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Predlog spremembe 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Priloga V – tabela 1 – Predhodni pogoji – Tematske predhodne pogojenosti

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Tematski cilji Predhodni pogoj Merila za izpolnitev

1. Krepitev 
raziskav, 
tehnološkega 
razvoja in 
inovacij (cilj 
raziskave in 
razvoj)
(iz člena 9(1))

1.1. Raziskave in inovacije: obstoj 
nacionalne ali regionalne 
strategije za raziskave in inovacije 
za pametno specializacijo v 
skladu z nacionalnim programom 
reform, da bi se izkoristili zasebni 
izdatki za raziskave in inovacije, 
pri čemer ima ta program lastnosti 
uspešnih nacionalnih ali 
regionalnih sistemov za raziskave 
in inovacije.

– Oblikovana je nacionalna ali regionalna strategija za raziskave in inovacije za pametno 
specializacijo, ki:

– temelji na analizi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj (analizi SWOT), da 
se viri usmerijo v omejen sklop prednostnih nalog v zvezi z raziskavami in 
inovacijami;
– navaja ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in tehnološki razvoj;

– vključuje sistem spremljanja in pregledovanja.
– Država članica je sprejela okvir, v katerem so navedena razpoložljiva proračunska 

sredstva za raziskave in razvoj.
– 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).

2. Povečanje 
dostopa do 
informacijskih 
in 

2.1. Digitalna rast: obstoj 
posebnega poglavje za digitalno 
rast v nacionalni ali regionalni 
inovacijski strategiji za pametno 

– Poglavje o digitalni rasti v nacionalni ali regionalni inovacijski strategiji za pametno 
specializacijo vsebuje:

– pripravo proračuna in razvrstitev prednosti pri ukrepih z uporabo analize SWOT, 
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specializacijo, da se spodbudi 
povpraševanje po cenovno 
sprejemljivih, visokokakovostnih
in interoperabilnih zasebnih in 
javnih storitvah (vključno s 
čezmejnimi pobudami), ki jih 
omogočajo IKT, ter da bi 
državljani, vključno z ranljivimi 
skupinami, podjetja in javne 
uprave te storitve uporabljali v 
večjem obsegu.

izvedene v skladu s kazalnikom napredka digitalne evropske agende;

– izvedeno analizo za uravnoteženje podpore povpraševanju po informacijskih in 
komunikacijskih tehnologijah (IKT) in ponudbi teh tehnologij;

– merljive cilje za realizacijo ukrepov na področjih digitalne pismenosti, 
spretnosti, e-vključevanja, e-dostopnosti ter e-zdravja, usklajene z ustreznimi 
obstoječimi sektorskimi nacionalnimi ali regionalnimi strategijami;

– oceno potreb po obsežnejši krepitvi zmogljivosti IKT.

komunikacijski
h tehnologij ter 
njihove uporabe 
in kakovosti 
(cilj 
širokopasovne 
povezave)

(iz člena 9(2))

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 
dostopa1, 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.

– Oblikovan je nacionalni načrt za dostopovna omrežja naslednje generacije, ki zajema:
– načrt za naložbe v infrastrukturo na podlagi združevanja povpraševanja ter 

kartiranje infrastrukture in storitev z rednimi posodobitvami;
– modele trajnostnih naložb, s katerimi se krepi konkurenca ter zagotavlja dostop 

do odprtih, cenovno sprejemljivih in kakovostnih infrastrukture in storitev, ki 
bodo primerne tudi v prihodnosti;

– ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb.
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3.1. Uvedeni so posebni ukrepi za 
učinkovito izvajanje Akta za mala 
podjetja in njegovega pregleda z 
dne 23. februarja 2011, vključno 
z načelom „najprej pomisli na 
male“.

– Posebni ukrepi vključujejo:

– mehanizem spremljanja za zagotavljanje izvajanja Akta za mala podjetja, 
vključno z organom, pristojnim za usklajevanje vprašanj o MSP na različnih 
upravnih ravneh („odposlanec MSP“);

– ukrepe za skrajšanje časa za ustanovitev podjetja na 3 delovne dni in za 
zmanjšanje stroškov na 100 EUR;

– ukrepe za skrajšanje časa za pridobitev licenc in dovoljenj za začetek in 
opravljanje posebne dejavnosti podjetja na 3 mesece;

– mehanizem za sistematično ocenjevanje učinka zakonodaje na MSP z uporabo 
„testa MSP“, pri čemer se v tem mehanizmu upoštevajo razlike v velikosti 
podjetij, kadar je to ustrezno.

3. Povečanje 
konkurenčnosti 
malih in 
srednjih podjetij 
ter kmetijskega 
sektorja (za 
EKSRP) ter 
sektorja ribištva 
in akvakulture 
(za ESPR);
(iz člena 9(3))

3.2. Prenos Direktive 
(2011/7/EU) Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o boju proti 
zamudam pri plačilih v 
trgovinskih poslih v nacionalno 
zakonodajo1.

– Prenos navedene direktive v skladu s členom 12 Direktive (do 16. marca 2013).

4. Podpora 
prehodu na 
nizkoogljično 
gospodarstvo v 
vseh sektorjih 

(iz člena 9(4))

4.1. Energetska učinkovitost: 
prenos Direktive (2010/31/EU) 
Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 19. maja 2010 o energetski 
učinkovitosti stavb v nacionalno 
zakonodajo v skladu s členom 28 
Direktive1.
Skladnost s členom 6(1) Odločbe 

– Izvajanje minimalnih zahtev, povezanih z energetsko učinkovitostjo stavb, v skladu s 
členi 3, 4 in 5 Direktive 2010/31/EU.

– Sprejetje ukrepov, potrebnih za vzpostavitev sistema certificiranja energetske 
učinkovitosti stavb v skladu s členom 11 Direktive 2010/31/EU.

– Dosega zahtevane stopnje prenove javnih stavb.
– Končnim strankam so zagotovljeni individualni števci.
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št. 406/2009/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2009 o prizadevanju 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do 
leta 2020 izpolnijo zavezo 
Skupnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.
Prenos Direktive 2006/32/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 5. aprila 2006 o
učinkovitosti rabe končne 
energije in o energetskih 
storitvah v nacionalno 
zakonodajo1.
Prenos Direktive 2004/8/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. februarja 2004 o 
spodbujanju soproizvodnje, ki 
temelji na rabi koristne toplote, 
na notranjem trgu z energijo in o 
spremembi Direktive 92/42/EGS 
v nacionalno zakonodajo1.

– V skladu z Direktivo 2004/8/ES se spodbuja učinkovitost pri ogrevanju in hlajenju.

4.2. Obnovljiva energija: prenos 
Direktive 2009/28/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. aprila 2009 o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in 

– Država članica je uvedla pregledne programe podpore, prednostni dostop do omrežja 
in prednostno odpremljanje ter standardna pravila za prevzemanje in delitev stroškov 
tehnične prilagoditve, ki so bila objavljena.

– Država članica je sprejela nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo v skladu s 
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poznejši razveljavitvi direktiv 
2001/77/ES in 2003/30/ES v 
nacionalno zakonodajo1.

členom 4 Direktive 2009/28/ES.

5. Spodbujanje 
prilagajanja 
podnebnim 
spremembam in 
preprečevanje 
tveganj v zvezi 
z njimi;
(cilj podnebne 
spremembe)
(iz člena 9(5))

5.1. Preprečevanje in 
obvladovanje tveganja: obstoj 
nacionalnih ali regionalnih ocen 
tveganja za obvladovanje 
naravnih nesreč, v katerih je 
upoštevano prilagajanje 
podnebnim spremembam1.

– Uvedeno je nacionalno ali regionalno ocenjevanje tveganj, ki vključuje:
– opis postopka, metodologije, metod in podatkov neobčutljive narave, ki se uporabljajo za 
nacionalno ocenjevanje tveganj;

– opis scenarijev z enim tveganjem in scenarijev z več tveganji;

– upoštevanje nacionalnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam, kadar 
je ustrezno.

6.1. Vodni sektor: obstoj a) 
politike določanja cen vode, ki 
zagotavlja ustrezne spodbude za 
uporabnike za učinkovito rabo 
vodnih virov, in b) ustreznega 
prispevka različnih rab vode za 
povračilo stroškov vodnih storitev 
v skladu s členom 9 Direktive 
2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira 
za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike1.

– Država članica je zagotovila prispevek različnih rab vode za povračilo stroškov vodnih 
storitev glede na sektor v skladu s členom 9 Direktive 2000/60/ES.

– Sprejetje načrta upravljanja povodja za vodno območje, za katerega bodo zagotovljene 
naložbe v skladu s členom 13 Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike1.

6. Varstvo
okolja in
spodbujanje 
trajnostne 
porabe virov
(iz člena 9(6))

6.2. Sektor odpadkov: izvajanje – Država članica je Komisiji poročala o napredku pri izpolnjevanju ciljev iz člena 11 
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Direktive 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 19. novembra 2008 o 
odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv1, zlasti razvoj
načrtov za ravnanje z odpadki v 
skladu z Direktivo in s hierarhijo 
ravnanja z odpadki.

Direktive 2008/98/ES, razlogih za neuspeh in načrtovanih ukrepih za izpolnitev teh 
ciljev.

– Država članica je zagotovila, da so njeni pristojni organi v skladu s členi 1, 4, 13 
in 16 Direktive 2008/98/ES pripravili enega ali več načrtov ravnanja z odpadki, kot 
zahteva člen 28 Direktive.

– Država članica je v skladu s členoma 1 in 4 Direktive 2008/98/ES najpozneje 
12. decembra 2013 oblikovala programe preprečevanja nastajanja odpadkov, kot 
zahteva členu 29 Direktive.

– Država članica je sprejela ukrepe za doseganje cilja glede ponovne uporabe in 
recikliranja do leta 2020 v skladu s členom 11 Direktive 2008/98/ES.

7.1. Cesta: obstoj celostnega 
nacionalnega prometnega načrta, 
ki zajema ustrezno določene 
prednostne naložbe v osrednje 
vseevropsko prometno omrežje 
(TEN-T), celostno omrežje 
(naložbe, ki se ne nanašajo na 
osrednje omrežje TEN-T) in 
sekundarno povezanost (vključno 
z javnim regionalnim in lokalnim 
prevozom).

– Oblikovan je celosten prometni načrt, ki vključuje:

– določitev prednostnih naložb v osrednje omrežje TEN-T, celostno omrežje in 
sekundarno povezanost.

– Pri določitvi prednostnih naložb je treba upoštevati prispevek naložb k 
mobilnosti in trajnosti, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter prispevek k 
enotnemu evropskemu prometnemu prostoru;

– realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s časovnim razporedom in 
proračunskim okvirom);

– strateško okoljsko presojo v skladu s pravnimi zahtevami za prometni načrt; 
– ukrepe za krepitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi 

projekti potekali po načrtih.

7. Spodbujanje 
trajnostnega 
prometa in 
odprava ozkih 
grl v ključnih 
omrežnih 
infrastrukturah

(iz člena 9(7))

7.2. Železniški: obstoj celostnega 
nacionalnega prometnega načrta 
s posebnim poglavjem o razvoju 
železnice, ki zajema ustrezno 

– V celostnem prometnem načrtu je poglavje o razvoju železnic, ki zajema:
– realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s časovnim razporedom in 

proračunskim okvirom);
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določene prednostne naložbe v 
osrednje vseevropsko prometno 
omrežje (TEN-T), celostno 
omrežje (naložbe, ki se ne 
nanašajo na osrednje omrežje 
TEN-T) in sekundarno 
povezanost železniškega sistema 
glede na njihov prispevek k 
mobilnosti in trajnosti ter učinke 
na omrežje na nacionalni in 
evropski ravni. Naložbe zajemajo 
gibljiva sredstva, 
interoperabilnost in krepitev 
zmogljivosti.

– strateško okoljsko presojo v skladu s pravnimi zahtevami za prometni načrt;
– ukrepe za krepitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, da bi 

projekti potekali po načrtih.

8.1. dostop do zaposlitve za 
iskalce zaposlitve in neaktivne 
ljudi, vključno z lokalnimi 
zaposlitvenimi pobudami in 
podporo za mobilnost delavcev:
aktivne politike trga dela so 
zasnovane in se izvajajo v skladu 
s smernicami za zaposlovanje1.

– Službe za zaposlovanje so zmožne izvajati in tudi izvajajo: 

– osebnih storitev ter zgodnjih aktivnih in preventivnih ukrepov na trgu dela, ki so 
na voljo vsem iskalcem zaposlitve;

– predvidevanje priložnosti za dolgoročno zaposlitev, ki jih ustvarjajo strukturne 
spremembe na trgu dela, kot je prehod na nizkoogljično gospodarstvo, ter 
svetovanje glede takih priložnosti;

– pregledno in sistematično obveščanje o novih prostih delovnih mestih.

– Službe za zaposlovanje so vzpostavile mreže z delodajalci in izobraževalnimi 
ustanovami.

8. Spodbujanje 
zaposlovanja in 
mobilnosti 
delovne sile
(cilj 
zaposlovanje)
(iz člena 9(8))

8.2. samozaposlovanje, 
podjetništvo in ustanavljanje 
podjetij: obstoj celostne strategije
za vključujočo začetno podporo v 

– Oblikovana je celostna strategija, ki vključuje:
– ukrepe za skrajšanje časa za ustanovitev podjetja na tri delovne dni in za 

zmanjšanje stroškov na 100 EUR;
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skladu z Aktom za mala podjetja 
ter smernicami za zaposlovanje 
in širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic 
in Unije1 v zvezi s pogoji, ki 
omogočajo ustvarjanje delovnih 
mest.

– ukrepe za skrajšanje časa za pridobitev licenc in dovoljenj za začetek in 
opravljanje določene dejavnosti podjetja na tri mesece;

– ukrepe, ki povezujejo ustrezne storitve za razvoj podjetij in finančne storitve 
(dostop do kapitala) ter vključujejo prikrajšane skupine in območja.

8.3. posodabljanje in krepitev 
institucij trga dela, vključno z 
ukrepi za olajševanje čezmejne 
mobilnosti delovne sile1:
– institucije trga dela so 
posodobljene in okrepljene v 
skladu s smernicami za 
zaposlovanje;

– reforme institucij trga dela 
temeljijo na jasni strategiji in 
predhodni oceni, ki vključujeta 
vidike enakosti spolov.

– Ukrepi za reforme služb za zaposlovanje, ki bi jim omogočili zmogljivosti za 
izvajanje1:

– osebnih storitev ter zgodnjih aktivnih in preventivnih ukrepov na trgu dela, ki so 
na voljo vsem iskalcem zaposlitve; 

– svetovanja glede priložnosti za dolgoročno zaposlitev, ki jih ustvarjajo 
strukturne spremembe na trgu dela, kot je prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo;

– preglednega in sistematičnega obveščanja o novih prostih delovnih mestih na 
ravni Unije.

– Reforme služb za zaposlovanje bodo vključevale vzpostavljanje mrež z delodajalci in 
izobraževalnimi ustanovami.

8.4. aktivno in zdravo staranje:
politike aktivnega staranja so 
zasnovane in se izvajajo v skladu 
s smernicami za zaposlovanje1.

– Ukrepi za odgovor na izzive aktivnega in zdravega staranja1:
– pri zasnovi in izvajanju politik aktivnega staranja sodelujejo zadevne 

zainteresirane strani; 
– država članica je uvedla ukrepe za spodbujanje aktivnega staranja in znižanje 

stopnje predčasnega upokojevanja.

8.5. prilagajanje delavcev, 
podjetij in podjetnikov 

– Uvedeni so učinkoviti instrumenti za podporo socialnim partnerjem in javnim organom 
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spremembam: obstoj politik v 
podporo predvidevanju in 
uspešnemu obvladovanju 
sprememb ter za prestrukturiranje
na vseh ustreznih ravneh 
(nacionalni, regionalni, lokalni 
in sektorski1).

pri razvijanju aktivnih pristopov k spremembam in prestrukturiranju.

8.6. Trajnostna vključitev mladih 
v starosti 15–24 let, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, v trg dela:
Obstoj obširnega strateškega 
okvira politike za doseganje ciljev 
svežnja ukrepov za zaposlovanje 
mladih, zlasti za vzpostavitev 
jamstva za mlade v skladu s 
priporočilom Sveta z dne [xxx].

– Obstaja obširni strateški okvir politike za doseganje ciljev svežnja ukrepov za zaposlovanje 
mladih, zlasti za vzpostavitev jamstva za mlade v skladu s priporočilom Sveta z dne [xxx], 
ki: 

– temelji na dokazilih, ki merijo rezultate za mlade v starosti 15–24 let, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo:
– zagotavlja sistem za zbiranje in analizo podatkov ter informacij o jamstvu za 

mlade na ustreznih ravneh, ki zagotavlja zadostno dokazno podlago za razvoj 
ciljnih politik in spremlja razvoj dogodkov s hipotetičnimi vrednotenji, kadar je 
mogoče,

– opredeljuje javni organ, zadolžen za vzpostavitev in upravljanje programov jamstva 
za mlade ter za usklajevanje partnerstev na vseh ravneh in v vseh sektorjih;

– vključuje vse zainteresirane strani, ki so pomembne za reševanje brezposelnosti 
mladih;

– temelji na zgodnjem posredovanju in aktivaciji;
– vključuje podporne ukrepe za vključevanje na trg dela, vključno z ukrepi za 

razširitev spretnosti in ukrepi, povezanimi s trgom.
9. Vlaganje v 
spretnosti, 
izobraževanje 
in 

9.1. Osip: obstoj celostne 
strategije za zmanjšanje osipa 
(ESL) v skladu s priporočilom 
Sveta z dne 28. junija 2011 o 

– Uveden je sistem za zbiranje in analizo informacij o osipu na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, ki:
– zajame dovolj dejstev, na podlagi katerih je mogoče oblikovati usmerjene 
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politikah za zmanjševanje osipa1. politike;
– se sistematično uporablja za spremljanje dogajanja na zadevni ravni.

– Oblikovana je celostna strategija v zvezi z osipom, ki:

– je podprta z dejstvi;
– je izčrpna (npr. zajema vsa področja izobraževanja, vključno z razvojem v 

zgodnjem otroštvu) ter ustrezno usmerjena v preventivne, intervencijske in 
kompenzacijske ukrepe;

– določa cilje, ki so skladni s Priporočilom Sveta o politikah za zmanjševanje 
osipa;

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

vseživljenjsko 
učenje
(cilj 
izobraževanje)
(iz člena 9(10))

9.2. Visokošolsko izobraževanje:
obstoj nacionalnih ali 
regionalnih strategij za 
povečanje deleža terciarne 
izobrazbe ter njene kakovosti in 
učinkovitosti v skladu s 
sporočilom Komisije z dne 
20. septembra 2011 o posodobitvi 
evropskih visokošolskih 
sistemov1.

– Oblikovana je nacionalna ali regionalna strategija za terciarno izobraževanje, ki 
vključuje:
– ukrepe za povečanje udeležbe v tem izobraževanju in deleža ljudi s terciarno 

izobrazbo, s katerimi se:

– izboljšuje usmerjanje za bodoče študente;
– povečuje udeležba skupin z nižjimi dohodki in drugih nezadostno 

zastopanih skupin v visokošolskem izobraževanju;

– povečuje udeležba odraslih, ki se izobražujejo;
– (po potrebi) znižuje stopnja osipa oziroma zvišuje stopnja končanega 

šolanja;
– ukrepe za povečanje kakovosti, s katerimi se spodbujajo:
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– inovativne vsebine in zasnova programov;

– visoki standardi kakovosti pri poučevanju;
– ukrepe za povečanje zaposljivosti in podjetništva, s katerimi se:

– spodbuja pridobivanje medpredmetnih spretnosti, vključno s 
podjetništvom, v vseh visokošolskih programih; 

– zmanjšujejo razlike med spoloma pri odločitvi za šolanje in poklic ter 
študente spodbujajo k izbiri poklicev v sektorjih, v katerih so po spolu 
premalo zastopani, da bi se zmanjšala spolna segregacija na trgu dela;

– zagotavlja informirano poučevanje z uporab znanja, pridobljenega z 
raziskavami in razvojnimi dosežki v poslovnih praksah.

9.3. Vseživljenjsko učenje: obstoj 
nacionalnega in/ali regionalnega 
političnega okvira za 
vseživljenjsko učenje v skladu s 
smernicami Unije za politike1.

– Oblikovan je nacionalni ali regionalni politični okvir za vseživljenjsko učenje, ki 
zajema:
– ukrepe, s katerimi se podpira izvajanje vseživljenjskega učenja, nadgrajevanje

spretnosti in vključevanje zainteresiranih strani, tudi socialnih partnerjev in 
združenj civilne družbe, ter partnerstvo z njimi;

– ukrepe za učinkovito zagotavljanje spretnosti za mlade udeležence poklicnega 
usposabljanja, odrasle, ženske, ki se vračajo na trg dela, nizkokvalificirane in 
starejše delavce ter druge prikrajšane skupine; 

– ukrepe za večji dostop do vseživljenjskega učenja z učinkovitim izvajanjem 
orodij za preglednost (evropsko ogrodje kvalifikacij, nacionalna ogrodja 
kvalifikacij, evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju, evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja) ter z razvojem in povezovanjem storitev 
vseživljenjskega učenja (izobraževanje in usposabljanje, usmerjanje, 
validiranje);
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– ukrepe za izboljšanje ustreznosti izobraževanja in usposabljanja ter njuno 
prilagoditev potrebam opredeljenih ciljnih skupin. 

10. Spodbujanje 
socialnega 
vključevanja in 
boj proti 
revščini
(cilj boj poti
revščini)
(iz člena 9(9))

10.1. Dejavno vključevanje
vključevanje marginaliziranih 
skupnosti, kot so Romi:
obstoj in izvajanje nacionalne 

strategije za zmanjšanje revščine 
v skladu s Priporočilom Komisije 
z dne 3. oktobra 2008 o dejavnem 
vključevanju oseb, izključenih s 
trga dela1, in smernicami za 
zaposlovanje.

– Oblikovana je nacionalna strategija za zmanjšanje revščine, ki:

– je podprta z dejstvi. Za to je potreben sistem za zbiranje in analizo podatkov in 
informacij, ki zajema dovolj dejstev za oblikovanje politik za zmanjšanje 
revščine. Ta sistem se uporablja za spremljanje razvoja;

– je v skladu z nacionalnim ciljem glede revščine in socialne izključenosti (kot je 
opredeljen v nacionalnem programu reform), pri čemer ta cilj vključuje razširitev
zaposlitvenih možnosti za prikrajšane skupine;

– vsebuje kartiranje teritorialne koncentracije marginaliziranih in prikrajšanih 
skupin, vključno z Romi, to kartiranje pa presega regionalno raven oziroma se 
izvaja na ravni 3 NUTS;

– prikazuje, da so socialni partnerji in zadevne zainteresirane strani vključeni v 
zasnovo dejavnega vključevanja;

– vključuje ukrepe za prehod z oskrbe z nastanitvijo na oskrbo v skupnosti;
– jasno navaja ukrepe za preprečevanje segregacije in boj proti njej na vseh 

področjih.
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oblikovana je nacionalna 
strategija za vključevanje Romov 
v skladu z okvirom EU za 
nacionalne strategije 
vključevanja Romov1.

– zagotavljanje podpore 
zadevnim zainteresiranim 
stranem pri dostopanju do 
skladov.

– Oblikovana je nacionalna strategija za vključevanje Romov, ki:

– določa dosegljive nacionalne cilje glede vključevanja Romov, da se premostijo 
razlike s preostalim prebivalstvom. Ti cilji morajo zajemati vsaj štiri cilje EU 
glede vključevanja Romov v zvezi z dostopom do izobraževanja, zaposlitve, 
zdravstvenega varstva in stanovanj;

– je v skladu z nacionalnim programom reform;
– po potrebi opredeljuje tiste prikrajšane mikroregije ali ločene soseske, v katerih 

so skupnosti najbolj prikrajšane, z uporabo obstoječih socialno-ekonomskih in 
teritorialnih kazalnikov (tj. zelo nizka izobrazbena raven, dolgoročna 
nezaposlenost itd.);

– dodeli dovolj sredstev iz nacionalnih proračunov, ki se bodo po potrebi 
dopolnila z mednarodnimi sredstvi in sredstvi EU;

– vključuje učinkovite metode spremljanja za oceno učinka ukrepov za 
vključevanje Romov in mehanizem spremljanja za prilagoditev strategije;

– je oblikovana, se izvaja in spremlja v tesnem sodelovanju in neprekinjenem 
dialogu z romsko civilno družbo ter regionalnimi in lokalnimi organi;

– vključuje nacionalno kontaktno točko za nacionalno strategijo vključevanja 
Romov, ki je pristojna za usklajevanje razvoja in izvajanja strategije.

– Zadevne zainteresirane strani so deležne pomoči pri predložitvi prijav za projekte ter 
izvajanju in upravljanju izbranih projektov.
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10.2. Zdravje: obstoj nacionalne
ali regionalne strategije za 
zdravje, s katero se zagotavljata 
dostop do kakovostnih 
zdravstvenih storitev in 
ekonomska vzdržnost.

– Oblikovana je nacionalna ali regionalna strategija za zdravje, ki vključuje:

– usklajene ukrepe za izboljšanje dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev;
– ukrepe za spodbujanje učinkovitosti v zdravstvenem sektorju, tudi z uvajanjem 

učinkovitih in inovativnih tehnologij, modelov za zagotavljanje storitev ter 
infrastrukture;

– vključuje sistem spremljanja in pregledovanja.
– Država članica ali regija je sprejela okvir, v katerem so navedena razpoložljiva 

proračunska sredstva za zdravstvo.

11. Izboljšanje 
institucionalnih 
zmogljivosti in 
učinkovita 
javna uprava

(iz člena 9(11))

Upravna učinkovitost držav 
članic:
obstoj strategije za izboljšanje 
upravne učinkovitosti držav 
članic, vključno z reformo javne 
uprave1.

– Oblikovana je strategija za izboljšanje upravne učinkovitosti države članice, ki je tudi v 
postopku izvajanja1. Strategija vključuje:
– analizo in strateško načrtovanje pravnih, organizacijskih in/ali postopkovnih 

reformnih ukrepov;
– razvoj sistemov upravljanja kakovosti; 

– celostne ukrepe za poenostavitev in racionalizacijo upravnih postopkov;
– razvoj in izvajanje strategij in politik v zvezi s človeškimi viri, ki zajemajo 

načrte zaposlovanja in poklicne poti osebja, usposabljanje in financiranje;
– razvoj spretnosti na vseh ravneh;

– razvoj postopkov in orodij za spremljanje in vrednotenje.
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Predlog spremembe

Tematski cilji Prednostne 
naložbe

Predhodni pogoj Merila za izpolnitev

ESRR:
– vse 
prednostne 
naložbe v 
okviru 
tematskega cilja 
št. 1.

1.1. Raziskave in inovacije: obstoj 
nacionalne ali regionalne strategije 
za raziskave in inovacije za pametno 
specializacijo v skladu z nacionalnim 
programom reform, da bi se 
izkoristili zasebni izdatki za 
raziskave in inovacije, pri čemer ima 
ta program lastnosti uspešnih 
nacionalnih ali regionalnih sistemov 
za raziskave in inovacije.

– Oblikovana je nacionalna ali regionalna strategija za pametno 
specializacijo, ki:
– temelji na analizi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj 

(analizi SWOT) ali podobni analizi, da se viri usmerijo v omejen 
sklop prednostnih nalog v zvezi z raziskavami in inovacijami;

– navaja ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb v raziskave in 
tehnološki razvoj;

– vključuje mehanizem spremljanja.
– Sprejet je okvir, v katerem so navedena razpoložljiva proračunska 

sredstva za raziskave in razvoj.

1. Krepitev 
raziskav, 
tehnološkega 
razvoja in 
inovacij

(cilj 
raziskave in 
razvoj)
(iz 
člena 9(1))

ESRR:
– krepitev 
infrastrukture 
za raziskave in 
inovacije ter 
zmogljivosti za 
razvoj odličnosti 
na tem 
področju, pa 
tudi 
spodbujanje 

1.2 Infrastruktura za raziskave in 
inovacije – Sprejet je okvirni večletni načrt za pripravo proračuna in razvrstitev 

prednosti pri naložbah, povezanih s prednostnimi nalogami EU in po 
potrebi z Evropskim strateškim forumom za raziskovalne infrastrukture –
ESFRI.
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kompetenčnih 
centrov, zlasti 
takšnih, ki so 
evropskega 
pomena.

ESRR:
– razvoj 
proizvodov in 
storitev IKT, e-
trgovanje in 
krepitev 
povpraševanja 
po IKT.
– krepitev 
aplikacij IKT za 
e-vlado, e-
učenje, e-
vključevanje, e-
kulturo in e-
zdravje.

2.1. Digitalna rast: strateški okvir 
politik za digitalno rast, da se 
spodbudijo cenovno dostopne, 
visokokakovostne in interoperabilne
zasebne in javne storitve (vključno s 
čezmejnimi pobudami), ki jih 
omogočajo IKT, ter da bi državljani, 
vključno z ranljivimi skupinami, 
podjetja in javne uprave te storitve 
uporabljali v večjem obsegu .

– Vzpostavljen je npr. strateški okvir politik o digitalni rasti v nacionalni ali 
regionalni inovacijski strategiji za pametno specializacijo, ki vsebuje:

– pripravo proračuna in razvrstitev prednosti pri ukrepih z uporabo 
analize SWOT ali podobne analize, izvedene v skladu s kazalnikom 
napredka digitalne evropske agende;

– izvedeno analizo za uravnoteženje podpore povpraševanju po 
informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (IKT) in ponudbi 
teh tehnologij;

– kazalnike za merjenje napredka pri ukrepanju na področjih, kot so
digitalna pismenost, e-vključevanje, e-dostopnost ter e-zdravje v 
mejah člena 168 PDEU, usklajene z ustreznimi obstoječimi 
sektorskimi nacionalnimi ali regionalnimi strategijami ter 
strategijami na ravni Unije;

– oceno potreb po obsežnejši krepitvi zmogljivosti IKT.

2. Povečanje 
dostopa do 
informacijski
h in 
komunikacijs
kih tehnologij 
ter njihove 
uporabe in 
kakovosti 
(cilj 
širokopasovn
e povezave)

(iz 
člena 9(2))

ESRR:
– širitev 
širokopasovnih 
storitev in 
vzpostavljanje 
visokohitrostnih 
omrežij ter 

2.2. Infrastruktura za omrežja 
naslednje generacije: obstoj 
nacionalnih ali regionalnih načrtov 
za omrežja naslednje generacije, v 
katerih so upoštevani regionalni 
ukrepi, da bi se dosegli cilji EU 
glede visokohitrostnega internetnega 
dostopa1, s poudarkom na področjih, 

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

– načrt za naložbe v infrastrukturo na podlagi ekonomske analize, ki 
upošteva obstoječe zasebne in javne infrastrukture in načrtovane 
naložbe;

– modele trajnostnih naložb, s katerimi se krepi konkurenca ter 



AM\940880SL.doc 21/46 PE514.645v01-00

SL

podpora 
prevzemanju 
prihodnjih in 
nastajajočih 
tehnologij in 
omrežij za 
digitalno 
gospodarstvo.

na katerih trg ne zagotavlja 
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.

zagotavlja dostop do odprtih, cenovno sprejemljivih in kakovostnih 
infrastrukture in storitev, ki bodo primerne tudi v prihodnosti; 

– ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb.

3. Povečanje 
konkurenčno
sti malih in 
srednjih 
podjetij ter 
kmetijskega 
sektorja (za 
EKSRP) ter 
sektorja 
ribištva in 
akvakulture 
(za ESPR);
(iz 
člena 9(3))

ESRR:
– podpora 
zmožnosti MSP, 
da sodelujejo 
pri rasti na 
regionalnih, 
nacionalnih in 
mednarodnih 
trgih ter pri 
procesih 
inovacij.

3.1. Uvedeni so posebni ukrepi v 
podporo spodbujanju podjetništva 
ob upoštevanju Akta za mala 
podjetja.

– Posebni ukrepi so:

– oblikovanje ukrepov z namenom skrajšanja časa in zmanjšanja 
stroškov za ustanovitev podjetja, ob upoštevanju Akta za mala 
podjetja;

– oblikovanje ukrepov z namenom skrajšanja časa za pridobitev 
licenc in dovoljenj za začetek in opravljanje določene dejavnosti 
podjetja, pri čemer se upoštevajo cilji Akta za mala podjetja;

– vzpostavitev mehanizma za spremljanje izvajanja Akta za mala 
podjetja in ocenjevanje učinka zakonodaje na MSP.

4. Podpora 
prehodu na 
nizkoogljično 
gospodarstvo 
v vseh 
sektorjih

ESRR+KS:
– spodbujanje 
energetske 
učinkovitosti, 
pametnega 
gospodarjenja z 

4.1. Uvedeni so ukrepi za 
spodbujanje stroškovno učinkovitih 
izboljšav na področju učinkovitosti 
rabe končne energije in stroškovno 
učinkovitih naložb v energetsko 
učinkovitost pri gradnji ali 

– Ukrepi vključujejo:
– ukrepe, namenjene zagotavljanju vzpostavitve minimalnih zahtev, 

povezanih z energetsko učinkovitostjo stavb, v skladu s členi 3, 4 in 5 
Direktive 2010/31/EU; sprejetje ukrepov, potrebnih za vzpostavitev 
sistema certificiranja energetske učinkovitosti stavb v skladu s členom 11 
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energijo in 
uporabe 
energije iz 
obnovljivih 
virov v javni 
infrastrukturi, 
vključno v 
javnih stavbah, 
in 
stanovanjskem 
sektorju.

obnavljanju stavb. Direktive 2010/31/EU;
– ukrepe, potrebne za vzpostavitev sistema certificiranja energetske 

učinkovitosti stavb v skladu s členom 11 Direktive 2010/31/EU;

– ukrepe v skladu s členom 13 Direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe 
končne energije in o energetskih storitvah, da se končnim odjemalcem
zagotovijo individualni števci v mejah tehnične izvedljivosti, finančne 
sprejemljivosti in sorazmerno z morebitnimi prihranki energije.

(iz 
člena 9(4))

ESRR+KS:
– spodbujanje 
uporabe 
soproizvodnje 
toplote in 
električne 
energije z 
visokim 
izkoristkom na 
podlagi 
povpraševanja 
po uporabljivi 
toploti.

4.2. Uvedeni so ukrepi za 
spodbujanje soproizvodnje toplote in 
električne energije z visokim 
izkoristkom.

– Ukrepi vključujejo:
– podporo soproizvodnji, ki temelji na povpraševanju po uporabljivi 

toploti in prihrankih primarne energije v skladu s členoma 7(1) ter 
9(1)(a) in (b) Direktive 2004/8/ES, ter oceno obstoječega zakonodajnega 
in drugega pravnega okvira v zvezi s postopki za energetsko dovoljenje
ali drugimi postopki, ki jo opravijo države članice ali njihovi pristojni 
organi z namenom, da se:

(a) spodbudi načrtovanje enot za soproizvodnjo, ki ustrezajo 
ekonomsko opravičljivemu povpraševanju po uporabljivi toploti in se 
izogibajo proizvodnji več toplote kot je uporabljive toplote; ter 
(b) zmanjšajo regulativne in neregulativne ovire za povečanje deleža 
soproizvodnje.



AM\940880SL.doc 23/46 PE514.645v01-00

SL

ESRR+KS:
– spodbujanje 
proizvodnje in 
distribucije 
energije iz 
obnovljivih 
virov.

4.3. Uvedeni so ukrepi za 
spodbujanje proizvodnje in 
distribucije energije iz obnovljivih 
virov1.
1 UL L 140, 5.6.2009, str. 16.

– Vzpostavljeni so pregledni programi podpore, prednostni dostop do 
omrežja ali zajamčeni dostop in prednostno odpremljanje ter 
standardna pravila za prevzemanje in delitev stroškov tehnične 
prilagoditve, ki so bila objavljena, v skladu s členi 14(1) ter 16(2) in (3) 
Direktive 2009/28/ES.

– Država članica je sprejela nacionalni akcijski načrt za energijo iz 
obnovljivih virov v skladu s členom 4 Direktive 2009/28/ES.

5. 
spodbujanje 
prilagajanja 
podnebnim 
spremembam 
ter 
preprečevanj
a in 
obvladovanja 
tveganj;

(cilj 
podnebne 
spremembe)
(iz 
člena 9(5))

ESRR+KS:
– spodbujanje 
naložb za 
obravnavo 
specifičnih 
tveganj, 
zagotavljanje 
pripravljenosti 
na nesreče in 
razvoj sistemov 
obvladovanja 
nesreč.

5.1. Preprečevanje in obvladovanje 
tveganja: obstoj nacionalnih ali 
regionalnih ocen tveganja za 
obvladovanje naravnih nesreč, v 
katerih je upoštevano prilagajanje 
podnebnim spremembam1.

– Uvedeno je nacionalno ali regionalno ocenjevanje tveganj, ki vključuje 
naslednje elemente:

– opis postopka, metodologije, metod in podatkov neobčutljive 
narave, ki se uporabljajo za ocenjevanje tveganj, ter meril, 
temelječih na oceni tveganja, za določitev prednostnih naložb;

– opis scenarijev z enim tveganjem in scenarijev z več tveganji;

– upoštevanje nacionalnih strategij za prilagajanje podnebnim 
spremembam, kadar je ustrezno.
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ESRR+KS:
– vlaganje v 
vodni sektor za 
izpolnitev 
zahtev okoljske 
zakonodaje 
Unije ter za 
zadovoljitev 
potreb po 
naložbah, ki jih 
opredelijo 
države članice 
in ki presegajo 
te zahteve.

6.1. Vodni sektor: obstoj a) politike 
določanja cen vode, ki zagotavlja 
ustrezne spodbude za uporabnike za 
učinkovito rabo vodnih virov, in b) 
ustreznega prispevka različnih rab 
vode k povračilu stroškov vodnih 
storitev v višini, ki se določi v 
odobrenem načrtu upravljanja 
povodja za naložbe, podprte s 
programi.

– Država članica je zagotovila, da se v sektorjih, ki jih podpirata ESRR in 
KS, na podlagi različnih rab vode prispeva k povračilu stroškov vodnih 
storitev glede na sektor v skladu s prvo alineo člena 9(1) Direktive 
2000/60/ES, pri čemer se po potrebi upoštevajo socialni, okoljski in 
gospodarski učinki povračila, pa tudi geografske in podnebne 
značilnosti zadevnega območja oz. zadevnih območij.

– Sprejetje načrta upravljanja povodja za vodno območje v skladu s členom 
13 Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike.

6. 
Ohranjanje 
in varstvo
okolja in 
spodbujanje 
učinkovite 
rabe virov

(iz 
člena 9(6))

ESRR+KS:
– vlaganje v 
sektor ravnanja 
z odpadki za 
izpolnitev 
zahtev okoljske 
zakonodaje 
Unije ter za 
zadovoljitev 
potreb po 
naložbah, ki jih 
opredelijo 
države članice 
in ki presegajo 

6.2. Sektor odpadkov: spodbujanje 
gospodarsko in okoljsko vzdržnih 
naložb v sektor odpadkov, zlasti z 
razvojem načrtov za ravnanje z 
odpadki v skladu z Direktivo 
2008/98/ES o odpadkih in s 
hierarhijo ravnanja z odpadki.

– V skladu s členom 11(5) Direktive 2008/98/ES je bilo Komisiji 
predloženo poročilo o izvajanju v zvezi z napredkom pri izpolnjevanju 
ciljev iz člena 11 Direktive 2008/98/ES. 

– Obstoj enega ali več načrtov za ravnanje z odpadki, kot zahteva člen 28 
Direktive 2008/98/ES.

– Obstoj programov preprečevanja nastajanja odpadkov, kot zahteva člen 
29 Direktive.

– Sprejeti so bili potrebni ukrepi za doseganje ciljev glede priprave za 
ponovno uporabo in recikliranje do leta 2020 v skladu s členom 11(2)
Direktive 2008/98/ES.
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te zahteve.

7. 
Spodbujanje 
trajnostnega 
prometa in 
odprava 
ozkih grl v 
ključnih 
omrežnih 
infrastruktura
h

(iz 
člena 9(7))

ESRR+KS:
– podpiranje 
multimodalnega 
enotnega 
evropskega 
prometnega 
območja z 
vlaganjem v 
vseevropsko 
prometno 
omrežje (TEN-
T);
– razvoj in 
obnova 
celostnih, 
visokokakovost
nih in 
interoperabilnih 
železniških
sistemov ter 
spodbujanje 
ukrepov za 
zmanjševanje 
hrupa;
– razvoj in 
izboljšanje 
okolju prijaznih 

7.1. Prevoz: obstoj celostnega načrta 
oz. celostnih načrtov prometnih 
naložb v skladu z institucionalnim 
ustrojem držav članic (vključno z 
javnim regionalnim in lokalnim 
prevozom), na katerega je oprt 
razvoj infrastrukture in zagotavlja 
boljšo povezanost celostnim in 
osrednjim omrežjem TEN-T.

– Obstoj celostnega načrta oz. celostnih načrtov ali okvira oz. okvirov za 
prometne naložbe, ki so skladni s pravnimi zahtevami za strateško 
okoljsko presojo in določajo:
– prispevek k enotnemu evropskemu prometnemu prostoru v skladu 

s členom 10 Uredbe št. [TEN-T], vključno s prednostnimi 
naložbami v:

– osrednje omrežje TEN-T in celostno omrežje, če je predvideno 
vlaganje iz ESRR in KS in

– sekundarno povezanost;
– realno in zrelo zasnovo projektov, pri katerih se predvideva 

podpora iz ESRR in KS;
– ukrepe za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in 

upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih.
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(vključno z 
manj hrupnimi) 
in 
nizkoogljičnih 
prevoznih 
sistemov, 
vključno s 
celinskimi 
plovnimi potmi 
in pomorskim 
prometom, 
pristanišči, 
multimodalnimi 
povezavami in 
letališko 
infrastrukturo, 
za spodbujanje 
trajnostne 
regionalne in 
lokalne 
mobilnosti.
ESRR:
– izboljšanje 
regionalne 
mobilnosti s 
povezovanjem 
sekundarnih in 
terciarnih 
prometnih 
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vozlišč z 
infrastrukturo 
TEN-T, tudi 
prek 
multimodalnih 
vozlišč.

ESRR+KS:
– podpiranje 
multimodalnega 
enotnega 
evropskega 
prometnega 
območja z 
vlaganjem v 
vseevropsko 
prometno 
omrežje (TEN-
T);
– razvoj in 
obnova 
celostnih, 
visokokakovost
nih in 
interoperabilnih 
železniških 
sistemov ter 

7.2. Železnice: v okviru celostnega 
načrta oz. celostnih načrtov
prometnih naložb obstaja izrecen 
razdelek o razvoju železnice v 
skladu z institucionalnim ustrojem 
držav članic (vključno z javnim 
regionalnim in lokalnim prevozom), 
na katerega je oprt razvoj 
infrastrukture in zagotavlja boljšo 
povezanost s celostnim in osrednjim 
omrežjem TEN-T. Naložbe zajemajo 
mobilna sredstva, interoperabilnost 
in krepitev zmogljivosti.

– Obstoj razdelka o razvoju železnic v okviru prometnega načrta oz. 
prometnih načrtov, kakor so opredeljeni zgoraj, oz. celostnih načrtov 
prometnih naložb, ki izpolnjuje pravne zahteve za strateško okoljsko 
presojo in določa realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s časovnim 
razporedom in proračunskim okvirom);

– ukrepi za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in upravičencev, 
da bi projekti potekali po načrtih.
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spodbujanje 
ukrepov za 
zmanjševanje 
hrupa;
– razvoj in 
izboljšanje 
okolju prijaznih 
(vključno z 
manj hrupnimi) 
in 
nizkoogljičnih 
prevoznih 
sistemov, 
vključno s 
celinskimi 
plovnimi potmi 
in pomorskim 
prometom, 
pristanišči, 
multimodalnimi 
povezavami in 
letališko 
infrastrukturo, 
za spodbujanje 
trajnostne 
regionalne in 
lokalne 
mobilnosti.
ESRR:
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– izboljšanje 
regionalne 
mobilnosti s 
povezovanjem 
sekundarnih in 
terciarnih 
prometnih 
vozlišč z 
infrastrukturo 
TEN-T, tudi 
prek 
multimodalnih 
vozlišč.

ESRR+KS:
– podpiranje 
multimodalnega 
enotnega 
evropskega 
prometnega 
območja z 
vlaganjem v 
vseevropsko 
prometno 
omrežje (TEN-
T);
– razvoj in 
obnova 
celostnih, 
visokokakovost

7.3. Drugi načini prevoza, vključno 
s celinskimi plovnimi potmi in 
pomorskim prometom, pristanišči, 
multimodalnimi povezavami in 
letališko infrastrukturo:  v okviru 
celostnega načrta oz. celostnih 
načrtov prometnih naložb obstaja 
izrecen razdelek o celinskih plovnih 
poteh in pomorskem prometu, 
pristaniščih, multimodalnih 
povezavah in letališki infrastrukturi, 
ki prispevajo k izboljšanju 
povezanosti s celostnim in 
osrednjim omrežjem TEN-T in 
spodbujanju trajnostne regionalne 
in lokalne mobilnosti.

– Obstoj razdelka o celinskih plovnih poteh in pomorskem prometu, 
pristaniščih, multimodalnih povezavah in letališki infrastrukturi v 
okviru načrta oz. načrtov prometnih naložb, ki: 
– je skladen s pravnimi zahtevami za strateško okoljsko presojo;
– opredeljuje realno in zrelo zasnovo projektov (vključno s 
časovnim razporedom in proračunskim okvirom);

– vsebuje ukrep za zagotovitev zmogljivosti posredniških organov in 
upravičencev, da bi projekti potekali po načrtih.
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nih in 
interoperabilnih 
železniških 
sistemov ter 
spodbujanje 
ukrepov za 
zmanjševanje 
hrupa;
– razvoj in 
izboljšanje 
okolju prijaznih 
(vključno z 
manj hrupnimi) 
in 
nizkoogljičnih 
prevoznih 
sistemov, 
vključno s 
celinskimi 
plovnimi potmi 
in pomorskim 
prometom, 
pristanišči, 
multimodalnimi 
povezavami in 
letališko 
infrastrukturo, 
za spodbujanje 
trajnostne 
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regionalne in 
lokalne 
mobilnosti.
ESRR:
– izboljšanje 
regionalne 
mobilnosti s 
povezovanjem 
sekundarnih in 
terciarnih 
prometnih 
vozlišč z 
infrastrukturo 
TEN-T, tudi 
prek 
multimodalnih 
vozlišč.

ESRR:
– izboljšanje 
energetske 
učinkovitosti in 
zanesljivosti 
oskrbe z 
energijo prek 
razvoja 
pametnih 
sistemov za 
distribucijo, 

7.4 Razvoj pametnih sistemov za 
distribucijo, hrambo in prenos 
energije:
obstoj celostnih načrtov za naložbe v 
pametno energetsko infrastrukturo 
in regulativnih ukrepov, ki 
prispevajo k izboljšanju energetske 
učinkovitosti in zanesljivosti oskrbe. 

– Oblikovani so celostni načrti, ki opisujejo nacionalne prednostne 
naloge, kar zadeva energetsko infrastrukturo:
– v skladu s členom 22 Direktive 2009/72/ES in 2009/73/ES, kjer je 
ustrezno, in
– v skladu z ustreznimi regionalnimi naložbenimi načrti v skladu s 
členom 12 in desetletnim razvojnim načrtom omrežja na ravni Unije v 
skladu s členom 8(3)(b) Uredbe (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 in  
– v skladu s členom 3(4) Uredbe o smernicah za vseevropsko 
energetsko infrastrukturo [TEN-E].
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hrambo in 
prenos, tudi z 
vključevanjem 
porazdeljene 
proizvodnje iz 
obnovljivih 
virov energije.

– Ti načrti vsebujejo:
– realen in zrel program projektov za projekte, pri katerih se 
predvideva podpora iz ESRR;
– ukrepe za doseganje ciljev socialne in ekonomske kohezije in 
varstva okolja v skladu s členoma 3(10) Direktive 2009/72/ES in 3(7) 
Direktive 2009/73/ES;
– ukrepe za optimizacijo rabe energije in spodbujanje energetske 
učinkovitosti v skladu s členoma 3(11) Direktive 2009/72/ES in 3(8) 
Direktive 2009/73/ES.

8. 
Spodbujanje 
trajnostnega 
in 
kakovostneg
a
zaposlovanja 
in mobilnosti 
delovne sile;
(cilj 
zaposlovanje)
(iz 
člena 9(8))

ESS:
– dostop do 
delovnih mest 
za iskalce 
zaposlitve in 
neaktivne 
osebe, vključno 
z dolgotrajno 
brezposelnimi 
in osebami, ki 
so oddaljene od 
trga dela, tudi z 
lokalnimi 
pobudami za 
zaposlovanje in 
spodbujanjem 
mobilnosti 
delavcev.

8.1. Aktivne politike trga dela so 
zasnovane in se izvajajo v skladu s 
smernicami za zaposlovanje1.

– Službe za zaposlovanje so zmožne izvajati in tudi izvajajo:
– osebne storitve, svetovanje ter zgodnje aktivne in preventivne 

ukrepe na trgu dela, ki so na voljo vsem iskalcem zaposlitve, pri 
čemer se osredotočajo na prikrajšane skupine, vključno s 
pripadniki marginaliziranih skupnosti;

– sistematično obveščanje o novih prostih delovnih mestih na način, 
pregleden za vse, in stalno analiziranje trga dela za opredelitev 
strukturnih premikov, kar zadeva povpraševanje po poklicih in 
spretnostih.

– Službe za zaposlovanje so vzpostavile formalno ali neformalno 
sodelovanje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi.
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ESS:
–
samozaposlovan
je, podjetništvo 
in ustanavljanje 
podjetij, 
vključno z 
malimi, 
srednjimi in 
mikro podjetji.
ESRR:
– podpora 
razvoju 
podjetniških 
inkubatorjev in 
investicijska 
pomoč za 
samozaposlitev, 
mikropodjetja 
in ustanavljanje 
podjetij.

8.2. Samozaposlovanje, podjetništvo 
in ustanavljanje podjetij: obstoj 
strateškega političnega okvira za 
vključujoč zagon.

– Vzpostavljen je strateški politični okvir za vključujočo začetno podporo, 
ki vsebuje naslednje elemente:
– ukrepe, namenjene skrajšanju časa in zmanjšanju stroškov za 

ustanovitev podjetja, ob upoštevanju Akta za mala podjetja;
– ukrepe, namenjene skrajšanju časa za pridobitev licenc in 

dovoljenj za začetek in opravljanje določene dejavnosti podjetja, pri 
čemer se upoštevajo cilji Akta za mala podjetja;

– ukrepe, ki povezujejo ustrezne storitve za razvoj podjetij in finančne 
storitve (dostop do kapitala) ter po potrebi vključujejo prikrajšane 
skupine in/ali območja.

ESS:
– posodabljanje 
institucij trga 
dela, kot so 
javni in zasebni 
zavodi za 
zaposlovanje, in 

8.3. Institucije trga dela so 
posodobljene in okrepljene v skladu 
s smernicami za zaposlovanje;
reforme institucij trga dela temeljijo 
na jasni strategiji in predhodni oceni, 
ki vključujeta vidike enakosti spolov.

– Ukrepi za reforme služb za zaposlovanje, ki bi jim omogočili zmogljivosti 
za izvajanje1:

– osebnih storitev, svetovanja ter zgodnjih aktivnih in preventivnih 
ukrepov na trgu dela, ki so na voljo vsem iskalcem zaposlitve, pri 
čemer se osredotočajo na prikrajšane skupine, vključno s 
pripadniki marginaliziranih skupnosti; 
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izboljšanje 
usklajevanja s 
potrebami trga 
dela, vključno s 
programi 
mobilnosti in 
izboljšanim 
sodelovanjem 
med 
institucijami in 
zadevnimi 
zainteresiranimi 
stranmi.  
ESRR:
– naložbe v 
infrastrukturo 
za zavode za 
zaposlovanje.

– sistematičnega obveščanja o novih prostih delovnih mestih na 
način, pregleden za vse, in stalnega analiziranja trga dela za 
opredelitev strukturnih premikov, kar zadeva povpraševanje po 
poklicih in spretnostih.

– Reforme služb za zaposlovanje bodo vključevale vzpostavljanje 
formalnih ali neformalnih omrežij sodelovanja z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi.

ESS:
– aktivno in 
zdravo staranje.

8.4.  Aktivno in zdravo staranje:
politike aktivnega staranja so 
zasnovane in se izvajajo v skladu s 
smernicami za zaposlovanje1.

– Zadevne zainteresirane strani sodelujejo pri zasnovi in spremljanju
politik aktivnega staranja, katerih namen je starejše zaposlene obdržati 
na trgu dela in spodbujati njihovo zaposlovanje;

– država članica je uvedla ukrepe za spodbujanje aktivnega staranja.

ESS:
– prilagajanje 
delavcev, 
podjetij in 
podjetnikov 

8.5. Prilagajanje delavcev, podjetij 
in podjetnikov spremembam: obstoj 
politik v podporo predvidevanju in 
uspešnemu obvladovanju sprememb 
ter za prestrukturiranje.

– Uvedeni so instrumenti za podporo socialnim partnerjem in javnim 
organom pri razvijanju aktivnih pristopov k spremembam in 
prestrukturiranju, ki zajemajo:

– ukrepe za spodbujanje predvidevanja sprememb, vključno z njihovim 
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spremembam. spremljanjem;
– ukrepe za spodbujanje priprav na proces prestrukturiranja ter 

njegovo upravljanje, vključno z njihovim spremljanjem;
– ukrepe za spodbujanje prilagajanja delavcev izzivom, zlasti obstoj 

politik in ukrepov, namenjenih izvajanju člena 5 Direktive 
2000/78/ES.

8.6. Trajnostna vključitev mladih v 
starosti 15–24 let, ki niso zaposleni, 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, v 
trg dela:
Obstoj obširnega strateškega okvira 
politike za doseganje ciljev svežnja 
ukrepov za zaposlovanje mladih, 
zlasti za vzpostavitev jamstva za 
mlade v skladu s priporočilom Sveta 
z dne [xxx].

– Obstaja obširni strateški okvir politike za doseganje ciljev svežnja ukrepov za 
zaposlovanje mladih, zlasti za vzpostavitev jamstva za mlade v skladu s 
priporočilom Sveta z dne [xxx], ki:

– temelji na dokazilih, ki merijo rezultate za mlade v starosti 15–24 let, 
ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo:

– zagotavlja sistem za zbiranje in analizo podatkov ter informacij o 
jamstvu za mlade na ustreznih ravneh, ki zagotavlja zadostno dokazno 
podlago za razvoj ciljnih politik in spremlja razvoj dogodkov s 
hipotetičnimi vrednotenji, kadar je mogoče,

– opredeljuje javni organ, zadolžen za vzpostavitev in upravljanje 
programov jamstva za mlade ter za usklajevanje partnerstev na vseh 
ravneh in v vseh sektorjih;

– vključuje vse zainteresirane strani, ki so pomembne za reševanje 
brezposelnosti mladih;

– temelji na zgodnjem posredovanju in aktivaciji;
– vključuje podporne ukrepe za vključevanje na trg dela, vključno z 

ukrepi za razširitev spretnosti in ukrepi, povezanimi s trgom.
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ESS:
– preprečevanje 
in zmanjševanje 
osipa.
ESRR:
– vlaganje v 
izobraževanje, 
spretnosti in 
vseživljenjsko 
učenje z 
razvojem 
infrastrukture 
za izobraževanje 
in 
usposabljanje.

9.1. Osip: obstoj strateškega 
političnega okvira za zmanjšanje 
osipa v mejah člena 165 PDEU.

– Uveden je sistem za zbiranje in analizo podatkov in informacij o osipu na 
ustreznih ravneh, ki:
– zajame dovolj dejstev, na podlagi katerih je mogoče oblikovati 

usmerjene politike, in spremlja razvoj.
– Oblikovan je strateški politični okvir v zvezi z osipom, ki:

– je podprt z dejstvi;
– zajema ustrezna področja izobraževanja, vključno z razvojem v 

zgodnjem otroštvu, in je zlasti usmerjen v ranljive skupine, pri 
katerih je največje tveganje osipa, vključno s pripadniki 
marginaliziranih skupnosti, ter v preventivne, intervencijske in 
kompenzacijske ukrepe;

– vključuje vsa področja politike in vse zainteresirane strani, ki so 
pomembni za rešitev vprašanja osipa.

9. Vlaganje v 
izobraževanje
, 
usposabljanj
e in poklicno 
usposabljanj
e za 
spretnosti ter 
vseživljenjsk
o učenje
(cilj 
izobraževanje
)

(iz 
člena 9(10))

ESS:
– izboljšanje 
kakovosti, 
učinkovitosti in 
odprtosti 
terciarnega in 
enakovrednega 
izobraževanja 
za dosego višjih 
stopenj udeležbe 
in uspešnega 
zaključka 

9.2. Visokošolsko izobraževanje:
obstoj nacionalnega ali 
regionalnega strateškega 
političnega okvira za povečanje 
deleža oseb s terciarno izobrazbo ter 
za boljšo kakovost in učinkovitost 
terciarnega izobraževanja v mejah 
člena 165 PDEU.

– Oblikovan je nacionalni ali regionalni strateški politični okvir za 
terciarno izobraževanje, ki vključuje naslednje elemente:

– po potrebi, ukrepe za povečanje udeležbe v tem izobraževanju in 
deleža ljudi s terciarno izobrazbo, s katerimi se:

– povečuje udeležba skupin z nižjimi dohodki in drugih 
nezadostno zastopanih skupin v visokošolskem izobraževanju, 
s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, kot so 
pripadniki marginaliziranih skupnosti;

– povečuje udeležba odraslih, ki se izobražujejo;
– znižuje stopnja osipa oziroma zvišuje stopnja končanega 
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izobraževanja.
ESRR:
– vlaganje v 
izobraževanje, 
spretnosti in 
vseživljenjsko 
učenje z 
razvojem 
infrastrukture 
za izobraževanje 
in 
usposabljanje.

šolanja;

– ukrepe za povečanje kakovosti, s katerimi se spodbujajo:
– inovativne vsebine in zasnova programov;

– ukrepe za povečanje zaposljivosti in podjetništva, s katerimi se:
– spodbuja pridobivanje medpredmetnih znanj in spretnosti, 

vključno s podjetništvom, v ustreznih visokošolskih 
programih; 

– zmanjšujejo razlike med spoloma pri odločitvi za šolanje in 
poklic.

ESS:
– boljši dostop 
do 
vseživljenjskega 
učenja ter 
izpopolnjevanje 
znanj, 
spretnosti in 
kompetenc 
delovne sile.
ESRR:
– vlaganje v 
izobraževanje, 
spretnosti in 
vseživljenjsko 

9.3. Vseživljenjsko učenje: obstoj 
nacionalnega in/ali regionalnega 
strateškega političnega okvira za 
vseživljenjsko učenje v mejah člena 
165 PDEU.

– Oblikovan je nacionalni ali regionalni strateški politični okvir za 
vseživljenjsko učenje, ki vključuje:
– ukrepe, s katerimi se podpirajo razvoj vseživljenjskega učenja in 

povezovalne storitve, povezane s tovrstnim učenjem, vključno z 
njihovim izvajanjem in nadgrajevanjem spretnosti (tj. 
potrjevanjem, usmerjanjem, izobraževanjem in usposabljanjem)
ter vključevanjem ustreznih zainteresiranih strani ter partnerstva z 
njimi,  

– ukrepe za zagotavljanje pridobivanja znanj in spretnosti, ki 
ustrezajo potrebam različnih ciljnih skupin, če so te opredeljene 
kot prednostne v nacionalnih ali regionalnih strateških političnih 
okvirih (na primer mladi udeleženci poklicnega usposabljanja, 
odrasli, starši, ki se vračajo na trg dela, nizkokvalificirani in 
starejši delavci, zlasti invalidi, migranti ter druge prikrajšane 
skupine);
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učenje z 
razvojem 
infrastrukture 
za izobraževanje 
in 
usposabljanje.

– ukrepe za izboljšanje ustreznosti izobraževanja in usposabljanja ter 
njuno prilagoditev potrebam opredeljenih ciljnih skupin s 
posebnimi potrebami, kot so trajno nezaposleni in marginalizirane 
skupnosti.
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10. 
Spodbujanje 
socialnega 
vključevanja 
in boj proti 
revščini in 
vsem 
oblikam 
diskriminacij
e:
(cilj boj proti
revščini)
(iz 
člena 9(9))

ESS:
– dejavno 
vključevanje, 
vključno z 
namenom 
spodbujanja 
enakih možnosti 
in dejavnega 
sodelovanja ter 
izboljšanja 
zaposljivosti. 
ESRR:
– vlaganje v 
zdravstveno in 
socialno 
infrastrukturo, 
ki prispeva k 
razvoju na 
nacionalni, 
regionalni in 
lokalni ravni, 
zmanjšanje 
neenakosti 
glede 
zdravstvenega 
stanja, 
spodbujanje 
družbene 
vključenosti z 

10.1. Obstoj in izvajanje 
nacionalnega strateškega 
političnega okvira za zmanjšanje 
revščine z namenom dejavnega 
vključevanja oseb, izključenih s trga 
dela1, v skladu s smernicami za 
zaposlovanje.

– Oblikovan je nacionalni strateški politični okvir za dejavno 
vključevanje, ki:
– zajame dovolj dejstev, na podlagi katerih je mogoče oblikovati 

politike za zmanjšanje revščine in spremljati razvoj;
– vsebuje ukrepe, ki podpirajo dosego nacionalnega cilja glede 

revščine in socialne izključenosti (kot je opredeljen v nacionalnem 
programu reform), pri čemer ta cilj vključuje spodbujanje 
trajnostnih in kakovostnih zaposlitvenih možnosti za ljudi, ki jim 
grozi največje tveganje socialne izključenosti;

– v boj proti revščini pritegne zadevne zainteresirane strani;
– glede na opredeljene potrebe vključuje ukrepe za prehod z 

institucionalne oskrbe na oskrbo v skupnosti;
– jasno navaja ukrepe za preprečevanje segregacije in boj proti njej na 

vseh področjih.

– Zadevne zainteresirane strani so deležne pomoči pri predložitvi 
prijav za projekte ter izvajanju in upravljanju izbranih projektov.
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lažjim dostopom 
do družbenih, 
kulturnih in 
rekreacijskih 
storitev in 
prehod z 
institucionalnih 
storitev na 
storitve v okviru 
lokalnih 
skupnosti;
– podpora 
fizični, 
gospodarski in 
socialni oživitvi 
ogroženih 
skupnosti v 
mestnih in 
podeželskih 
območjih.
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ESS:
– vključevanje 
marginalizirani
h romskih 
skupnosti.
ESRR:
– vlaganje v 
zdravstveno in 
socialno 
infrastrukturo, 
ki prispeva k 
razvoju na 
nacionalni, 
regionalni in 
lokalni ravni, 
zmanjšanje 
neenakosti 
glede 
zdravstvenega 
stanja, 
spodbujanje 
družbene 
vključenosti z 
lažjim dostopom 
do družbenih, 
kulturnih in 
rekreacijskih 
storitev in 
prehod z 

10.2. Oblikovan je nacionalni 
strateški politični okvir za 
vključevanje Romov.

– Oblikovana je nacionalna strategija za vključevanje Romov, ki:

– določa dosegljive nacionalne cilje glede vključevanja Romov, da se 
premostijo razlike v primerjavi s preostalim prebivalstvom. Ti cilji 
morajo zajemati štiri cilje EU glede vključevanja Romov v zvezi z 
dostopom do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in 
stanovanj;

– po potrebi opredeljuje tiste prikrajšane mikroregije ali ločene 
soseske, v katerih so skupnosti najbolj prikrajšane, z uporabo 
obstoječih socialno-ekonomskih in teritorialnih kazalnikov (tj. zelo 
nizka izobrazbena raven, dolgoročna nezaposlenost itd.);

– vključuje učinkovite metode spremljanja za oceno učinka ukrepov 
za vključevanje Romov in mehanizem spremljanja za prilagoditev 
strategije;

– je oblikovana, se izvaja in spremlja v tesnem sodelovanju in 
neprekinjenem dialogu z romsko civilno družbo ter regionalnimi in 
lokalnimi organi;

– Na zahtevo in po potrebi so lahko zadevne zainteresirane strani deležne 
pomoči pri predložitvi prijav za projekte ter izvajanju in upravljanju 
izbranih projektov.
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institucionalnih 
storitev na 
storitve v okviru 
lokalnih 
skupnosti;
– podpora 
fizični, 
gospodarski in 
socialni oživitvi 
ogroženih 
skupnosti v 
mestnih in 
podeželskih 
območjih;
– vlaganje v 
izobraževanje, 
spretnosti in 
vseživljenjsko 
učenje z 
razvojem 
infrastrukture 
za izobraževanje 
in 
usposabljanje.
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ESS:
– krepitev 
dostopa do 
cenovno 
sprejemljivih, 
trajnostnih in 
visoko 
kakovostnih 
storitev, 
vključno z 
zdravstvenimi in 
socialnimi 
storitvami 
splošnega 
pomena.
ESRR:
– vlaganje v 
zdravstveno in 
socialno
infrastrukturo, 
ki prispeva k 
razvoju na 
nacionalni, 
regionalni in 
lokalni ravni, 
zmanjšanje 
neenakosti 
glede 
zdravstvenega 

10.3. Zdravje: obstoj nacionalnega
ali regionalnega strateškega 
političnega okvira za zdravje v 
mejah člena 168 PDEU, ki 
zagotavlja ekonomsko vzdržnost.

– Oblikovan je nacionalni ali regionalni strateški politični okvir za 
zdravje, ki vključuje:
– usklajene uk repe  za izboljšanje dostopa do kakovostnih 

zdravstvenih storitev;
– ukrepe za spodbujanje učinkovitosti v zdravstvenem sektorju z 

uvajanjem modelov za zagotavljanje storitev ter infrastrukture;
– sistem spremljanja in pregledovanja.

– Država članica ali regija je sprejela okvir, v katerem so navedena okvirna 
razpoložljiva proračunska sredstva in stroškovno učinkovita 
koncentracija sredstev za prednostne potrebe za zdravstvo.
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stanja, 
spodbujanje 
družbene 
vključenosti z 
lažjim dostopom 
do družbenih, 
kulturnih in 
rekreacijskih 
storitev in 
prehod z 
institucionalnih 
storitev na 
storitve v okviru 
lokalnih 
skupnosti.
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11. 
Izboljšanje 
institucionaln
ih 
zmogljivosti 
javnih 
organov in 
zainteresiran
ih skupin in 
učinkovita 
javna uprava

(iz 
člena 9(11))

ESS:
– naložbe v 
institucionalne 
zmogljivosti ter 
v učinkovitost 
javne uprave in 
javnih storitev 
za zagotovitev 
reform, boljše 
zakonodaje in 
dobrega 
upravljanja.
ESRR:
– izboljšanje 
institucionalne 
zmogljivosti in 
učinkovita 
javna uprava s 
krepitvijo 
institucionalne 
zmogljivosti in 
učinkovitosti 
javnih uprav in 
služb, 
povezanih z 
izvajanjem 
ESRR, in v 
podporo 
ukrepom za 

Upravna učinkovitost držav članic:

obstoj strategije za izboljšanje 
upravne učinkovitosti držav članic, 
vključno z reformo javne uprave1.

– Oblikovana je strategija za izboljšanje upravne učinkovitosti javnih 
organov države članice in njihovih sposobnosti za izvajanje 
participativnih metod, ki je tudi v postopku izvajanja1. Strategija 
vključuje:
– analizo in strateško načrtovanje pravnih, organizacijskih in/ali 

postopkovnih reformnih ukrepov;
– razvoj sistemov upravljanja kakovosti; 

– celostne ukrepe za poenostavitev in racionalizacijo upravnih 
postopkov;

– razvoj in izvajanje strategij in politik v zvezi s človeškimi viri, ki 
zajemajo opredeljene glavne pomanjkljivosti na tem področju;

– razvoj spretnosti na vseh ravneh;
– razvoj postopkov in orodij za spremljanje in vrednotenje.
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institucionalno 
zmogljivost in 
učinkovitost 
javne uprave, ki 
jih podpira 
ESS.
KS:
– izboljšanje 
institucionalne 
zmogljivosti in 
učinkovita 
javna uprava s 
krepitvijo 
institucionalne 
zmogljivosti in 
učinkovitosti 
javnih uprav in 
služb, 
povezanih z 
izvajanjem 
Kohezijskega 
sklada.

Or. en


