 
dosegli čim boljšo učinkovitost razvitih 
orodij in socialni in gospodarski vpliv 
naložb v ljudi. 
2.4.2 Ta sinhronizirana naložba bo 
bistveno koristila posameznikom in družbi 
kot celoti, saj bo prispevala k rasti in 
blaginji, zagotavljala boljše medkulturno 
razumevanje, dostop do raznolikih 
dejavnosti v formalnem in neformalnem 
izobraževanju in usposabljanju ter 
spodbujala mladinske pobude, ukrepe 
državljanov, namenjena pa bo vsem 
generacijam. 

2.4.3 Novi izobraževalni program 
Erasmus za vse, ki ga je predlagala 
Komisija, predvsem podpira mednarodne 
projekte, kohezijska politika pa ima bolj 
poudarjeno regionalno in nacionalno 
razsežnost. 
2.4.4 Države članice in regije se spodbuja, 
naj preizkusijo orodja in metode, ki so 
rezultat mednarodnega sodelovanja iz 
programa Erasmus za vse, ter naj jih nato 
izvajajo na svojem ozemlju s skladi iz 
uredbe o skupnih določbah.
2.4.5 Komisija in države članice morajo 
zagotoviti učinkovito usklajevanje med 
kohezijsko politiko in programom 

                                               
1 UL L 290, 6.11.2010, str. 39–48, 2010/670/EU: Sklep Komisije z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih 
za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko 
shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s 
sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z 
Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2010/670/EU) UL L 275, 25.10.2003, str. 32–46.
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„Erasmus za vse“, in sicer z jasnim 
ločevanjem med vrstami naložb in 
podprtimi ciljnimi skupinami.
2.4.6 Podpora iz programa „Erasmus za 
vse“ je osredotočena na nadnacionalne 
projekte, vključno z mobilnostjo 
študentov, mladih in zaposlenih, na 
strateško partnerstvo med organizacijami 
in ustanovami po Evropi ter na ukrepe v 
podporo razvoju in izvajanju politike. 
2.4.7 Glavni cilji prednostnih naložb za 
kohezijsko politiko bodo: izobraževanje 
(podpora infrastrukturi vrtcev, osnovnih 
in srednjih šol, univerz), usposabljanje na 
trgu dela (da bi zagotovili podporo vsem 
odraslim, ki iščejo delo ali spremembo v 
karieri, kot je bilo v okviru podprograma 
Leonardo da Vinci, ukrep Ljudje na trgu 
dela) in vse odrasle učence na splošno.
2.4.8 Poleg tega bodo boljši rezultati 
doseženi z združevanjem sredstev za 
mobilnost in dejavnosti, ki vključujejo 
najboljše prakse in inovativne projekte, 
določene na ravni EU, v sklopu novega 
programa za izobraževanje, mlade in šport 
z zagotovitvijo, da bo poskrbljeno za 
dejansko, pregledno in lahko dostopno 
komunikacijo z državljani na evropski, 
nacionalni in regionalni ravni.

2.5 Program za socialne možnosti in 
inovacije
2.5.1 Povečati je treba sinergije med 
skladi iz uredbe o skupnih določbah in 
programom Evropske unije za socialne 
možnosti in inovacije, da bi prispevali k 
izvajanju strategije Evropa 2020, njenih 
glavnih ciljev, vodilnih pobud, 
integriranih smernic in pobude priložnosti 
za mlade, in sicer z zagotavljanjem 
finančne podpore za spodbujanje visoke 
ravni kakovostnega in trajnega 
zaposlovanja, zagotavljanje ustrezne in 
dostojne socialne zaščite, boj proti 
socialni izključenosti in revščini, 
izboljšanje delovnih pogojev ter 
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zaposlitvenega in izobrazbenega položaja 
mladih.
2.5.2. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru strukturnih skladov, 
zlasti Evropskega socialnega sklada, in 
programa Evropske unije za socialne 
možnosti in inovacije, skladne z drugimi 
dejavnostmi Unije na področjih, kot so 
socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, enake možnosti, izobraževanje, 
poklicno usposabljanje, pravice otrok in 
njihova blaginja, mladinska politika, 
migracijska politika, raziskave in 
inovacije, podjetništvo, zdravje, delovni 
pogoji, širitev in zunanji odnosi ter 
splošna gospodarska politika, in da te 
dejavnosti dopolnjujejo.
2.5.3 V mejnih regijah imajo čezmejna 
partnerstva EURES pomembno vlogo pri 
razvijanju dejanskega evropskega trga 
dela. Čezmejna partnerstva EURES bi 
zato morali še naprej podpirati s 
horizontalnimi dejavnostmi Unije, ki bi 
jih lahko dopolnjevali z nacionalnimi viri 
ali Evropskim socialnim skladom.
2.5.4 Da se zagotovi dopolnjevanje, se 
ukrepi iz programa za socialne možnosti 
in inovacije tesno usklajujejo z ukrepi, 
izvedenimi v okviru kohezijske politike. 
Države članice bi morale uskladiti 
ustrezne ukrepe iz skladov SSO, zlasti iz 
Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, z 
ukrepi osi programa za socialne možnosti 
in inovacije na področju mikro 
financiranja in socialnega podjetništva, ki 
so namenjeni izboljšanju razpoložljivosti 
in dostopa do mikro financiranja za 
osebe, ki so izgubile službo ali jim to grozi 
ali imajo težave pri vstopu ali ponovnem 
vstopu na trg dela, ter za osebe, ki jim 
grozi socialna izključenost, in ranljive 
osebe, ki so v slabšem položaju glede 
dostopa do konvencionalnega trga 
kreditov in želijo ustanoviti ali razviti 
lastna mikro podjetja, vključno s 
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samozaposlitvijo, ter za mikro podjetja, 
predvsem v socialnem gospodarstvu, in 
mikro podjetja, ki zaposlujejo osebe, ki so 
na trgu dela v slabšem položaju.
2.5.5 „Os pobude mladih“ znotraj 
programa za socialne možnosti in 
inovacije na pobudo Evropskega 
parlamenta podpira ukrepe za osebe, stare 
do 25 let, med drugim ukrepe za 
preprečevanje zgodnje opustitve 
izobraževanja, zlasti s ponovnim 
vključevanjem v usposabljanje, da bi 
razvili znanja, ki so pomembna na trgu 
dela, da bi tesneje združili okolje 
zaposlovanja, izobraževanja in 
usposabljanja, da bi podprli prve delovne 
izkušnje in usposabljanje na delovnem 
mestu, da bi mladim ponudili priložnost 
pridobiti ustrezna znanja in delovne 
izkušnje ter kakovost pripravništva in 
vajeništva, ter podprli dostop mladih do 
trga dela. Da bi okrepili te ukrepe bi 
morale države članice in regije v 
programe iz skladov skupnega strateškega 
okvira uvesti ustrezne ukrepe.

2.6 Instrument za povezovanje Evrope in 
vseevropska omrežja ter energetska in 
telekomunikacijska omrežja
2.6.1 Da bi dosegli čim večjo evropsko 
dodano vrednost, je treba ESRR in 
Kohezijski sklad, vseevropska omrežja in 
instrument za povezovanje Evrope (CEF) 
načrtovati v tesnem sodelovanju, da se 
zagotovijo kar najboljše povezave med 
različnimi vrstami infrastrukture (v 
prometu, energetiki in telekomunikacijah) 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 
v Uniji. Treba je zagotoviti največji možni 
finančni vzvod za projekte z evropsko 
razsežnostjo in razsežnostjo enotnega 
trga, kar se nanaša zlasti na prednostna 
prometna, energetska in digitalna 
omrežja.
2.6.2 Tako kot je treba nacionalno 
infrastrukturo načrtovati dosledno, z 
upoštevanjem razvoja čezmejnih povezav 
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v Uniji in z vzpostavljanjem povezav med 
regijami v državi članici, morajo načrti 
temeljiti na dejanskem in načrtovanem 
povpraševanju po prevozu ter odkriti 
manjkajoče povezave in ozka grla. Z 
naložbami v regionalno povezljivost s 
celovitim omrežjem in osrednjim 
vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-
T) je treba omogočiti, da mestna in 
podeželska območja izkoristijo priložnosti, 
ki jih prinašajo večja omrežja.
2.6.3 Opredelitev prednosti pri naložbah, 
katerih učinki segajo onkraj meja države 
članice, je treba uskladiti z načrtovanjem 
vseevropskega prometnega omrežja, tako 
da so naložbe iz ESRR in Kohezijskega 
sklada popolnoma v skladu s smernicami 
za vseevropsko prometno omrežje, ki 
določajo prednostne naloge EU v 
prometu, vključno z: obravnavanjem 
izzivov podnebnih sprememb, prihodnjim 
razvojem celostnega vseevropskega 
prometnega omrežja in konceptom 
multimodalnega koridorja.
2.6.4 V beli knjigi Komisije o prometu1 je 
predstavljena zamisel o konkurenčnem in 
z viri gospodarnem prometnem sistemu, 
pri čemer je poudarjeno, da je treba v 
prometnem sektorju znatno zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov. Za sklade, ki 
jih zajema Uredba o skupnih določbah, to 
pomeni usmeritev na trajnostne oblike 
prevoza in vlaganje v področja, ki 
zagotavljajo največjo evropsko dodano 
vrednost, na primer v vseevropska 
omrežja. Po opredelitvi naložb je treba 
določiti njihov prednostni vrstni red glede 
na njihov prispevek k mobilnosti, 
trajnosti, zmanjševanju izpustov 
toplogrednih plinov in enotnemu 
evropskemu prometnemu prostoru.

                                               
1 „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu 
sistemu” COM(2011)0144 konč.
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2.6.5 Države članice in regije morajo 
naložbe usmeriti v gradnjo nove 
infrastrukture in povečanje zmogljivosti 
obstoječe infrastrukture z znatnimi 
posodobitvami.
2.6.6 Na področju pomorskega prometa je 
treba razviti pristanišča, ki bodo kot 
učinkovite vstopne in izstopne točke 
popolnoma vključena v kopensko 
infrastrukturo. Prednost je treba dati 
projektom dostopa do pristanišča in 
povezav z zaledjem. Z razvojem celinskih 
plovnih poti se mora povečati njihov 
prispevek k trajnostnim evropskim 
omrežjem tovornega prometa.
2.6.7 Zlasti si je treba prizadevati za 
dopolnjevanje med naložbami v 
infrastrukturo iz ESRR in Kohezijskega 
sklada v okviru deljenega upravljanja in z 
instrumentom za povezovanje Evrope 
(CEF), ki je upravljan neposredno z izbiro 
konkurenčnih projektov. Z instrumentom 
za povezovanje Evrope se bodo financirali 
projekti osrednjega omrežja (strateško 
najpomembnejši deli celovitega omrežja), 
ki imajo največjo evropsko dodano 
vrednost in se v vseevropskem prometnem 
omrežju štejejo za najbolj zapletene v 
smislu izvajanja: čezmejne manjkajoče 
povezave, ključna ozka grla in 
multimodalni načini prevoza. Kohezijski 
sklad bo usmerjen na projekte z visoko 
evropsko dodano vrednostjo, namenjene 
odpravi ozkih grl v prometnih omrežjih, s 
podporo infrastrukturi osrednjega in 
celovitega vseevropskega prometnega 
omrežja.
2.6.8 Kohezijski in strukturni skladi bodo 
prav tako zagotovili lokalno in regionalno 
infrastrukturo in njuno povezavo s 
prednostnimi omrežji Unije na 
energetskem in telekomunikacijskem 
področju.
2.6.9 Instrument za povezovanje Evrope 
dopolnjuje Kohezijski sklad in strukturne 
sklade, saj prispeva k doseganju 
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regionalnih in lokalnih razvojnih ciljev v 
smislu infrastrukture, da se omogoči kar 
največja dodana vrednost funkcionalnega 
in povezanega notranjega trga ter 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije.

2.7 IPA, ENPI, ERS
2.7.1 Treba si je prizadevati za povečanje 
sinergije med zunanjimi instrumenti in 
kohezijsko politiko, da se izboljša 
učinkovitost pri doseganju številnih ciljev
politike Unije. Opreti se je treba zlasti na 
sinergije in medsebojno dopolnjevanje z 
Evropskim razvojnim skladom, 
instrumentom za predpristopno pomoč in 
evropskim sosedskim instrumentom.
2.7.2 Izkoristiti je treba zagotavljanje 
tesnejšega teritorialnega povezovanja, 
sinergije med dejavnostmi teritorialnega 
sodelovanja v okviru kohezijske politike in 
evropske sosedske instrumente. Možnosti 
za dopolnjevanje med temi instrumenti so 
največje pri dejavnostih čezmejnega 
sodelovanja. Države članice in regije 
morajo zato zagotoviti, da se obstoječe 
dejavnosti povežejo z novoustanovljenimi 
evropskimi združenji za teritorialno 
sodelovanje, s posebnim poudarkom na 
usklajevanju in izmenjavi najboljših 
praks.

3. Mehanizmi usklajevanja med skladi, ki 
jih zajema Uredba o skupnih določbah

3.1 Države članice in regije morajo 
zagotoviti, da se z ukrepi, financiranimi iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, ustvarjajo sinergije in da 
racionalizacija pripelje do znižanja 
upravnih stroškov in zmanjšanja bremen
na terenu.
3.2 Ministrstva in organi upravljanja, 
odgovorni za izvajanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
morajo tesno sodelovati pri pripravi, 
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izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
pogodbe o partnerstvu in programov. Še 
zlasti morajo:
a) opredeliti področja posredovanja, kadar 
se skladi, ki jih zajema uredba o skupnih 
določbah, lahko združujejo in 
dopolnjujejo za dosego enega ali več 
tematskih ciljev, ki jih določa ta uredba;
b) spodbujati vključevanje organov 
upravljanja, odgovornih za enega od 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, drugih organov upravljanja in 
zadevnih ministrstev v razvoj shem 
podpore za zagotovitev sinergij in 
preprečevanje prekrivanja ter za 
spodbujanje pristopa z več skladi;
c) ustanoviti skupne odbore za 
spremljanje programov izvajanja skladov, 
ki jih zajema Uredba o skupnih določbah, 
in razvoj skupnih ureditev upravljanja in 
nadzora za lažje usklajevanje med organi, 
odgovornimi za izvajanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah;
d) izkoristiti skupne rešitve e-upravljanja, 
namenjene prosilcem in upravičencem, 
ter enotne točke za svetovanje o možnostih 
za podporo iz vsakega od skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah.

4. Prednostne naloge ozemeljskega 
usklajevanja (čezmejnega, mednarodnega 
in medregionalnega)

4.1 Velike možnosti za regionalni razvoj, 
ustvarjanje delovnih mest in kohezijo se 
skrivajo v sodelovanju, ki sega onkraj 
upravnih meja in skuša preseči naravne 
meje. Sodelovanje, ki temelji na skupnih 
potrebah na skupnem ozemlju, je pogosto 
najbolj učinkovito.
4.2 Čezmejno sodelovanje temelji na 
zamisli, da številni izzivi segajo onkraj 
upravnih meja. Za učinkovit odziv sta 
potrebna skupno ukrepanje in izmenjava 
znanja na ustrezni teritorialni ravni.
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4.3 Skrite možnosti mejnih regij bi bilo 
mogoče izkoristiti tudi z lokalno 
usmerjenimi ukrepi podpore.
4.4 Obe obstoječi makroregionalni 
strategiji sta utrli pot povezovanju 
zainteresiranih strani v skupno ukrepanje 
na ustrezni teritorialni ravni. Strategiji sta 
izboljšali razumevanje potrebe po 
skupnem reševanju težav, ki jim ena sama 
država članica ni kos, kot je na primer 
čiščenje Baltskega morja ali Donave.
Makroregionalne strategije in druge 
oblike teritorialnega sodelovanja se lahko 
podprejo iz ESSR in ESS, v programih pa 
je treba določiti posebne pogoje za 
podporo makroregionalnim strategijam.
4.5 Premostitev ovir mora biti del 
načrtovanja skladov, ki jih zajema Uredba 
o skupnih določbah – cilji obstoječih 
makroregionalnih strategij se morajo 
odražati pri analizah potreb in določitvi 
ciljev za zadevne operativne programe od 
faze načrtovanja dalje. Te strategije bodo 
dosegle svoj namen samo, če bodo cilji 
makroregionalnih strategij postali del 
strateškega načrtovanja programov 
kohezijske politike v zadevnih regijah in 
državah članicah.
4.6 Države članice in regije morajo 
obenem zagotoviti, da programi 
teritorialnega sodelovanja učinkovito 
prispevajo k ciljem Evrope 2020. Države 
članice in regije torej lahko spodbujajo 
sodelovanje ter preskušajo, vodijo in 
uvajajo nove rešitve ob zagotavljanju, da 
je sodelovanje namenjeno v podporo 
širšim ciljem politike. Po potrebi je treba s 
teritorialnim sodelovanjem čezmejno 
povezati nosilce odločanja, da bi poiskali 
rešitve za skupne težave.
4.7 Države članice in regije morajo 
programe teritorialnega sodelovanja videti 
predvsem kot koristna orodja za 
premostitev ovir pri sodelovanju, s čimer 
bi se podprli cilji nacionalne in 
regionalne politike, katerih učinki bi 
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segali onkraj območja programa.
(Oblika „morati“ se v celotni prilogi 
nadomesti s pogojnim naklonom, razen pri 
navedbah partnerstva v skladu s členom 5, 
kjer bi bilo treba uporabiti povedni naklon 
(navadni sedanjik)).

Or. en

Predlog spremembe 536
Sergio Gutiérrez Prieto
v imenu skupine S&D

Predlog uredbe
Priloga -I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga -I
Skupni strateški okvir

Ta okvir naj bi se v skladu s členom 10 
uporabljal za usklajevanje, združevanje in 
uravnoteženje ciljev različnih politik v 
posebnih regionalnih okvirih, zlasti za 
usklajevanje in uravnoteženje prednostnih 
naložb s tematskimi cilji iz člena 9.

1. Horizontalna načela in medsektorski 
izzivi

1.1 Partnerstvo in upravljanje na več 
ravneh 
1.1.1 Načelo upravljanja na več ravneh 
zahteva usklajeno delovanje po načelih 
subsidiarnosti in sorazmernosti ter v 
partnerstvu. Prav tako se mora kazati v 
funkcionalnem in institucionaliziranem 
sodelovanju, zlasti pri pripravi in 
izvajanju politik Unije. Izrecno 
sklicevanje na načelo upravljanja na več 
ravneh v tej uredbi pomeni okrepitev tega 
načela in zagotavlja dodano vrednost 
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kohezijske politike.
1.1.2 Upoštevanje načela upravljanja na 
več ravneh je nujno za lažje doseganje 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije ter izpolnitev prednostnih nalog 
Unije v smislu pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti.
1.1.3 Države članice in regije morajo za 
zagotovitev učinkovitega upravljanja na 
več ravneh izvesti naslednje ukrepe:
a) izvajati partnerstvo v skladu z 
Evropskim kodeksom dobre prakse, 
navedenim v členu 5; 
b) uvesti mehanizme usklajevanja med 
različnimi ravnmi upravljanja v skladu z 
zadevnimi sistemi ustavnih pooblastil;
c) redno poročati o izvajanju partnerstva.

1.1.4 V vseh fazah izvajanja skladov, ki 
jih zajema uredba o skupnih določbah, je 
treba vzpostaviti partnerstvo, da se 
regionalni in lokalni organi neposredno 
vključijo v pripravo pogodb o partnerstvu 
in programov, pa tudi v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje teh 
programov. Da bi zagotovili partnerstvo v 
vseh fazah izvajanja politike, je treba 
vključiti tudi socialne in ekonomske 
partnerje, druge javne organe in 
organizacije, ki zastopajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji, 
nevladnimi organizacijami ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

1.2 Trajnostni razvoj
1.2.1 Načelo trajnostnega razvoja, 
določeno v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), se nanaša na pojem 
napredka, v skladu s katerim je treba v 
razprave o blaginji in boljši kakovosti 
življenja za sedanje in prihodnje 
generacije vključiti socialna, ekonomska 
in okoljska vprašanja.
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1.2.2 Vprašanja trajnostnega razvoja in 
načelo „plača onesnaževalec“ morajo zato 
biti sestavni del vsakega načrta, od 
njegovega oblikovanja do izpolnjevanja in 
od spremljanja do ocenjevanja. 
Neupoštevanje načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ se lahko dovoli samo v 
izjemnih primerih, če so uvedeni ukrepi za 
zmanjšanje vplivov.
1.2.3 Da bi se lahko države članice in 
regije spopadle z zapletenimi izzivi, s 
katerimi se srečujejo, morajo uporabiti 
vse razpoložljive instrumente politike 
Unije. Zlasti pri obvladovanju podnebnih 
sprememb je treba sredstva usmeriti v 
preventivne in blažilne ukrepe. Vse nove 
naložbe, izvedene s podporo skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
morajo biti same po sebi odporne na 
posledice podnebnih sprememb in 
naravnih nesreč.
1.2.4 ESRR in Kohezijski sklad morata še 
naprej veliko vlagati v infrastrukture 
držav članic, da se izpolnijo zahteve iz 
okvirne direktive o vodah1 in drugih 
zadevnih direktiv. Tehnološke rešitve, ki 
bi lahko prispevale k trajnostnim 
ukrepom, že obstajajo in pojavljajo se 
nove, zato mora ESRR še naprej 
zagotavljati podporo za raziskave na tem 
področju. Taka pomoč mora biti 
namenjena dopolnjevanju ukrepov, ki jih 
zajema Obzorje 2020. Prek EKSRP in 
Sklada za pomorstvo in ribištvo je treba 
zagotoviti finančna sredstva za dejavnosti 
v prid biotske raznovrstnosti. EKSRP se 
lahko uporabi tudi za podporo 
upravljavcem zemljišč, kadar so zaradi 
obveznih okoljevarstvenih zahtev 
določena območja postavljena v slabši 
položaj.

1.2.5 Doseganje trajnostnega razvoja ne 
sme biti tehnične narave. Za zagotovitev, 
da bo ta cilj vključen v delovanje skladov, 

                                               
1 UL ref.......Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000.
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ki jih zajema Uredba o skupnih določbah, 
na terenu, morajo organi upravljanja ta 
cilj ustrezno in dosledno upoštevati ves 
čas trajanja programa ter morajo zavzeti 
dejavnejši pristop k zmanjševanju 
škodljivih učinkov pomoči na okolje, med 
drugim z naslednjimi ukrepi:
a) usmerjanje naložb v rešitve, ki najbolj 
učinkovito izkoriščajo vire,

b) pazljivo pretehtanje potrebe po 
naložbah, če imajo te naložbe znaten 
negativen vpliv na okolje,
c) upoštevanje dolgoročnejše perspektive 
ob primerjavah stroškov „življenjskega 
cikla“ alternativnih vrst naložb,
d) povečanje uporabe zelenih javnih 
naročil.

1.3 Spodbujanje enakosti moških in žensk 
ter boj proti diskriminaciji
1.3.1 Države članice in regije morajo 
okrepiti prizadevanja za odpravo 
neenakosti in spodbujanje enakosti 
moških in žensk ter boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, v vseh fazah izvajanja 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah.
1.3.2 Države članice in regije morajo 
slediti cilju enakosti moških in žensk, 
sprejeti ustrezne ukrepe za preprečitev 
diskriminacije med pripravo, izvajanjem, 
spremljanjem in ocenjevanjem dejavnosti 
v programih, ki se sofinancirajo iz 
skladov, zajetih z Uredbo o skupnih 
določbah, ter jasno navesti ukrepe za 
upoštevanje tega načela v programih.
1.3.3 Večja udeležba žensk na trgu dela, 
kot delodajalk in delojemalk, bi poživila 
gospodarstvo Unije. Izkoriščanje 
potenciala za tako povečanje dejavnosti z 
zvišanjem stopnje zaposlenosti žensk je 
ključnega pomena za dosego ciljev 
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zaposlovanja iz strategije Evropa 2020. 
Treba se je torej celovito lotiti ovir za 
udeležbo žensk na trgu dela. Države 
članice in regije morajo zagotoviti, da 
poleg ESS, tudi ESRR, Kohezijski sklad, 
Sklad za pomorstvo in ribištvo ter EKSRP 
financirajo dejavnosti za spodbujanje 
ekonomske neodvisnosti žensk, dosego 
ustreznega ravnotežja med poklicnim in 
družinskim življenjem, ter podprejo 
možnosti žensk kot podjetnic.
1.3.4 S spremljanjem in ocenjevanjem 
programov bo mogoče izmeriti vpliv 
pričakovanega prispevka skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, k 
enakosti spolov.

1.4 Dostopnost
1.4.1 Vsi proizvodi in storitve, ki so na 
voljo javnosti in se sofinancirajo iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, morajo biti dostopni. Zlasti 
dostopnost grajenega okolja, prevoza, 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij je bistvena za vključevanje 
prikrajšanih skupin, vključno z invalidi.
1.4.2 Bistvenega pomena je ustrezno 
obravnavati potrebe tistih, ki so najbolj 
oddaljeni od trga dela. Načeli enakega 
obravnavanja in nediskriminacije sta 
temelja za naše temeljne pravice in 
vrednote. Zaradi protidiskriminacijske 
zakonodaje EU se je raven zaščite v EU 
bistveno zvišala, vendar enakost med 
zaposlenimi še ni dosežena, zlasti za 
prikrajšane.
1.4.3 Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti mladim brezposelnim, starejšim, 
invalidom, Romom, migrantom, 
beguncem in prosilcem za azil, 
brezdomcem ter drugim skupinam, ki jim 
grozi revščina, da bi jim omogočili lažji 
vstop na trg dela in celovito vključenost v 
družbo.
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1.4.4 Države članice in regije morajo še 
naprej spodbujati socialno kohezijo na 
enaki podlagi kot ekonomsko in 
teritorialno kohezijo v vseh regijah EU, da 
bo strategija EU 2020 dosegla svoje cilje.

1.5 Demografski razvoj
1.5.1 Prilagajanje na demografske 
spremembe je za države članice in regije 
eden od glavnih izzivov v prihodnjih 
desetletjih. Zaradi manjšega obsega 
delovno aktivnega prebivalstva in večjega 
deleža upokojenih ljudi bodo sistemi 
socialnega varstva držav članic in tako 
tudi gospodarska konkurenčnost Unije še 
dodatno obremenjeni.
1.5.2 Demografske spremembe prinašajo 
nove izzive. Tak demografski razvoj je 
treba preučiti in se z njim soočiti 
predvsem na regionalni in lokalni ravni, 
kjer koli različne razvojne težnje 
postanejo očitne. Države članice in regije 
se morajo opreti na sklade, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, in razviti 
prilagojene strategije za reševanje 
demografskih vprašanj ter ustvariti 
možnosti za razvoj „gospodarstva 
sivolasih“.
1.5.3 Povečanje zaposlitvenih možnosti za 
starejše bo prineslo nešteto koristi ljudem, 
družbam in javnim proračunom. Države 
članice in regije morajo sklade, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
porabiti za sprejetje ukrepov za lažje 
vključevanje vseh starostnih skupin. 
Najboljša uporaba vseh obstoječih 
človeških virov, vključno s prizadevanjem 
za odpravo brezposelnosti mladih, odraža 
eno od neposrednih nalog skladov, zajetih 
z Uredbo o skupnih določbah, ki je 
prispevati k čim boljšemu izkoristku 
potenciala vseh prebivalcev Unije. To bo 
doseženo z izboljšanjem dostopa do 
izobraževanja, njegovih minimalnih ravni 
in kakovosti ter z okrepitvijo socialnih 
podpornih struktur. Tudi z naložbami v 
zdravstveno infrastrukturo bi se 
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uresničeval cilj dolgega in zdravega 
aktivnega življenja za vse državljane 
Unije.
1.5.4 Države članice in regije morajo pri 
pripravi programov upoštevati dolgoročne 
izzive demografskih sprememb. V regijah, 
ki so jih demografske spremembe najbolj 
prizadele, je treba opredeliti ukrepe za:
a) podporo demografski prenovi z 
izboljšanjem razmer za družine ter večjo 
uravnoteženostjo poklicnega in 
družinskega življenja;
b) spodbujanje zaposlovanja; povečanje 
produktivnosti in gospodarske 
učinkovitosti z naložbami v izobraževanje 
in raziskave;
c) usmerjenost v ustreznost in kakovost 
izobraževanja ter socialnih podpornih 
struktur; in
d) zagotavljanje univerzalnega in 
kakovostnega zdravstvenega varstva in 
dolgotrajne nege, vključno z naložbami v 
infrastrukturo.

1.6 Zaposlovanje
1.6.1 Države članice in regije bi morale 
zagotavljati spodbujanje visoke stopnje 
zaposlenosti, kot je določeno v členu 9 
PDEU. Države članice in regije morajo 
zagotoviti vključevanje tega v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
ukrepov v okviru vseh skladov SSO ter 
vključevanje zaposljivosti kot 
zavezujočega načela programov ESRR, 
ESS in kohezijskega sklada.
1.6.2 Nacionalni, regionalni, lokalni in 
drugi ustrezni organi morajo opisati 
projekte, ki bodo najbolj vplivni z vidika 
ustvarjanja delovnih mest, da se zagotovi 
socialna kohezija. Skladi morajo posebno 
pozornost nameniti regijam in podjetjem, 
ki so jih prizadeli procesi 
prestrukturiranja in selitve.
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1.6.3 Ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest za mlade v regijah, ki beležijo visoke 
stopnje brezposelnosti mladih v primerjavi 
s povprečjem EU, mora imeti prednost.

1.7 Zmanjšanje revščine in socialno 
vključevanje
1.7.1 Prednost je treba projektom, ki 
združujejo cilje in strategije zaposlovanja, 
pa tudi celovite pristope k dejavnemu 
vključevanju, na primer projektom za 
okrepitev medgeneracijske solidarnosti na 
regionalni in lokalni ravni oziroma 
projektom, ki posebej prispevajo k 
enakosti med spoloma in vključevanju 
ranljivih skupin, tudi zaposlenim, ki so 
revni.

1.8 Celostni pristop
1.8.1 Celostni teritorialni pristop je 
bistven za učinkovit odziv na izzive, s 
katerimi se srečujejo države članice in 
regije. Ti izzivi so povezani z vplivi: 
globalizacije; okoljskih in energetskih 
vprašanj; težav zaradi staranja 
prebivalstva in demografskih sprememb; 
zahtev po tehnološkem preoblikovanju in 
inovacijah; ter dohodkovne neenakosti in 
družbene segregacije. Zaradi zapletenosti 
in medsebojne povezanosti teh vprašanj so 
lahko uspešne samo rešitve, ki so po 
naravi celostne, večsektorske in 
večrazsežnostne.
1.8.2 V tem smislu skladi, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, omogočajo, 
da se moči različnih skladov EU združijo v 
celostne svežnje, prilagojene posebnim 
lokalnim in regionalnim potrebam.
1.8.3 Na najbolj prikrajšanih območjih je 
mogoče uspešno odpravljati družbeno 
izključevanje le v okviru celovitih 
programov, ki se financirajo iz več virov 
in imajo za cilj vzporedno razvijanje 
človeških virov in socialne infrastrukture. 
Zato je bistveno ohranjati sinergije med 
ESS in ESRR.
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1.8.4 Države članice in regije morajo pri 
razvoju strategij in programov za 
opredelitev najustreznejših ukrepov 
posvetiti posebno pozornost prevladujočim 
teritorialnim, strukturnim in 
institucionalnim značilnostim, kot so 
povezljivost zadevne regije, vzorci 
zaposlovanja in mobilnost delovne sile, 
povezave med mestom in podeželjem, 
lokalne medsebojne odvisnosti različnih 
sektorjev, kulturna dediščina, staranje in 
demografski premiki itd.
1.8.5 Države članice in regije morajo 
preučiti, kateri so največji družbeni izzivi, 
s katerimi se srečujejo. V odziv na te izzive 
morajo obravnavati tudi vprašanje, kateri 
so posebni vidiki blaginje njihovih 
državljanov, na katere želijo vplivati in jih 
okrepiti s politiko, in kako naj bi se ta 
politika oblikovala in uresničevala v 
posebnem okviru zadevne države ali 
regije.
1.8.6 Države članice in regije morajo zato, 
da bi spodbujale dobre politike, 
prilagojene posebnim regionalnim 
potrebam, nadgrajevati celostni 
teritorialni pristop do oblikovanja in 
izvajanja politike in pri tem upoštevati 
povezane vsebinske vidike, vendar se ob 
tem opirati na naslednje osrednje 
elemente:
a) ocene razvojnih možnosti in 
zmogljivosti regije v okviru strategije 
Evropa 2020;
b) oceno razvojnih izzivov, s katerimi se 
spopada regija, in njene sposobnosti za 
reševanje teh izzivov;
c) upoštevanje ustreznega teritorialnega 
obsega in kontekst za oblikovanje in 
izvajanje politik v skladu z načelom 
subsidiarnosti;
d) oblikovanja ureditve upravljanja na več 
ravneh, ki je potrebna za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja politike;
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e) izbire ustreznih kazalnikov rezultatov in 
uspešnosti, ki naj bi se uporabili za 
spremljanje in ocenjevanje politike.

2. Sinergije in usklajevanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, z 
instrumenti drugih politik EU

2.1 Uvod
2.1.1 Da bi dosegli kar najboljše rezultate 
trajnostne rasti in razvoja na terenu, je 
treba uskladiti vse politike Unije in z njimi 
povezane instrumente, ki imajo 
pomembno vlogo pri doseganju 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter bolj uravnoteženega 
teritorialnega razvoja v EU. To se mora 
kazati tudi z boljšo usklajenostjo 
proračuna Unije z nacionalnimi in 
podnacionalnimi proračuni držav članic 
pri financiranju skupnih političnih 
prednostnih nalog ter z boljšim 
vertikalnim sodelovanjem med EU ter 
nacionalnimi in regionalnimi organi.
2.1.2 Sinergije in usklajevanje ne 
predvidevajo enotne rešitve za vsa 
področja. V okviru tega je treba opraviti 
natančnejšo analizo učinka politik Unije v 
regijah in na kohezijo, da bi spodbudili 
učinkovite sinergije ter bi bilo mogoče 
opredeliti in spodbujati najprimernejša 
sredstva na evropski ravni za podporo 
lokalnim in regionalnim naložbam.
2.1.3 Države članice in regije morajo v 
fazi načrtovanja in izvajanja zagotoviti 
ujemanje med pomočjo iz skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, in 
cilji drugih politik EU. V ta namen si 
morajo prizadevati za:
a) prepoznavanje in uporabo dopolnjevanj 
med različnimi instrumenti Unije na 
nacionalni in regionalni ravni v fazi 
načrtovanja, pa tudi med izvajanjem;
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b) optimizacijo obstoječih in po potrebi 
oblikovanje novih struktur, ki bi 
omogočile strateško opredelitev 
prednostnih nalog za različne instrumente 
in strukture za usklajevanje na nacionalni 
ravni, preprečevanje podvajanja dela in 
opredelitev področij, na katerih je 
potrebna dodatna finančna podpora;
c) polno izkoriščanje potenciala za 
kombiniranje podpore iz različnih 
instrumentov za pomoč posameznim 
dejavnostim in tesno sodelovanje z 
osebami, ki so odgovorne za izvajanje 
drugih nacionalnih instrumentov, da se 
upravičencem zagotovijo skladnejše in 
racionalnejše možnosti financiranja.

2.2 Obzorje 2020
2.2.1 Bistveno je okrepiti sinergije in 
dopolnjevanje med kohezijsko politiko in 
Obzorjem 2020 ter hkrati določiti jasno 
delitev področij ukrepanja med njima.
2.2.2 Države članice in regije morajo 
zlasti razviti nacionalno ali regionalno 
strategijo razvoja in inovacij (R&I) za 
„pametno specializacijo“ v skladu z 
nacionalnim programom reform. Te 
strategije je treba razviti v tesnem 
sodelovanju med nacionalnimi in 
regionalnimi organi upravljanja in 
organi, ki so neposredno povezani z 
Obzorjem 2020, vključiti pa je treba tudi 
zainteresirane strani, kot so univerze in 
višješolske ustanove, lokalna industrija in 
socialni partnerji. Pri teh inovacijskih 
strategijah je treba upoštevati vnaprejšnje, 
pa tudi posledične ukrepe do Obzorja 
2020 in po njem.
2.2.3 Vnaprejšnji ukrepi za pripravo 
regionalnih akterjev na področju raziskav 
in inovacij na sodelovanje v projektih 
Obzorja 2020 („lestev odličnosti“) se bodo 
razvili prek krepitve zmogljivosti. Treba je 
okrepiti komunikacijo in sodelovanje med 
nacionalnimi kontaktnimi točkami 
Obzorja 2020 in organi upravljanja 
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skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, zlasti v zvezi z vsemi projekti z 
ožjega seznama Obzorja 2020, ki se niso 
financirali zaradi pomanjkanja sredstev.
2.2.4 S posledičnimi ukrepi je treba 
omogočiti izkoriščanje in razširjanje 
rezultatov na področju razvoja in inovacij 
iz Obzorja 2020 na trg, vključujejo pa 
lahko: pilotne obrate in predstavitvena 
območja, preskuse izvedljivosti in 
financiranje v zgodnji fazi, centre za 
podjetniško svetovanje, aplikativne 
raziskave, posebne zmogljivosti industrije 
in prenosa tehnologije ter podporo 
grozdom.
2.2.5 Nacionalnim in regionalnim 
organom je treba zagotoviti skupno 
podporo za oblikovanje in izvajanje 
takšnih inovacijskih strategij, ki lahko 
vključujejo: podporo za opredelitev 
možnosti skupnega financiranja 
infrastrukture za raziskave in inovacije 
evropskega interesa, spodbujanje 
mednarodnega sodelovanja, metodološko 
podporo z medsebojnimi pregledi, 
izmenjavo dobre prakse in usposabljanje 
po regijah.
2.2.6 Države članice in regije morajo 
razmisliti o naslednjih dodatnih ukrepih, 
namenjenih izkoriščanju njihovega 
potenciala za odličnost in inovacije, z 
dopolnjevanjem in ustvarjanjem sinergij z 
Obzorjem 2020:
a) povezovanje novih centrov odličnosti in 
inovativnih regij v manj razvitih državah 
članicah z vodilnimi organizacijami 
drugod po Evropi;
b) povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah;
c) ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, da bi 
privabili vrhunske akademike; 
in
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d) podpiranje dostopa do mednarodnih 
mrež za raziskovalce in inovatorje.

2.3 LIFE
2.3.1 Kjer je to mogoče, je treba izkoristiti 
sinergije z instrumenti politike Unije 
(finančnih in nefinančnih instrumentov) 
za blažitev podnebnih sprememb, varstvo 
okolja in učinkovito rabo virov.
2.3.2 Ker bodo programi prispevali k 
ciljem trajnostne rasti z večjo tematsko 
usmerjenostjo in okrepljenim načelom 
trajnostnega razvoja, so sinergije iz točke 
2.3.1 sestavni del regulativnega okvira 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah.
2.3.3 Prizadevati si je treba za sinergije s 
programom LIFE, zlasti s celostnimi 
projekti na področju narave (kot so 
ekosistemske storitve in biotska 
raznovrstnost), vode, odpadkov, zraka, 
blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja podnebnim spremembam. 
Uskladitev s programom LIFE je treba 
zagotoviti s podporo projektom, ki so 
dopolnilne narave, in s spodbujanjem 
uporabe rešitev, metod in pristopov, 
potrjenih s programom LIFE.
2.3.4 Spodbujati je treba uporabo presoj 
vplivov na okolje, ocen učinka 
trajnostnega razvoja, strateških okoljskih 
presoj in drugih ustreznih instrumentov, 
da bi se izguba biotske raznovrstnosti in 
učinki podnebnih sprememb upoštevali 
pri prostorskem načrtovanju (vključno z 
makroregionalnimi strategijami) ter 
odločanju na regionalni in lokalni ravni.
2.3.5 Države članice in regije morajo 
spodbujati zeleno infrastrukturo, ekološke 
inovacije in uvedbo inovativnih 
tehnologij, da bi ustvarile bolj zeleno 
gospodarstvo.
2.3.6 Prvi pogoj za uresničitev teh 
dejavnosti je krepitev zmogljivosti, ki 
mora povečati možnosti in znanje lokalnih 
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in regionalnih organov ter partnerjev.
2.3.7 Ker okoljski izzivi segajo onkraj 
upravnih meja, je izjemno pomembno 
čezmejno, medregionalno in 
nadnacionalno sodelovanje med 
evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi na področju varstva 
biotske raznovrstnosti in naravnih virov v 
regijah. Boljše izkoriščanje možnosti za 
teritorialno sodelovanje in izmenjavo 
informacij, izkušenj in dobrih praks bi 
pomembno prispevalo k uresničitvi ciljev, 
povezanih z okoljem in podnebnimi 
spremembami.
2.3.8 Poleg tega je treba financiranje iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, uskladiti s podporo iz programa 
NER 300, ki porablja prihodke, ustvarjene 
z dražbo pravic v okviru evropskega 
sistema za trgovanje z emisijami.1

2.4 Program za socialne spremembe in 
inovacije
2.4.1 Povečati je treba sinergije med 
skladi iz uredbe o skupnih določbah in 
programom Evropske unije za socialne 
spremembe in inovacije, da bi prispevali k 
izvajanju strategije Evropa 2020, njenih 
glavnih ciljev, vodilnih pobud, 
integriranih smernic in pobude priložnosti 
za mlade, in sicer z zagotavljanjem 
finančne podpore za spodbujanje visoke 
ravni kakovostnega in trajnega 
zaposlovanja, zagotavljanje ustrezne in 
dostojne socialne zaščite, boj proti 
socialni izključenosti in revščini, 
izboljšanje delovnih pogojev ter 
zaposlitvenega in izobrazbenega položaja 
mladih.

                                               
1 UL L 290, 6.11.2010, str. 39–48, 2010/670/EU: Sklep Komisije z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih 
za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko 
shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s 
sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z 
Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2010/670/EU) UL L 275, 25.10.2003, str. 32–46.
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2.4.2 Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru strukturnih skladov in 
programa Evropske unije za socialne 
spremembe in inovacije, skladne z 
drugimi dejavnostmi Unije na področjih, 
kot so socialni dialog, pravosodje in 
temeljne pravice, enake možnosti,
izobraževanje, poklicno usposabljanje, 
pravice otrok in njihova blaginja, 
mladinska politika, migracijska politika, 
raziskave in inovacije, podjetništvo, 
zdravje, delovni pogoji, širitev in zunanji 
odnosi ter splošna gospodarska politika, 
in da te dejavnosti dopolnjujejo.
2.4.3 V mejnih regijah imajo čezmejna 
partnerstva EURES pomembno vlogo pri 
razvijanju dejanskega evropskega trga 
dela. Čezmejna partnerstva EURES bi 
zato morali še naprej podpirati s 
horizontalnimi dejavnostmi Unije, ki bi 
jih lahko dopolnjevali z nacionalnimi viri 
ali Evropskim socialnim skladom.
2.4.4 Da se zagotovi dopolnjevanje, se 
ukrepi iz programa za socialne možnosti 
in inovacije tesno usklajujejo z ukrepi, 
izvedenimi v okviru kohezijske politike. 
Države članice bi morale uskladiti 
ustrezne ukrepe iz skladov SSO, zlasti iz 
Evropskega socialnega sklada in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, z 
ukrepi osi programa za socialne možnosti 
in inovacije na področju mikro 
financiranja in socialnega podjetništva, ki 
so namenjeni izboljšanju razpoložljivosti 
in dostopa do mikro financiranja za 
osebe, ki so izgubile službo ali jim to grozi 
ali imajo težave pri vstopu ali ponovnem 
vstopu na trg dela, ter za osebe, ki jim 
grozi socialna izključenost, in ranljive 
osebe, ki so v slabšem položaju glede 
dostopa do konvencionalnega trga 
kreditov in želijo ustanoviti ali razviti 
lastna mikro podjetja, vključno s 
samozaposlitvijo, ter za mikro podjetja, 
predvsem v socialnem gospodarstvu, in 
mikro podjetja, ki zaposlujejo osebe, ki so 
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na trgu dela v slabšem položaju.
2.4.5 „Os pobude mladih“ znotraj 
programa za socialne možnosti in 
inovacije na pobudo Evropskega 
parlamenta podpira ukrepe za osebe, stare 
do 25 let, med drugim ukrepe za 
preprečevanje zgodnje opustitve 
izobraževanja, zlasti s ponovnim
vključevanjem v usposabljanje, da bi 
razvili znanja, ki so pomembna na trgu 
dela, da bi tesneje združili okolje 
zaposlovanja, izobraževanja in 
usposabljanja, da bi podprli prve delovne 
izkušnje in usposabljanje na delovnem 
mestu, da bi mladim ponudili priložnost 
pridobiti ustrezna znanja in delovne 
izkušnje ter kakovost pripravništva in 
vajeništva, ter podprli dostop mladih do 
trga dela. Da bi okrepili te ukrepe bi 
morale države članice in regije v 
programe iz skladov skupnega strateškega 
okvira uvesti ustrezne ukrepe.

2.5 ERASMUS za vse
2.5.1 Da bi bile naložbe v ljudi kar najbolj 
učinkovite, je treba okrepiti sinergije med 
skladi, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, in programom „Erasmus za 
vse“. Te naložbe bodo pomembno koristile 
posameznikom, pa tudi družbi kot celoti, 
saj bodo prispevale k rasti in blaginji. 
„Erasmus za vse“ podpira samo 
čeznacionalne projekte, medtem ko je pri 
kohezijski politiki bolj poudarjena 
regionalna razsežnost. Države članice in 
regije se spodbujajo, naj preskusijo orodja 
in metode, pridobljene pri 
nadnacionalnem sodelovanju v okviru 
programa Erasmus za vse, in jih nato 
prek skladov, ki jih zajema Uredba o 
skupnih določbah, izvedejo na svojem 
ozemlju.
2.5.2 Komisija in države članice morajo 
zagotoviti učinkovito usklajevanje med 
kohezijsko politiko in programom 
„Erasmus za vse“, in sicer z jasnim 
ločevanjem med vrstami naložb in 
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podprtimi ciljnimi skupinami. Podpora iz 
programa „Erasmus za vse“ se osredotoči 
na nadnacionalne projekte mobilnosti pri 
učenju za učence, mlade in zaposlene, na 
strateško partnerstvo med organizacijami, 
zainteresiranimi stranmi in ustanovami 
po Evropi ter na ukrepe v podporo razvoju 
in izvajanju politike. Glavni cilji 
prednostnih naložb za kohezijsko politiko 
bodo: izobraževanje, usposabljanje oseb 
na trgu dela in mobilnost odraslih v 
učnem procesu.
2.5.3 Boljši rezultati bodo doseženi tudi s 
spodbujanjem dopolnjevanja med 
financiranjem mobilnosti in 
financiranjem dejavnosti, ki vključujejo 
najboljše prakse in inovativne projekte na 
ravni EU v okviru programa Erasmus za 
vse. Pri tem usklajevanju lahko pomagajo 
nacionalne agencije, ustanovljene v 
okviru tega programa.

2.6 Instrument za povezovanje Evrope in 
vseevropska omrežja ter energetska in 
telekomunikacijska omrežja
2.6.1 Da bi dosegli čim večjo evropsko 
dodano vrednost, je treba ESRR in 
Kohezijski sklad, vseevropska omrežja in 
instrument za povezovanje Evrope (CEF) 
načrtovati v tesnem sodelovanju, da se 
zagotovijo kar najboljše povezave med 
različnimi vrstami infrastrukture (v 
prometu, energetiki in telekomunikacijah) 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 
v Uniji. Treba je zagotoviti največji možni 
finančni vzvod za projekte z evropsko 
razsežnostjo in razsežnostjo enotnega 
trga, kar se nanaša zlasti na prednostna 
prometna, energetska in digitalna 
omrežja.
2.6.2 Tako kot je treba nacionalno 
infrastrukturo načrtovati dosledno, z 
upoštevanjem razvoja čezmejnih povezav 
v Uniji in z vzpostavljanjem povezav med 
regijami v državi članici, morajo načrti 
temeljiti na dejanskem in načrtovanem 
povpraševanju po prevozu ter odkriti 
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manjkajoče povezave in ozka grla. Z 
naložbami v regionalno povezljivost s 
celovitim omrežjem in osrednjim 
vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-
T) je treba omogočiti, da mestna in 
podeželska območja izkoristijo priložnosti, 
ki jih prinašajo večja omrežja.
2.6.3 Opredelitev prednosti pri naložbah, 
katerih učinki segajo onkraj meja države 
članice, je treba uskladiti z načrtovanjem 
vseevropskega prometnega omrežja, tako 
da so naložbe iz ESRR in Kohezijskega 
sklada popolnoma v skladu s smernicami 
za vseevropsko prometno omrežje, ki 
določajo prednostne naloge EU v 
prometu, vključno z: obravnavanjem 
izzivov podnebnih sprememb, prihodnjim 
razvojem celostnega vseevropskega 
prometnega omrežja in konceptom 
multimodalnega koridorja.
2.6.4 V beli knjigi Komisije o prometu1 je 
predstavljena zamisel o konkurenčnem in 
z viri gospodarnem prometnem sistemu, 
pri čemer je poudarjeno, da je treba v 
prometnem sektorju znatno zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov. Za sklade, ki 
jih zajema Uredba o skupnih določbah, to 
pomeni usmeritev na trajnostne oblike 
prevoza in vlaganje v področja, ki 
zagotavljajo največjo evropsko dodano 
vrednost, na primer v vseevropska 
omrežja. Po opredelitvi naložb je treba 
določiti njihov prednostni vrstni red glede 
na njihov prispevek k mobilnosti, 
trajnosti, zmanjševanju izpustov 
toplogrednih plinov in enotnemu 
evropskemu prometnemu prostoru.

2.6.5 Države članice in regije morajo 
naložbe usmeriti v gradnjo nove 
infrastrukture in povečanje zmogljivosti 
obstoječe infrastrukture z znatnimi 
posodobitvami.

                                               
1 „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu 
sistemu” COM(2011)0144 konč.
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2.6.6 Na področju pomorskega prometa je 
treba razviti pristanišča, ki bodo kot 
učinkovite vstopne in izstopne točke 
popolnoma vključena v kopensko 
infrastrukturo. Prednost je treba dati 
projektom dostopa do pristanišča in 
povezav z zaledjem. Z razvojem celinskih 
plovnih poti se mora povečati njihov 
prispevek k trajnostnim evropskim 
omrežjem tovornega prometa.
2.6.7 Zlasti si je treba prizadevati za 
dopolnjevanje med naložbami v 
infrastrukturo iz ESRR in Kohezijskega 
sklada v okviru deljenega upravljanja in z 
instrumentom za povezovanje Evrope 
(CEF), ki je upravljan neposredno z izbiro 
konkurenčnih projektov. Z instrumentom 
za povezovanje Evrope se bodo financirali 
projekti osrednjega omrežja (strateško 
najpomembnejši deli celovitega omrežja), 
ki imajo največjo evropsko dodano 
vrednost in se v vseevropskem prometnem 
omrežju štejejo za najbolj zapletene v 
smislu izvajanja: čezmejne manjkajoče 
povezave, ključna ozka grla in 
multimodalni načini prevoza. Kohezijski 
sklad bo usmerjen na projekte z visoko 
evropsko dodano vrednostjo, namenjene 
odpravi ozkih grl v prometnih omrežjih, s 
podporo infrastrukturi osrednjega in 
celovitega vseevropskega prometnega 
omrežja.
2.6.8 Kohezijski in strukturni skladi bodo 
prav tako zagotovili lokalno in regionalno 
infrastrukturo in njuno povezavo s 
prednostnimi omrežji Unije na 
energetskem in telekomunikacijskem 
področju.
2.6.9 Instrument za povezovanje Evrope 
dopolnjuje Kohezijski sklad in strukturne 
sklade, saj prispeva k doseganju
regionalnih in lokalnih razvojnih ciljev v 
smislu infrastrukture, da se omogoči kar 
največja dodana vrednost funkcionalnega 
in povezanega notranjega trga ter 
socialne, ekonomske in teritorialne 
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kohezije.

2.7 IPA, ENPI, ERS
2.7.1 Treba si je prizadevati za povečanje 
sinergije med zunanjimi instrumenti in 
kohezijsko politiko, da se izboljša 
učinkovitost pri doseganju številnih ciljev 
politike Unije. Opreti se je treba zlasti na 
sinergije in medsebojno dopolnjevanje z 
Evropskim razvojnim skladom, 
instrumentom za predpristopno pomoč in 
evropskim sosedskim instrumentom.
2.7.2 Izkoristiti je treba zagotavljanje 
tesnejšega teritorialnega povezovanja, 
sinergije med dejavnostmi teritorialnega 
sodelovanja v okviru kohezijske politike in 
evropske sosedske instrumente. Možnosti 
za dopolnjevanje med temi instrumenti so 
največje pri dejavnostih čezmejnega 
sodelovanja. Države članice in regije 
morajo zato zagotoviti, da se obstoječe 
dejavnosti povežejo z novoustanovljenimi 
evropskimi združenji za teritorialno 
sodelovanje, s posebnim poudarkom na 
usklajevanju in izmenjavi najboljših 
praks.

3. Mehanizmi usklajevanja med skladi, ki 
jih zajema Uredba o skupnih določbah

3.1 Države članice in regije morajo 
zagotoviti, da se z ukrepi, financiranimi iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, ustvarjajo sinergije in da 
racionalizacija pripelje do znižanja 
upravnih stroškov in zmanjšanja bremen 
na terenu.
3.2 Ministrstva in organi upravljanja, 
odgovorni za izvajanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
morajo tesno sodelovati pri pripravi, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
pogodbe o partnerstvu in programov. Še 
zlasti morajo:
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a) opredeliti področja ukrepanja, na 
katerih je mogoče sklade, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, združiti ob 
dopolnjevanju, da se dosežejo tematski 
cilji iz te uredbe;
b) spodbujati vključevanje organov 
upravljanja, odgovornih za enega od 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, drugih organov upravljanja in 
zadevnih ministrstev v razvoj shem 
podpore za zagotovitev sinergij in 
preprečevanje prekrivanja;
c) ustanoviti skupne odbore za 
spremljanje programov izvajanja skladov, 
ki jih zajema Uredba o skupnih določbah, 
in razvoj skupnih ureditev upravljanja in 
nadzora za lažje usklajevanje med organi, 
odgovornimi za izvajanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah;
d) izkoristiti skupne rešitve e-upravljanja, 
namenjene prosilcem in upravičencem, 
ter enotne točke za svetovanje o možnostih 
za podporo iz vsakega od skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah;
e) zagotoviti dostopnost teh skladov malim 
in srednjim podjetjem.

4. Prednostne naloge ozemeljskega 
usklajevanja (čezmejnega, mednarodnega 
in medregionalnega)

4.1 Velike možnosti za regionalni razvoj, 
ustvarjanje delovnih mest in kohezijo se 
skrivajo v sodelovanju, ki sega onkraj 
upravnih meja in skuša preseči naravne 
meje. Sodelovanje, ki temelji na skupnih 
potrebah na skupnem ozemlju, je pogosto 
najbolj učinkovito.
4.2 Čezmejno sodelovanje temelji na 
zamisli, da številni izzivi segajo onkraj 
upravnih meja. Za učinkovit odziv sta 
potrebna skupno ukrepanje in izmenjava 
znanja na ustrezni teritorialni ravni.
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4.3 Skrite možnosti mejnih regij bi bilo 
mogoče izkoristiti tudi z lokalno 
usmerjenimi ukrepi podpore.
4.4 Obe obstoječi makroregionalni 
strategiji sta utrli pot povezovanju 
zainteresiranih strani v skupno ukrepanje 
na ustrezni teritorialni ravni. Strategiji sta 
izboljšali razumevanje potrebe po 
skupnem reševanju težav, ki jim ena sama 
država članica ni kos, kot je na primer 
čiščenje Baltskega morja ali Donave.
Makroregionalne strategije in druge 
oblike teritorialnega sodelovanja se lahko 
podprejo iz ESSR in ESS, v programih pa 
je treba določiti posebne pogoje za 
podporo makroregionalnim strategijam.
4.5 Premostitev ovir mora biti del 
načrtovanja skladov, ki jih zajema Uredba 
o skupnih določbah – cilji obstoječih 
makroregionalnih strategij se morajo 
odražati pri analizah potreb in določitvi 
ciljev za zadevne operativne programe od 
faze načrtovanja dalje. Te strategije bodo 
dosegle svoj namen samo, če bodo cilji 
makroregionalnih strategij postali del 
strateškega načrtovanja programov 
kohezijske politike v zadevnih regijah in 
državah članicah.
4.6 Države članice in regije morajo 
obenem zagotoviti, da programi 
teritorialnega sodelovanja učinkovito 
prispevajo k ciljem Evrope 2020. Države 
članice in regije torej lahko spodbujajo 
sodelovanje ter preskušajo, vodijo in 
uvajajo nove rešitve ob zagotavljanju, da 
je sodelovanje namenjeno v podporo 
širšim ciljem politike. Po potrebi je treba s
teritorialnim sodelovanjem čezmejno 
povezati nosilce odločanja, da bi poiskali 
rešitve za skupne težave.
4.7 Države članice in regije morajo 
programe teritorialnega sodelovanja videti 
predvsem kot koristna orodja za 
premostitev ovir pri sodelovanju, s čimer 
bi se podprli cilji nacionalne in 
regionalne politike, katerih učinki bi 
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segali onkraj območja programa.

Or. en

Predlog spremembe 537
Ádám Kósa
v imenu skupine PPE

Predlog uredbe
Priloga -I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga -I
Skupni strateški okvir

Ta okvir naj bi se v skladu s členom 10 
uporabljal za usklajevanje, združevanje in 
uravnoteženje ciljev različnih politik v 
posebnih regionalnih okvirih, zlasti za 
usklajevanje in uravnoteženje prednostnih 
naložb s tematskimi cilji iz člena 9.

1. Horizontalna načela in medsektorski 
izzivi

1.1 Partnerstvo in upravljanje na več 
ravneh 
1.1.1 Načelo upravljanja na več ravneh 
zahteva usklajeno delovanje po načelih 
subsidiarnosti in sorazmernosti ter v 
partnerstvu. Prav tako se mora kazati v 
funkcionalnem in institucionaliziranem 
sodelovanju, zlasti pri pripravi in 
izvajanju politik Unije. Izrecno 
sklicevanje na načelo upravljanja na več 
ravneh v tej uredbi pomeni okrepitev tega 
načela in zagotavlja dodano vrednost 
kohezijske politike.
1.1.2 Upoštevanje načela upravljanja na 
več ravneh je nujno za lažje doseganje 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije ter izpolnitev prednostnih nalog 
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Unije v smislu pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti.
1.1.3 Države članice in regije morajo za 
zagotovitev učinkovitega upravljanja na 
več ravneh izvesti naslednje ukrepe:
a) izvajati partnerstvo v skladu z 
Evropskim kodeksom dobre prakse, 
navedenim v členu 5; 
b) uvesti mehanizme usklajevanja med 
različnimi ravnmi upravljanja v skladu z 
zadevnimi sistemi ustavnih pooblastil;
c) redno poročati o izvajanju partnerstva;
d) države članice in organi upravljanja bi 
morali uporabiti del svoje tehnične 
pomoči iz tekočega in naslednjega 
programskega obdobja za zagotavljanje, 
da imajo partnerji, zlasti manjše lokalne 
oblasti, gospodarski in socialni partnerji 
ter nevladne organizacije, zadostne 
zmogljivosti za sodelovanje pri pripravi, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
pogodb o partnerstvu in programov.
1.1.5 V vseh fazah izvajanja skladov, ki 
jih zajema uredba o skupnih določbah, je 
treba vzpostaviti partnerstvo, da se 
regionalni in lokalni organi neposredno 
vključijo v pripravo pogodb o partnerstvu 
in programov, pa tudi v pripravo, 
izvajanje, spremljanje in ocenjevanje teh 
programov. Da bi zagotovili partnerstvo v 
vseh fazah izvajanja politike, je treba 
vključiti tudi socialne in ekonomske 
partnerje, druge javne organe in 
organizacije, ki zastopajo civilno družbo, 
vključno z okoljskimi partnerji, 
nevladnimi organizacijami ter organi, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti in 
boja proti diskriminaciji.

1.2 Trajnostni razvoj 
1.2.1 Načelo trajnostnega razvoja, 
določeno v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), se nanaša na pojem 
napredka, v skladu s katerim je treba v 
razprave o blaginji in boljši kakovosti 
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življenja za sedanje in prihodnje 
generacije vključiti socialna, ekonomska 
in okoljska vprašanja.
1.2.2 Vprašanja trajnostnega razvoja in 
načelo „plača onesnaževalec“ morajo zato 
biti sestavni del vsakega načrta, od 
njegovega oblikovanja do izpolnjevanja in 
od spremljanja do ocenjevanja. 
Neupoštevanje načela „plača povzročitelj 
obremenitve“ se lahko dovoli samo v 
izjemnih primerih, če so uvedeni ukrepi za 
zmanjšanje vplivov.
1.2.3 Da bi se lahko države članice in 
regije spopadle z zapletenimi izzivi, s 
katerimi se srečujejo, morajo uporabiti 
vse razpoložljive instrumente politike 
Unije. Zlasti pri obvladovanju podnebnih 
sprememb je treba sredstva usmeriti v 
preventivne in blažilne ukrepe. Vse nove 
naložbe, izvedene s podporo skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
morajo biti same po sebi odporne na 
posledice podnebnih sprememb in 
naravnih nesreč.
1.2.4 ESRR in Kohezijski sklad morata še 
naprej veliko vlagati v infrastrukture 
držav članic, da se izpolnijo zahteve iz 
okvirne direktive o vodah1 in drugih 
zadevnih direktiv. Tehnološke rešitve, ki 
bi lahko prispevale k trajnostnim 
ukrepom, že obstajajo in pojavljajo se 
nove, zato mora ESRR še naprej 
zagotavljati podporo za raziskave na tem 
področju. Taka pomoč mora biti 
namenjena dopolnjevanju ukrepov, ki jih 
zajema Obzorje 2020. Prek EKSRP in 
Sklada za pomorstvo in ribištvo je treba 
zagotoviti finančna sredstva za dejavnosti 
v prid biotske raznovrstnosti. EKSRP se 
lahko uporabi tudi za podporo 
upravljavcem zemljišč, kadar so zaradi 
obveznih okoljevarstvenih zahtev 
določena območja postavljena v slabši 
položaj.

                                               
1 UL ref.......Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000.
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1.2.5 Doseganje trajnostnega razvoja ne 
sme biti tehnične narave. Za zagotovitev, 
da bo ta cilj vključen v delovanje skladov, 
ki jih zajema Uredba o skupnih določbah, 
na terenu, morajo organi upravljanja ta 
cilj ustrezno in dosledno upoštevati ves 
čas trajanja programa ter morajo zavzeti 
dejavnejši pristop k zmanjševanju 
škodljivih učinkov pomoči na okolje, med 
drugim z naslednjimi ukrepi:
a) usmerjanje naložb v rešitve, ki najbolj 
učinkovito izkoriščajo vire,
b) pazljivo pretehtanje potrebe po 
naložbah, če imajo te naložbe znaten 
negativen vpliv na okolje,
c) upoštevanje dolgoročnejše perspektive 
ob primerjavah stroškov „življenjskega 
cikla“ alternativnih vrst naložb, 
d) povečanje uporabe zelenih javnih 
naročil,
e) usmerjanje naložb v dostopnost za vse 
uporabnike in prispevanje k okolju brez 
ovir za invalide.

1.3 Spodbujanje enakosti moških in žensk 
ter boj proti diskriminaciji 
1.3.1 Države članice in regije morajo 
okrepiti prizadevanja za odpravo 
neenakosti in spodbujanje enakosti 
moških in žensk ter boj proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, v vseh fazah izvajanja 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah.
1.3.2 Države članice in regije morajo 
slediti cilju enakosti moških in žensk, 
sprejeti ustrezne ukrepe za preprečitev 
diskriminacije med pripravo, izvajanjem, 
spremljanjem in ocenjevanjem dejavnosti 
v programih, ki se sofinancirajo iz 
skladov, zajetih z Uredbo o skupnih 
določbah, ter jasno navesti ukrepe za 
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upoštevanje tega načela v programih.
1.3.3 Večja udeležba žensk na trgu dela, 
kot delodajalk in delojemalk, bi poživila 
gospodarstvo Unije. Izkoriščanje 
potenciala za tako povečanje dejavnosti z 
zvišanjem stopnje zaposlenosti žensk je 
ključnega pomena za dosego ciljev 
zaposlovanja iz strategije Evropa 2020. 
Treba se je torej celovito lotiti ovir za 
udeležbo žensk na trgu dela. Države 
članice in regije morajo zagotoviti, da 
poleg ESS, tudi ESRR, Kohezijski sklad, 
Sklad za pomorstvo in ribištvo ter EKSRP 
financirajo dejavnosti za spodbujanje 
ekonomske neodvisnosti žensk, dosego 
ustreznega ravnotežja med poklicnim in 
družinskim življenjem, ter podprejo 
možnosti žensk kot podjetnic.
1.3.4 S spremljanjem in ocenjevanjem 
programov bo mogoče izmeriti vpliv 
pričakovanega prispevka skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, k 
enakosti spolov.

1.4 Dostopnost
1.4.1 Vsi proizvodi in storitve, ki so na 
voljo javnosti in se sofinancirajo iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, morajo biti dostopni. Z 
ustreznimi ukrepi držav članic 
zagotavljati, da ni ovir v grajenem okolju, 
prometu, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologijah, je še 
posebej bistveno za namene vključevanja 
prikrajšanih skupin, tudi invalidov, v 
skladu s konvencijo Združenih narodov o 
pravicah invalidov. 
1.4.2 Bistvenega pomena je ustrezno 
obravnavanje potreb prikrajšanih skupin, 
da se jim omogočita boljše vključevanje 
na trg dela in polna udeležba v družbi.
1.4.3 Države članice in regije morajo še 
naprej spodbujati socialno kohezijo na 
enaki podlagi kot ekonomsko in 
teritorialno kohezijo v vseh regijah EU, da 
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bo strategija EU 2020 dosegla svoje cilje.

1.5 Demografski razvoj
1.5.1 Prilagajanje na demografske 
spremembe je za države članice in regije 
eden od glavnih izzivov v prihodnjih 
desetletjih. Zaradi manjšega obsega 
delovno aktivnega prebivalstva in večjega 
deleža upokojenih ljudi bodo sistemi 
socialnega varstva držav članic in tako 
tudi gospodarska konkurenčnost Unije še 
dodatno obremenjeni.
1.5.2 Demografske spremembe prinašajo 
nove izzive. Tak demografski razvoj je 
treba preučiti in se z njim soočiti 
predvsem na regionalni in lokalni ravni, 
kjer koli različne razvojne težnje 
postanejo očitne. Države članice in regije 
se morajo opreti na sklade, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, in razviti 
prilagojene strategije za reševanje 
demografskih vprašanj ter ustvariti 
možnosti za razvoj „gospodarstva 
sivolasih“.
1.5.3 Povečanje zaposlitvenih možnosti za 
starejše bo prineslo številne koristi 
ljudem, tudi mladim invalidom, družbam 
in javnim proračunom. Države članice in 
regije morajo sklade, ki jih zajema Uredba 
o skupnih določbah, porabiti za sprejetje 
ukrepov za lažje vključevanje vseh 
starostnih skupin. Najboljša uporaba vseh 
obstoječih človeških virov, vključno s 
prizadevanjem za odpravo brezposelnosti 
mladih, odraža eno od neposrednih nalog 
skladov, zajetih z Uredbo o skupnih 
določbah, ki je prispevati k čim boljšemu 
izkoristku potenciala vseh prebivalcev 
Unije. To bo doseženo z izboljšanjem 
dostopa do izobraževanja, njegovih 
minimalnih ravni in kakovosti ter z 
okrepitvijo socialnih podpornih struktur. 
Tudi z naložbami v zdravstveno 
infrastrukturo bi se uresničeval cilj 
dolgega in zdravega aktivnega življenja za 
vse državljane Unije. 
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1.5.4 Države članice in regije morajo pri 
pripravi programov upoštevati dolgoročne 
izzive demografskih sprememb. V regijah, 
ki so jih demografske spremembe najbolj 
prizadele, je treba opredeliti ukrepe za:
a) podporo demografski prenovi z 
izboljšanjem razmer za družine ter večjo 
uravnoteženostjo poklicnega in 
družinskega življenja; 
b) spodbujanje zaposlovanja; povečanje 
produktivnosti in gospodarske 
učinkovitosti z naložbami v izobraževanje 
in raziskave;
c) usmerjenost v ustreznost in kakovost 
izobraževanja ter socialnih podpornih 
struktur;
in
d) zagotavljanje stroškovno učinkovitega 
zdravstvenega varstva, socialnih storitev 
in dolgotrajne nege, vključno z naložbami 
v infrastrukturo.

1.6 Celostni pristop 
1.6.1 Celostni teritorialni pristop je 
bistven za učinkovit odziv na izzive, s 
katerimi se srečujejo države članice in 
regije. Ti izzivi so povezani z vplivi: 
globalizacije; okoljskih in energetskih 
vprašanj; težav zaradi staranja 
prebivalstva in demografskih sprememb; 
zahtev po tehnološkem preoblikovanju in 
inovacijah; ter dohodkovne neenakosti in 
družbene segregacije. Zaradi zapletenosti 
in medsebojne povezanosti teh vprašanj so 
lahko uspešne samo rešitve, ki so po 
naravi celostne, večsektorske in 
večrazsežnostne. 
1.6.2 V tem smislu skladi, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, omogočajo, 
da se moči različnih skladov EU združijo v 
celostne svežnje, prilagojene posebnim 
lokalnim in regionalnim potrebam.
1.6.3 Države članice in regije morajo pri 
razvoju strategij in programov za 
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opredelitev najustreznejših ukrepov 
posvetiti posebno pozornost prevladujočim 
teritorialnim, strukturnim in 
institucionalnim značilnostim, kot so 
povezljivost zadevne regije, vzorci 
zaposlovanja in mobilnost delovne sile, 
povezave med mestom in podeželjem, 
lokalne medsebojne odvisnosti različnih 
sektorjev, kulturna dediščina, staranje in 
demografski premiki itd.
1.6.4 Države članice in regije morajo 
preučiti, kateri so največji družbeni izzivi, 
s katerimi se srečujejo. V odziv na te izzive 
morajo obravnavati tudi vprašanje, kateri 
so posebni vidiki blaginje njihovih 
državljanov, na katere želijo vplivati in jih 
okrepiti s politiko, in kako naj bi se ta 
politika oblikovala in uresničevala v 
posebnem okviru zadevne države ali 
regije. 
1.6.5 Države članice in regije morajo zato, 
da bi spodbujale dobre politike, 
prilagojene posebnim regionalnim 
potrebam, dodatno razviti celostni 
ozemeljski pristop do oblikovanja in 
izvajanja politik in pri tem upoštevati 
povezane vsebinske vidike, a se ob tem 
opirati na naslednje osrednje elemente:
a) ocene razvojnih možnosti in 
zmogljivosti regije v okviru strategije 
Evropa 2020; 
b) oceno razvojnih izzivov, s katerimi se 
spopada regija, in njene sposobnosti za 
reševanje teh izzivov;
c) upoštevanje ustreznega teritorialnega 
obsega in kontekst za oblikovanje in 
izvajanje politik v skladu z načelom 
subsidiarnosti;
d) oblikovanja ureditve upravljanja na več 
ravneh, ki je potrebna za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja politike;
e) izbire ustreznih kazalnikov rezultatov in 
uspešnosti, ki naj bi se uporabili za 
spremljanje in ocenjevanje politike.
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2. Sinergije in usklajevanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, z 
instrumenti drugih politik EU

2.1 Uvod
2.1.1 Da bi dosegli kar najboljše rezultate 
trajnostne rasti in razvoja na terenu, je 
treba uskladiti vse politike Unije in z njimi 
povezane instrumente, ki imajo 
pomembno vlogo pri doseganju 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter bolj uravnoteženega 
teritorialnega razvoja v EU. To se mora 
kazati tudi z boljšo usklajenostjo 
proračuna Unije z nacionalnimi in 
podnacionalnimi proračuni držav članic 
pri financiranju skupnih političnih 
prednostnih nalog ter z boljšim 
vertikalnim sodelovanjem med EU ter 
nacionalnimi in regionalnimi organi.
2.1.2 Sinergije in usklajevanje ne 
predvidevajo enotne rešitve za vsa 
področja. V okviru tega je treba opraviti 
natančnejšo analizo učinka politik Unije v 
regijah in na kohezijo, da bi spodbudili 
učinkovite sinergije ter bi bilo mogoče 
opredeliti in spodbujati najprimernejša 
sredstva na evropski ravni za podporo 
lokalnim in regionalnim naložbam.
2.1.3 Države članice in regije morajo v 
fazi načrtovanja in izvajanja zagotoviti 
ujemanje med pomočjo iz skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, in 
cilji drugih politik EU. V ta namen si 
morajo prizadevati za:
a) prepoznavanje in uporabo dopolnjevanj 
med različnimi instrumenti Unije na 
nacionalni in regionalni ravni v fazi 
načrtovanja, pa tudi med izvajanjem; 
b) optimizacijo obstoječih in po potrebi 
oblikovanje novih struktur, ki bi 
omogočile strateško opredelitev 
prednostnih nalog za različne instrumente 
in strukture za usklajevanje na nacionalni 
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ravni, preprečevanje podvajanja dela in 
opredelitev področij, na katerih je 
potrebna dodatna finančna podpora;
c) polno izkoriščanje potenciala za 
kombiniranje podpore iz različnih 
instrumentov za pomoč posameznim 
dejavnostim in tesno sodelovanje z 
osebami, ki so odgovorne za izvajanje 
drugih nacionalnih instrumentov, da se 
upravičencem zagotovijo skladnejše in 
racionalnejše možnosti financiranja.

2.2 Obzorje 2020
2.2.1 Bistveno je okrepiti sinergije in 
dopolnjevanje med kohezijsko politiko in 
Obzorjem 2020 ter hkrati določiti jasno 
delitev področij ukrepanja med njima.
2.2.2 Države članice in regije morajo 
zlasti razviti nacionalno ali regionalno 
strategijo razvoja in inovacij (R&I) za 
„pametno specializacijo“ v skladu z 
nacionalnim programom reform. Te 
strategije je treba razviti v tesnem 
sodelovanju med nacionalnimi in 
regionalnimi organi upravljanja in 
organi, ki so neposredno povezani z 
Obzorjem 2020, vključiti pa je treba tudi 
zainteresirane strani, kot so univerze in 
višješolske ustanove, lokalna industrija in 
socialni partnerji. Kar zadeva dostopnost 
ter okolje in storitve brez ovir, bi morale 
biti zainteresirane strani, ki predstavljajo 
invalide, vključene v izvajanje strategij za 
inovacije, ki odražajo potrebe starejših 
ljudi v smislu spodbujanja zamisli o 
„univerzalnem oblikovanju“ za vse. Pri 
teh inovacijskih strategijah je treba 
upoštevati vnaprejšnje, pa tudi posledične 
ukrepe do Obzorja 2020 in po njem.
2.2.3 Vnaprejšnji ukrepi za pripravo 
regionalnih akterjev na področju raziskav 
in inovacij na sodelovanje v projektih 
Obzorja 2020 („lestev odličnosti“) se bodo 
razvili prek krepitve zmogljivosti. Treba je 
okrepiti komunikacijo in sodelovanje med 
nacionalnimi kontaktnimi točkami 
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Obzorja 2020 in organi upravljanja 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, zlasti v zvezi z vsemi projekti z 
ožjega seznama Obzorja 2020, ki se niso 
financirali zaradi pomanjkanja sredstev.
2.2.4 S posledičnimi ukrepi je treba 
omogočiti izkoriščanje in razširjanje 
rezultatov na področju razvoja in inovacij 
iz Obzorja 2020 na trg, vključujejo pa 
lahko: pilotne obrate in predstavitvena 
območja, preskuse izvedljivosti in 
financiranje v zgodnji fazi, centre za 
podjetniško svetovanje, aplikativne 
raziskave, posebne zmogljivosti industrije 
in prenosa tehnologije ter podporo 
grozdom.
2.2.5 Nacionalnim in regionalnim 
organom je treba zagotoviti skupno 
podporo za oblikovanje in izvajanje 
takšnih inovacijskih strategij, ki lahko 
vključujejo: podporo za opredelitev 
možnosti skupnega financiranja 
infrastrukture za raziskave in inovacije 
evropskega interesa, spodbujanje 
mednarodnega sodelovanja, metodološko 
podporo z medsebojnimi pregledi, 
izmenjavo dobre prakse in usposabljanje 
po regijah.
2.2.6 Države članice in regije morajo 
razmisliti o naslednjih dodatnih ukrepih, 
namenjenih izkoriščanju njihovega 
potenciala za odličnost in inovacije, z 
dopolnjevanjem in ustvarjanjem sinergij z 
Obzorjem 2020:
a) povezovanje novih centrov odličnosti in 
inovativnih regij v manj razvitih državah 
članicah z vodilnimi organizacijami 
drugod po Evropi;
b) povezovanje z inovativnimi grozdi in 
priznavanje odličnosti v manj razvitih 
regijah;
c) ustanovitev mest predsednikov v 
evropskem raziskovalnem prostoru, da bi 
privabili vrhunske akademike;
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 in
d) podpiranje dostopa do mednarodnih 
mrež za raziskovalce in inovatorje.

2.3 LIFE
2.3.1 Kjer je to mogoče, je treba izkoristiti 
sinergije z instrumenti politike Unije 
(finančnih in nefinančnih instrumentov) 
za blažitev podnebnih sprememb, varstvo 
okolja in učinkovito rabo virov.
2.3.2 Ker bodo programi prispevali k 
ciljem trajnostne rasti z večjo tematsko 
usmerjenostjo in okrepljenim načelom 
trajnostnega razvoja, so sinergije iz točke 
2.3.1 sestavni del regulativnega okvira 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah.
2.3.3 Prizadevati si je treba za sinergije s 
programom LIFE, zlasti s celostnimi 
projekti na področju narave (kot so 
ekosistemske storitve in biotska 
raznovrstnost), vode, odpadkov, zraka, 
blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja podnebnim spremembam. 
Uskladitev s programom LIFE je treba 
zagotoviti s podporo projektom, ki so 
dopolnilne narave, in s spodbujanjem 
uporabe rešitev, metod in pristopov, 
potrjenih s programom LIFE.
2.3.4 Spodbujati je treba uporabo presoj 
vplivov na okolje, ocen učinka 
trajnostnega razvoja, strateških okoljskih 
presoj in drugih ustreznih instrumentov, 
ki zlasti obravnavajo kakovost in širjenje 
okolja in storitev brez ovir, da bi se izguba 
biotske raznovrstnosti in učinki 
podnebnih sprememb upoštevali pri 
prostorskem načrtovanju (vključno z 
makroregionalnimi strategijami) ter 
odločanju na regionalni in lokalni ravni.
2.3.5 Države članice in regije morajo 
spodbujati zeleno infrastrukturo, ekološke 
inovacije in uvedbo inovativnih 
tehnologij, da bi ustvarile bolj zeleno 
gospodarstvo.
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2.3.6 Prvi pogoj za uresničitev teh 
dejavnosti je krepitev zmogljivosti, ki 
mora povečati možnosti in znanje lokalnih 
in regionalnih organov ter partnerjev.
2.3.7 Ker okoljski izzivi segajo onkraj 
upravnih meja, je izjemno pomembno 
čezmejno, medregionalno in 
nadnacionalno sodelovanje med 
evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi na področju varstva 
biotske raznovrstnosti in naravnih virov v 
regijah. Boljše izkoriščanje možnosti za 
teritorialno sodelovanje in izmenjavo 
informacij, izkušenj in dobrih praks bi 
pomembno prispevalo k uresničitvi ciljev, 
povezanih z okoljem in podnebnimi 
spremembami.
2.3.8 Poleg tega je treba financiranje iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, uskladiti s podporo iz programa 
NER 300, ki porablja prihodke, ustvarjene 
z dražbo pravic v okviru evropskega 
sistema za trgovanje z emisijami.1

2.4 ERASMUS za vse
2.4.1 Da bi bile naložbe v ljudi kar najbolj 
učinkovite, je treba okrepiti sinergije med 
skladi, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, in programom „Erasmus za 
vse“. Te naložbe bodo pomembno koristile 
posameznikom, pa tudi družbi kot celoti, 
saj bodo prispevale k rasti in blaginji. 
„Erasmus za vse“ podpira samo 
čeznacionalne projekte, medtem ko je pri 
kohezijski politiki bolj poudarjena 
regionalna razsežnost. Države članice in 
regije se spodbujajo, naj preskusijo orodja 
in metode, pridobljene pri 
nadnacionalnem sodelovanju v okviru 
programa Erasmus za vse, in jih nato 

                                               
1 UL L 290, 6.11.2010, str. 39–48, 2010/670/EU: Sklep Komisije z dne 3. novembra 2010 o merilih in ukrepih 
za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko 
shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s 
sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z 
Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2010/670/EU) UL L 275, 25.10.2003, str. 32–46.



PE491.157v02-00 84/90 AM\906345SL.doc

SL

prek skladov, ki jih zajema Uredba o 
skupnih določbah, izvedejo na svojem 
ozemlju.
2.4.2 Komisija in države članice morajo 
zagotoviti učinkovito usklajevanje med 
kohezijsko politiko in programom 
„Erasmus za vse“, in sicer z jasnim 
ločevanjem med vrstami naložb in 
podprtimi ciljnimi skupinami. Podpora iz 
programa „Erasmus za vse“ se osredotoči 
na nadnacionalne projekte mobilnosti in 
projekte mobilnosti brez ovir pri učenju za 
študente, mlade in zaposlene, ne glede na 
njihovo invalidnost, na strateško 
partnerstvo med organizacijami in 
ustanovami po Evropi ter na ukrepe v 
podporo razvoju in izvajanju politike. 
Glavni cilji prednostnih naložb za 
kohezijsko politiko bodo: izobraževanje, 
usposabljanje oseb na trgu dela, invalidi 
in mobilnost odraslih v učnem procesu.
2.4.3 Boljši rezultati bodo doseženi tudi s 
spodbujanjem dopolnjevanja med 
financiranjem mobilnosti in 
financiranjem dejavnosti, ki vključujejo 
najboljše prakse in inovativne projekte na 
ravni EU v okviru programa Erasmus za 
vse. Pri tem usklajevanju lahko pomagajo 
nacionalne agencije, ustanovljene v 
okviru tega programa.

2.5 Instrument za povezovanje Evrope in 
vseevropska omrežja ter energetska in 
telekomunikacijska omrežja
2.5.1 Da bi dosegli čim večjo evropsko 
dodano vrednost, je treba ESRR in 
Kohezijski sklad, vseevropska omrežja in 
instrument za povezovanje Evrope (CEF) 
načrtovati v tesnem sodelovanju, da se 
zagotovijo kar najboljše povezave med 
različnimi vrstami infrastrukture (v 
prometu, energetiki in telekomunikacijah) 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 
v Uniji. Treba je zagotoviti največji možni 
finančni vzvod za projekte z evropsko 
razsežnostjo in razsežnostjo enotnega 
trga, kar se nanaša zlasti na prednostna 
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prometna, energetska in digitalna 
omrežja.
2.5.2 Tako kot je treba nacionalno 
infrastrukturo načrtovati dosledno, z 
upoštevanjem razvoja čezmejnih povezav 
v Uniji in z vzpostavljanjem povezav med 
regijami v državi članici, morajo načrti 
temeljiti na dejanskem in načrtovanem 
povpraševanju po prevozu ter odkriti 
manjkajoče povezave in ozka grla. Z 
naložbami v regionalno povezljivost s 
celovitim omrežjem in osrednjim 
vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-
T) je treba omogočiti, da mestna in 
podeželska območja izkoristijo priložnosti, 
ki jih prinašajo večja omrežja.
2.5.3 Opredelitev prednosti pri naložbah, 
katerih učinki segajo onkraj meja države 
članice, je treba uskladiti z načrtovanjem 
vseevropskega prometnega omrežja, tako 
da so naložbe iz ESRR in Kohezijskega 
sklada popolnoma v skladu s smernicami 
za vseevropsko prometno omrežje, ki 
določajo prednostne naloge EU v 
prometu, vključno z: dostopnostjo za 
starejše, osebe z zmanjšano mobilnostjo in 
za potnike invalide, obravnavanjem 
izzivov podnebnih sprememb, prihodnjim 
razvojem celostnega vseevropskega 
prometnega omrežja in konceptom 
multimodalnega koridorja.
2.5.4 V beli knjigi Komisije o prometu1 je 
predstavljena zamisel o konkurenčnem in 
z viri gospodarnem prometnem sistemu, 
pri čemer je poudarjeno, da je treba v 
prometnem sektorju znatno zmanjšati 
izpuste toplogrednih plinov. Za sklade, ki 
jih zajema Uredba o skupnih določbah, to 
pomeni usmeritev na trajnostne oblike 
prevoza in vlaganje v področja, ki 
zagotavljajo največjo evropsko dodano 
vrednost, na primer v vseevropska 
omrežja. Po opredelitvi naložb je treba 
določiti njihov prednostni vrstni red glede 

                                               
1 „Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu 
sistemu” COM(2011)0144 konč.
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na njihov prispevek k dostopnosti in 
neovirani mobilnosti, trajnosti, 
zmanjševanju izpustov toplogrednih 
plinov in enotnemu evropskemu 
prometnemu prostoru.

2.5.5 Države članice in regije morajo 
naložbe usmeriti v gradnjo nove 
infrastrukture in povečanje zmogljivosti 
obstoječe infrastrukture z znatnimi 
posodobitvami.
Na področju pomorskega prometa je treba 
razviti pristanišča, ki bodo kot učinkovite 
vstopne in izstopne točke popolnoma 
vključena v kopensko infrastrukturo.
Prednost je treba dati projektom dostopa 
do pristanišča in povezav z zaledjem. Z 
razvojem celinskih plovnih poti se mora 
povečati njihov prispevek k trajnostnim 
evropskim omrežjem tovornega prometa.
2.5.7 Zlasti si je treba prizadevati za 
dopolnjevanje med naložbami v 
infrastrukturo iz ESRR in Kohezijskega 
sklada v okviru deljenega upravljanja in z 
instrumentom za povezovanje Evrope 
(CEF), ki je upravljan neposredno z izbiro 
konkurenčnih projektov. Z instrumentom 
za povezovanje Evrope se bodo financirali 
projekti osrednjega omrežja (strateško 
najpomembnejši deli celovitega omrežja), 
ki imajo največjo evropsko dodano 
vrednost in se v vseevropskem prometnem 
omrežju štejejo za najbolj zapletene v 
smislu izvajanja: čezmejne manjkajoče 
povezave, ključna ozka grla in 
multimodalni načini prevoza. Kohezijski 
sklad bo usmerjen na projekte z visoko 
evropsko dodano vrednostjo, namenjene 
odpravi ozkih grl v prometnih omrežjih, s 
podporo infrastrukturi osrednjega in 
celovitega vseevropskega prometnega 
omrežja. 
2.5.8 Kohezijski in strukturni skladi bodo 
prav tako zagotovili lokalno in regionalno 
infrastrukturo in njihovo povezavo s 
prednostnimi omrežji Unije na 
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energetskem in telekomunikacijskem 
področju.
2.5.9 Instrument za povezovanje Evrope 
dopolnjuje Kohezijski sklad in strukturne 
sklade, saj prispeva k doseganju 
regionalnih in lokalnih razvojnih ciljev v 
smislu infrastrukture, da se omogoči kar 
največja dodana vrednost funkcionalnega 
in povezanega notranjega trga ter 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije.

2.6 IPA, ENPI, ERS
2.6.1 Treba si je prizadevati za povečanje 
sinergije med zunanjimi instrumenti in 
kohezijsko politiko, da se izboljša 
učinkovitost pri doseganju številnih ciljev 
politike Unije. Opreti se je treba zlasti na 
sinergije in medsebojno dopolnjevanje z 
Evropskim razvojnim skladom, 
instrumentom za predpristopno pomoč in 
evropskim sosedskim instrumentom.
2.6.2 Izkoristiti je treba zagotavljanje 
tesnejšega teritorialnega povezovanja, 
sinergije med dejavnostmi teritorialnega 
sodelovanja v okviru kohezijske politike in 
evropske sosedske instrumente. Možnosti 
za dopolnjevanje med temi instrumenti so 
največje pri dejavnostih čezmejnega 
sodelovanja. Države članice in regije 
morajo zato zagotoviti, da se obstoječe 
dejavnosti povežejo z novoustanovljenimi 
evropskimi združenji za teritorialno 
sodelovanje, s posebnim poudarkom na 
vzpostavljanju zmogljivosti nevladnih 
organizacij, še posebej krovnih 
organizacij, za dostopanje do skladov, 
usklajevanje in izmenjavo najboljših 
praks.

3. Mehanizmi usklajevanja med skladi, ki 
jih zajema Uredba o skupnih določbah

3.1 Države članice in regije morajo 
zagotoviti, da se z ukrepi, financiranimi iz 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
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določbah, ustvarjajo sinergije in da 
racionalizacija pripelje do znižanja 
upravnih stroškov in zmanjšanja bremen 
na terenu.
3.2 Ministrstva in organi upravljanja, 
odgovorni za izvajanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah, 
morajo tesno sodelovati pri pripravi, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju 
pogodbe o partnerstvu in programov. Še 
zlasti morajo:
a) opredeliti področja ukrepanja, na 
katerih je mogoče sklade, ki jih zajema 
Uredba o skupnih določbah, združiti ob 
dopolnjevanju, da se dosežejo tematski 
cilji iz te uredbe;
b) spodbujati vključevanje organov 
upravljanja, odgovornih za enega od 
skladov, ki jih zajema Uredba o skupnih 
določbah, drugih organov upravljanja in 
zadevnih ministrstev v razvoj shem 
podpore za zagotovitev sinergij in 
preprečevanje prekrivanja;
c) ustanoviti skupne odbore za 
spremljanje programov izvajanja skladov, 
ki jih zajema Uredba o skupnih določbah, 
in razvoj skupnih ureditev upravljanja in 
nadzora za lažje usklajevanje med organi, 
odgovornimi za izvajanje skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah;
d) izkoristiti skupne rešitve e-upravljanja, 
namenjene prosilcem in upravičencem, 
ter enotne točke za svetovanje o možnostih 
za podporo iz vsakega od skladov, ki jih 
zajema Uredba o skupnih določbah.
3.3 Vzpostaviti bi bilo treba evropski 
sistem spremljanja za spremljanje 
izvajanja skladov, ki jih zajema Uredba o 
skupnih določbah, ter doseči napredek pri 
uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020 ob zagotavljanju sodelovanja 
partnerjev, kot to določa člen 5.

4. Prednostne naloge ozemeljskega 
usklajevanja (čezmejnega, mednarodnega 
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in medregionalnega)

4.1 Velike možnosti za regionalni razvoj, 
ustvarjanje delovnih mest in kohezijo se 
skrivajo v sodelovanju, ki sega onkraj 
upravnih meja in skuša preseči naravne 
meje. Sodelovanje, ki temelji na skupnih 
potrebah na skupnem ozemlju, je pogosto 
najbolj učinkovito.
4.2 Čezmejno sodelovanje temelji na 
zamisli, da številni izzivi segajo onkraj 
upravnih meja. Za učinkovit odziv sta 
potrebna skupno ukrepanje in izmenjava 
znanja na ustrezni teritorialni ravni.
4.3 Skrite možnosti mejnih regij bi bilo 
mogoče izkoristiti tudi z lokalno 
usmerjenimi ukrepi podpore.
4.4 Obe obstoječi makroregionalni 
strategiji sta utrli pot povezovanju 
zainteresiranih strani v skupno ukrepanje 
na ustrezni teritorialni ravni. Strategiji sta 
izboljšali razumevanje potrebe po 
skupnem reševanju težav, ki jim ena sama 
država članica ni kos, kot je na primer 
čiščenje Baltskega morja ali Donave.
Makroregionalne strategije in druge 
oblike teritorialnega sodelovanja se lahko 
podprejo iz ESSR in ESS, v programih pa 
je treba določiti posebne pogoje za 
podporo makroregionalnim strategijam.
4.5 Premostitev ovir mora biti del 
načrtovanja skladov, ki jih zajema Uredba 
o skupnih določbah – cilji obstoječih 
makroregionalnih strategij se morajo 
odražati pri analizah potreb in določitvi 
ciljev za zadevne operativne programe od 
faze načrtovanja dalje. Te strategije bodo 
dosegle svoj namen samo, če bodo cilji 
makroregionalnih strategij postali del 
strateškega načrtovanja programov 
kohezijske politike v zadevnih regijah in 
državah članicah.
4.6 Države članice in regije morajo 
obenem zagotoviti, da programi 
teritorialnega sodelovanja učinkovito 
prispevajo k ciljem Evrope 2020. Države 
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članice in regije torej lahko spodbujajo 
sodelovanje ter preskušajo, vodijo in 
uvajajo nove rešitve ob zagotavljanju, da 
je sodelovanje namenjeno v podporo 
širšim ciljem politike. Po potrebi je treba s 
teritorialnim sodelovanjem čezmejno 
povezati nosilce odločanja, da bi poiskali 
rešitve za skupne težave.
4.7 Države članice in regije morajo 
programe teritorialnega sodelovanja videti 
predvsem kot koristna orodja za 
premostitev ovir pri sodelovanju, s čimer 
bi se podprli cilji nacionalne in 
regionalne politike, katerih učinki bi 
segali onkraj območja programa.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovito izvajanje partnerstva in spremljanje načel nista mogoča, če se partnerjem ne 
nameni ustreznih sredstev in pristojnosti, zlasti tistim z omejenimi človeškimi in finančnimi
viri. Potrebne so posebne ocene učinka glede dostopnosti, da se ocenijo načrtovani ukrepi in 
naložbe. V tem kontekstu je treba dostopnost nedvomno vključiti kot merilo, ki mora biti 
izpolnjeno, da se lahko naložba opredeli kot trajnostna, zlasti za družbo, ki se stara. Zamisel 
o „univerzalnem oblikovanju“ bi bilo treba uporabiti tudi v smislu dostopnosti in 
ocenjevalnega pristopa kot naložbo v prihodnost.


