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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Strukturni skladi so en od temeljnih instrumentov EU za uresničitev dogovorjenih ciljev 
politike EU na področju energije, inovacij, raziskav, telekomunikacij ter malih in srednjih 
podjetij s pomočjo strateških finančnih investicij. Naš odbor je zato zelo zainteresiran za 
pravilno določitev ciljev in investicijskih prednostnih nalog kohezijske politike 2014–2020 ter 
je v te dejavnosti zelo vključen. Poleg tega je treba zagotoviti, da se investicije prek 
strukturnih skladov ustrezno usklajujejo z drugimi programi Skupnosti, zlasti s programi 
Horizon 2020, CEF in COSME, in da se sinergije med različnimi skladi kar najbolje 
izkoristijo.

Da se izpopolnijo cilji in prednostni vrstni red investicij ter da se izboljšata usklajevanje in 
ustrezna uporaba sklada, poročevalka predlaga številne spremembe skupnih določb, pa tudi 
uredbe o evropskem skladu za regionalni razvoj in kohezijskem skladu.

Poročevalka meni, da morata skupni strateški okvir, ki vsebuje temeljne smernice in skupna 
pravila za vse sklade regionalne politike, obravnavati in odobriti Parlament in Svet z 
največjim možnih sodelovanjem institucij Unije.

Ob upoštevanju povedanega bi poročevalka rada odločitev o tem vprašanju prepustila 
glavnemu odboru, vendar boste v mnenju zasledili:
- predloge sprememb, ki jasno omejujejo področje delovanja skupnega strateškega 

ovira, ki bo zagotovil le prenos na operativno raven ciljev in investicijskih prednostnih 
nalog, ki so opredeljeni v temeljnih aktih

- predloge sprememb v zvezi z evropskim skladom za regionalni razvoj in s 
kohezijskim skladom, katerih namen je boljša opredelitev investicijskih prednostnih 
nalog, skoraj za nadomestitev ključnih ukrepov iz delovnega dokumenta služb 
Komisije (SWD(2012)0061).

S tem bi poročevalka rada zagotovila, da sozakonodajalec razpravlja in odloča o strateških 
ciljih in ključnih investicijskih prednostnih nalogah strukturnih skladov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi se povečala sinergija med 
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strukturnimi skladi in drugimi programi 
Skupnosti, bi Komisija morala vzpostaviti 
in redno posodabljati spletni popis 
predlogov projektov za programe 
Skupnosti, ki so bili pozitivno ocenjeni, 
vendar sploh niso pridobili ali niso 
pridobili zadostnega financiranja 
Skupnosti.  Države članice bi morale 
preučiti, ali bi se lahko predlogi projektov 
iz tega popisa, ki so zanje pomembni, 
vključili v njihove operativne programe.

Or. en

Obrazložitev

Nova uvodna izjava odraža predlog, da se uvede „oznaka odličnosti“ za odlične projekte ali 
predstavitve/pilotske načrte (ki so uvedeni s programi, kot so Horizon 2020, CEF ali 
COSME), ki niso pridobili (zadostnih) finančnih sredstev iz evropskih skladov in ki bi jih 
države članice lahko financirale iz strukturnih skladov. Prvi korak bi bil ta, da bi bili ti 
podatki na voljo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 9 - točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) povečanje konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja 
(za EKSRP) ter sektorja ribištva in 
akvakulture (za ESPR);

(3) povečanje konkurenčnosti zlasti malih 
in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja 
(za EKSRP) ter sektorja ribištva in 
akvakulture (za ESPR);

Or. en

Obrazložitev

Prizadevanja v sklopu regionalne politike za povečanje gospodarske konkurenčnosti se 
osredotočajo na mala in srednja podjetja. Vendar imajo večja podjetja prav tako pomembno 
vlogo v okviru strukturne politike, recimo kot partnerji v razvoju industrijskih grozdov. V 
skladu z glavno pobudo „Industrijska politika za dobo globalizacije“ bi morala še naprej 
obstajati možnost podpore večjih podjetij, čeprav bi mala in srednja podjetja še vedno morala 
ostati središče pozornosti. 
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 9 - točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite uporabe virov

(6) varstvo okolja ter kulturne dediščine in 
spodbujanje učinkovite uporabe virov

Or. en

Obrazložitev

Ključno je, da se med vsebinske cilje skupnih strateških okvirnih skladov vključi varstvo 
kulturne dediščine. Poleg tega je ta predlog v skladu s členom 5(6)(c) predloga uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 9 - točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

(11) izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti, učinkovita javna uprava in 
nudenje strateških usmeritev za 
teritorialni razvoj v okviru strategije 
Evropa 2020 na vseh ravneh upravljanja s 
pomočjo teritorialne agende Evropske 
unije.

Or. en

Obrazložitev

Tehnična pomoč bi morala tudi olajšati strateške ukrepe „od spodaj navzgor“. Teritorialna 
agenda 2020, ki so jo leta 2011 podprle države članice, daje zelo koristna priporočila v zvezi 
s teritorialnim razvojem v EU.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za spodbujanje usklajenega, 
uravnovešenega in trajnostnega razvoja 
Unije skupni strateški okvir prenaša 
splošne in posebne cilje iz strategije Unije 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
v ključne ukrepe za sklade SSO. 

Za spodbujanje usklajenega, 
uravnovešenega in trajnostnega razvoja 
Unije skupni strateški okvir prenaša 
splošne in posebne cilje ter prednostne 
investicijske naloge iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast v 
ključne ukrepe za sklade SSO, kakor to 
določajo vse uredbe SSO.

Strategijo je treba izdelati v sodelovanju z 
organi držav članic, pristojnimi za 
izvrševanje regionalne politike EU, da se 
zagotovi skupen pristop.

Or. en

Obrazložitev

Skupni strateški ovir bo zagotovil le prenos na operativno raven ciljev in prednostnih nalog 
Unije, ki so opredeljeni v temeljnih aktih. 

Priporočljivo je ohraniti stalni stik z organi, pristojnimi za izvrševanje.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 11 - točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za vsak tematski cilj ključni ukrepi, ki 
jih podpira vsak sklad SSO; 

(a) za vsak tematski cilj ter v skladu z 
investicijskimi prednostnimi nalogami 
vsakega sklada SSO ključni ukrepi, ki jih 
podpira vsak sklad SSO; 

Or. en

Obrazložitev

Skupni strateški ovir bo zagotovil le prenos na operativno raven ciljev in prednostnih nalog 
Unije, ki so opredeljeni v temeljnih aktih.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 14 - točka (a) - podtočka (iv)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) okvirni zneski dodeljene podpore 
Unije po tematskih ciljih na nacionalni 
ravni za vsak sklad SSO in skupni okvirni 
znesek podpore, predvidene za cilje na 
področju podnebnih sprememb;

(iv) okvirni zneski dodeljene podpore 
Unije po tematskih ciljih na nacionalni in 
regionalni ravni za vsak sklad SSO in 
skupni okvirni znesek podpore, predvidene 
za cilje na področju podnebnih sprememb;

Or. en

Obrazložitev
Treba je razumeti dodeljevanje podpore za tematske cilje na regionalni ravni.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 14 - točka (b) - podtopka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) mehanizmov na nacionalni in regionalni 
ravni, ki zagotavljajo uskladitev skladov 
SSO z drugimi instrumenti financiranja 
Unije in nacionalnimi instrumenti 
financiranja ter z EIB;

(i) mehanizmov, struktur in organov na 
nacionalni in regionalni ravni, ki 
zagotavljajo uskladitev skladov SSO z 
drugimi instrumenti financiranja Unije in 
nacionalnimi instrumenti financiranja ter z 
EIB; kar se tiče usklajevanja z drugimi 
instrumenti financiranja Unije, bi morala 
določati strukture, ki zagotavljajo 
strateško opredelitev prednostnih nalog 
različnih instrumentov. Treba bi si bilo 
tudi prizadevati, da ne pride do 
podvajanja delovanja teh struktur, da se 
opredelijo področja, kjer je potrebna 
dodatna finančna podpora, in da se 
upravičencem nudijo dosledne in 
preproste možnosti financiranja.

Or. en
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Obrazložitev

Ta dodatek je spodbudila razlaga iz delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2012)0061) 
o tem, kako bi moralo potekati usklajevanje z drugimi instrumenti financiranja Unije. Te 
dejavnike, ki so nujno potrebni za uspešno delovanje strukturnih skladov, bi bilo treba 
obravnavati v temeljnem aktu.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 17 - odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija oceni predložene informacije o 
izpolnjevanju predhodnih pogojenosti v 
okviru svoje ocene pogodbe o partnerstvu 
in programov. Ob sprejetju programa se 
lahko odloči, da začasno ustavi vsa vmesna 
plačila ali del vmesnih plačil za program 
do zadovoljive izvedbe ukrepov za 
izpolnitev predhodnih pogojenosti. Če se 
ukrepi za izpolnitev predhodnih 
pogojenosti ne izvedejo do roka iz 
programa, Komisija lahko začasno ustavi 
plačila. 

5. Komisija oceni predložene informacije o 
izpolnjevanju predhodnih pogojenosti v 
okviru svoje ocene pogodbe o partnerstvu 
in programov. Ob sprejetju programa se 
lahko odloči, da začasno ustavi vsa vmesna 
plačila ali del vmesnih plačil za program in 
vire za sektor, ki ga zadeva pogojenost, do 
zadovoljive izvedbe ukrepov za izpolnitev 
predhodnih pogojenosti. Če se ukrepi za 
izpolnitev predhodnih pogojenosti ne 
izvedejo do roka iz programa, Komisija 
lahko začasno ustavi plačila. 

Or. it

Obrazložitev

Pogodba za partnerstvo mora jasno določiti delitev odgovornosti za izvajanje mehanizma 
med Evropsko komisijo, državo članico in organom upravljanja. Pogojenosti morajo biti 
tesno povezane z izvajanjem kohezijske politike in cilji operativnih programov, za nasprotne 
primere pa je treba predvideti mehanizem za sankcioniranje. Pogojenosti na evropski ravni 
morda ne upoštevajo drugih spremenljivk, vezanih na teritorialne posebnosti, ki bistveno 
vplivajo na uspešnost ukrepov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ukrepe v zvezi z analizo pomembnih 
projektov v teku v okviru drugih 
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programov Skupnosti, kot so okvirni 
program za raziskave in razvoj, CEF ali 
program za konkurenčnost in inovacije, 
pa tudi predlogov projektov v okviru teh 
programov, ki so bili pozitivno ocenjeni, 
vendar zaradi proračunskih omejitev niso 
dobili sredstev Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 110 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru tematskih ciljev iz člena 9(1), 
vzpostavljenih na ravni Unije ali na 
medregionalni ravni in ki jih neposredno 
ali posredno upravlja Komisija, se lahko 
določi posebna prednostna os s stopnjo 
sofinanciranja do 80 %.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča regijam, da prostovoljno prispevajo za projekte sodelovanja 
na področju raziskav in razvoja ter v njih sodelujejo, vendar s centraliziranim in usklajenim 
pristopom glede postopka izbire, izvrševanja in upravljanja. To so predlagali Odbor za 
Evropski raziskovalni prostor in številni poslanci v nedavnih poročilih.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen IV - tabela - točka 1 - tretja vrstica "Merila za izpolnitev" - pododstavek 1 - alinea 
1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– temelji na analizi prednosti, 
pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj 
(analizi SWOT), da se viri usmerijo v 
omejen sklop prednostnih nalog v zvezi z 

– temelji na analizi prednosti, 
pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj 
(analizi SWOT), da se viri usmerijo v 
omejen sklop prednostnih nalog v zvezi z 
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raziskavami in inovacijami; raziskavami in inovacijami, ob 
upoštevanju ocen predhodnih izkušenj, 
kjer so na voljo;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen IV - tabela - točka 1 - tretja vrstica "Merila za izpolnitev" - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Država članica je sprejela okvir, v 
katerem so navedena razpoložljiva 
proračunska sredstva za raziskave in 
razvoj.

– Država članica je sprejela okvir, v 
katerem so navedena razpoložljiva 
proračunska sredstva za raziskave in razvoj 
ter programi in prednostna razporeditev 
investicij, povezanih s prednostnimi 
nalogami EU.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen IV - tabela - točka 1 - tretja vrstica "Merila za izpolnitev" - pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Država članica je sprejela večletni načrt 
za pripravo proračuna in razvrstitev 
prednosti pri naložbah, povezanih s 
prednostnimi nalogami EU (Evropski 
strateški forum za raziskovalne 
infrastrukture – ESFRI).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen IV - tabela - točka 1 - tretja vrstica "Merila za izpolnitev" - pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– upošteva prednostne naloge in 
programe EU v zvezi z raziskavami in 
inovacijami (Horizon 2020).

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen IV - tabela - točka 2 - druga vrstica "Predhodna pogojenost" - odstavek 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.2. Infrastruktura za dostopovna omrežja 
naslednje generacije: obstoj nacionalnih 
načrtov za dostopovna omrežja naslednje 
generacije, v katerih so upoštevani 
regionalni ukrepi, da bi se dosegli cilji EU 
glede visokohitrostnega internetnega 
dostopa, s poudarkom na področjih, na 
katerih trg ne zagotavlja dovolj kakovostne 
odprte infrastrukture po sprejemljivih 
cenah v skladu s pravili EU o konkurenci 
in državni pomoči, ter da bi se zagotovile 
dostopne storitve za ranljive skupine.

2.2. Infrastruktura za dostopovna omrežja 
naslednje generacije: obstoj nacionalnih 
in/ali regionalnih načrtov za dostopovna 
omrežja naslednje generacije, v katerih so 
upoštevani regionalni ukrepi, da bi se 
dosegli cilji EU glede visokohitrostnega 
internetnega dostopa in da bi se 
spodbudila teritorialna kohezija, s 
poudarkom na področjih, na katerih trg ne 
zagotavlja dovolj kakovostne odprte 
infrastrukture po sprejemljivih cenah v 
skladu s pravili EU o konkurenci in državni 
pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne 
storitve za ranljive skupine.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen IV - tabela - točka 2 - tretja vrstica "Merila za izpolnitev" - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Oblikovan je nacionalni načrt za – Oblikovan je nacionalni in/ali regionalni 
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dostopovna omrežja naslednje generacije, 
ki zajema:

načrt za dostopovna omrežja naslednje 
generacije, ki zajema:

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga V - točka 2.1 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ upravljanja v ukrepe informiranja 
in obveščanja javnosti v skladu z 
nacionalnimi zakoni in praksami vključi 
naslednje organe:

3. Organ upravljanja v ukrepe informiranja 
in obveščanja javnosti v skladu z 
nacionalnimi zakoni in praksami vključi 
najmanj enega od naslednjih organov:

Or. it

Obrazložitev

Zagotoviti je treba določeno fleksibilnost, da se vključijo organi, ki najbolj ustrezajo vrstam 
ukrepov/projektov, o katerih se obvesti javnost in se jih oglašuje.


