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Predlog spremembe 74
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 176 Pogodbe določa, da je 
Evropski sklad za regionalni razvoj
(ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju 
največjih razvojnih neravnovesij v regijah 
Unije. ESRR zato prispeva k zmanjšanju
neskladja med stopnjami razvitosti 
različnih regij in zaostalosti regij z najbolj 
omejenimi možnostmi, vključno s 
podeželskimi in mestnimi območji,
nazadujočimi industrijskimi regijami ter
območji, ki so hudo in stalno prizadeta
zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, kot so otoki, gorska 
območja, redko poseljena območja in 
mejne regije.

(1) Člen 176 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) določa, da je 
Evropski sklad za regionalni razvoj
(ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju 
največjih razvojnih neravnovesij v regijah 
Unije. ESRR zato v skladu z navedenim 
členom ter členom 174(2) in (3) PDEU
prispeva k zmanjšanju razlik med 
stopnjami razvitosti različnih regij in 
zaostalosti regij z najbolj omejenimi 
možnostmi, med katerimi bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti regijam, ki so 
hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, kot so
najsevernejše regije z zelo nizko gostoto 
poseljenosti ter otoške, čezmejne in gorske 
regije.

Or. en

Predlog spremembe 75
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Določiti je treba posebne določbe o 
vrsti dejavnosti, ki se lahko podprejo iz 
ESRR na podlagi tematskih ciljev iz
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].
Določiti in razjasniti je treba tudi izdatke 
zunaj področja uporabe ESRR, vključno
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov v obratih, ki spadajo v področje 
uporabe Direktive 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 

(3) Določiti je treba posebne določbe o 
vrsti dejavnosti, ki se lahko podprejo iz 
ESRR, da bi prispevali k naložbenim 
prednostnim nalogam v okviru tematskih 
ciljev iz Uredbe (EU) št. […]/2013
[Uredba o SD]. Določiti in razjasniti je 
treba tudi izdatke zunaj področja uporabe 
ESRR, vključno z naložbami za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
zaradi dejavnosti, navedenih v Prilogi 1 k 
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o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES.

Direktivi 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES.

Or. en

Predlog spremembe 76
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Da bi se izognili pretiranemu 
financiranju, te naložbe ne bi smele biti 
upravičene do podpore iz ESRR, saj se 
financirajo že z uporabo Direktive 
2003/87/ES. Ta izključitev ne bi smela 
omejevati možnosti, da se s sredstvi iz 
ESRR podprejo dejavnosti, ki jih Priloga I 
k Direktivi 2003/87/ES ne zajema, četudi 
bi jih izvajali isti gospodarski subjekti, kot 
so na primer naložbe v energetsko 
učinkovitost omrežij za daljinsko 
ogrevanje, pametni sistemi za distribucijo, 
hrambo in prenos energije in ukrepi za 
zmanjšanje onesnaževanja, tudi če je eden 
njihovih posrednih učinkov zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov ali če so te 
dejavnosti navedene v nacionalnih 
načrtih iz člena 10c(1) Direktive 
2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 77
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Pomembno je zagotoviti, da se pri 
spodbujanju naložb v obvladovanje 
tveganj upoštevajo posebna tveganja na 
regionalni, čezmejni in mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 78
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) ESRR mora prispevati k strategiji 
Evropa 2020 in s tem zagotoviti večjo 
osredotočenost podpore ESRR na 
prednostne naloge Unije. Glede na 
kategorijo regij, ki prejmejo podporo, se 
podpora iz ESRR osredotoči na raziskave 
in inovacije, mala in srednja podjetja ter
blažitev podnebnih sprememb. Pri stopnji 
osredotočenosti podpore je treba upoštevati 
stopnjo razvitosti regije ter posebne 
potrebe regij, katerih BDP na prebivalca v 
obdobju 2007–2013 ni dosegel 75 % 
povprečnega BDP EU-25 v referenčnem 
obdobju.

(5) ESRR mora prispevati k strategiji 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in
vključujočo rast in s tem zagotoviti večjo 
osredotočenost podpore ESRR na 
prednostne naloge Unije. Glede na 
kategorijo regij, ki prejmejo podporo, se 
podpora iz ESRR za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta osredotoči na raziskave in 
inovacije, informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo (IKT), mala 
in srednja podjetja (MSP) ter spodbujanje 
nizkoogljičnega gospodarstva. To 
osredotočenost podpore bi bilo treba 
doseči na nacionalni ravni in pri tem 
omogočiti prožnost na ravni operativnih 
programov ter v različnih kategorijah 
regij, po potrebi pa bi jo bilo treba tudi 
prilagoditi, da bi bila upoštevana sredstva 
Kohezijskega sklada, dodeljena v podporo 
naložbenim prednostnim nalogam iz 
člena 3(a) Uredbe (EU) št. […]/2013 [KS]. 
Pri stopnji osredotočenosti podpore bi bilo
treba upoštevati stopnjo razvitosti regije, 
prispevek iz sredstev Kohezijskega sklada, 
če je to primerno, ter posebne potrebe 
regij, katerih BDP na prebivalca v obdobju 
2007–2013 ni dosegel 75 % povprečnega 
BDP EU-25 v referenčnem obdobju, regij, 
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katerim je bil za obdobje 2007–2013 
dodeljen status postopnega opuščanja, in 
določenih regij na ravni NUTS 2, ki jih 
sestavljajo samo otoške države članice ali 
otoki.

Or. en

Predlog spremembe 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) ESRR mora prispevati k strategiji 
Evropa 2020 in s tem zagotoviti večjo 
osredotočenost podpore ESRR na 
prednostne naloge Unije. Glede na 
kategorijo regij, ki prejmejo podporo, se 
podpora iz ESRR osredotoči na raziskave 
in inovacije, mala in srednja podjetja ter
blažitev podnebnih sprememb. Pri stopnji 
osredotočenosti podpore je treba upoštevati 
stopnjo razvitosti regije ter posebne 
potrebe regij, katerih BDP na prebivalca v 
obdobju 2007–2013 ni dosegel 75 % 
povprečnega BDP EU-25 v referenčnem 
obdobju.

(5) ESRR mora prispevati k strategiji 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in
vključujočo rast in s tem zagotoviti večjo 
osredotočenost podpore ESRR na 
prednostne naloge Unije. Glede na 
kategorijo regij, ki prejmejo podporo, se 
podpora iz ESRR za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta osredotoči na raziskave in 
inovacije, informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo (IKT), mala 
in srednja podjetja (MSP) ter spodbujanje 
nizkoogljičnega gospodarstva. To 
osredotočenost podpore bi bilo treba 
doseči na nacionalni ravni in omogočiti 
prožnost na ravni operativnih programov 
ter v različnih kategorijah regij, po potrebi 
pa bi jo bilo treba tudi prilagoditi, da bi 
bila upoštevana sredstva Kohezijskega 
sklada, dodeljena v podporo naložbenim 
prednostnim nalogam iz člena 3(a) 
Uredbe (EU) št. […]/2013 [KS]. Pri stopnji 
osredotočenosti podpore je treba upoštevati 
stopnjo razvitosti regije, prispevek iz 
sredstev Kohezijskega sklada, če je to 
primerno, ter posebne potrebe regij, 
katerih BDP na prebivalca v obdobju 
2007–2013 ni dosegel 75 % povprečnega 
BDP EU-25 v referenčnem obdobju, regij, 
katerim je bil za obdobje 2007–2013 
dodeljen status postopnega opuščanja, in 
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regij na ravni NUTS 2, ki jih sestavljajo 
samo otoki, ki ležijo v državah članicah, ki 
prejemajo podporo iz Kohezijskega 
sklada, ali ki sodijo med najbolj oddaljene 
regije.

Or. en

Predlog spremembe 80
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) ESRR mora prispevati k strategiji 
Evropa 2020 in s tem zagotoviti večjo 
osredotočenost podpore ESRR na 
prednostne naloge Unije. Glede na 
kategorijo regij, ki prejmejo podporo, se 
podpora iz ESRR osredotoči na raziskave 
in inovacije, mala in srednja podjetja ter
blažitev podnebnih sprememb. Pri stopnji 
osredotočenosti podpore je treba upoštevati 
stopnjo razvitosti regije ter posebne 
potrebe regij, katerih BDP na prebivalca v 
obdobju 2007–2013 ni dosegel 75 % 
povprečnega BDP EU-25 v referenčnem 
obdobju.

(5) ESRR mora prispevati k strategiji 
Evropa 2020 in s tem zagotoviti večjo 
osredotočenost podpore ESRR na 
prednostne naloge Unije. Glede na 
kategorijo regij, ki prejmejo podporo, se 
podpora iz ESRR osredotoči na raziskave 
in inovacije, mala in srednja podjetja, 
podnebne spremembe ter ukrepe v zvezi z 
vodo. Pri stopnji osredotočenosti podpore 
je treba upoštevati stopnjo razvitosti regije 
ter posebne potrebe regij, katerih BDP na 
prebivalca v obdobju 2007–2013 ni 
dosegel 75 % povprečnega BDP EU-25 v 
referenčnem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 81
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) V skladu z Uredbo (EU) št. […]/2013 
[Uredba o SD] se za optimizacijo dodane 
vrednosti naložb, ki se v celoti ali deloma 



PE514.646v01-00 8/30 AM\940882SL.doc

SL

financirajo prek proračuna Unije na 
področju raziskav in inovacij, poskušajo 
doseči sinergije zlasti med delovanjem 
sklada ESRR in Obzorjem 2020, pri čemer 
se spoštujejo njuni različni cilji.

Or. en

Predlog spremembe 82
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5d) Za spodbujanje trajnostne regionalne 
ali lokalne mobilnosti ali za zmanjšanje 
onesnaževanja zraka ali onesnaževanja s 
hrupom je treba spodbujati zdrave, 
trajnostne in varne oblike prometa. 
Naložbe v letališko infrastrukturo, ki se 
podpirajo s sredstvi ESRR, bi morale 
spodbujati okoljsko trajnosten zračni 
prevoz, tudi s krepitvijo regionalne 
mobilnosti prek povezovanja sekundarnih 
in terciarnih prometnih vozlišč z 
infrastrukturo vseevropskega prometnega 
omrežja (TEN-T), vključno prek 
multimodalnih vozlišč.

Or. en

Predlog spremembe 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5d) Za spodbujanje trajnostne regionalne 
ali lokalne mobilnosti ali za zmanjšanje 
onesnaževanja zraka ali onesnaževanja s 
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hrupom je treba spodbujati zdrave, 
trajnostne in varne oblike prometa. 
Zagotoviti je treba, da naložbe v letališko 
infrastrukturo, ki se podpirajo s sredstvi 
ESRR, spodbujajo okoljske koristi, tudi s 
krepitvijo regionalne in lokalne 
mobilnosti prek povezovanja sekundarnih 
in terciarnih prometnih vozlišč z 
infrastrukturo vseevropskega prometnega 
omrežja (TEN-T), vključno prek 
multimodalnih vozlišč.

Or. en

Predlog spremembe 84
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5e) Za spodbujanje uresničevanja 
energetskih in podnebnih ciljev, ki jih je 
Unija določila kot del svoje strategije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, bi 
moral ESRR podpirati naložbe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti in 
zanesljive oskrbe z energijo v državah 
članicah, med drugim z razvojem 
pametnih sistemov za distribucijo, hrambo 
in prenos energije, tudi z vključevanjem 
porazdeljene proizvodnje iz obnovljivih 
virov energije. Države članice bi morale 
imeti možnost vlagati v energetsko 
infrastrukturo, ki ustreza kombinaciji 
energetskih virov, ki so jo izbrale, da bi 
uresničile zahteve zanesljive oskrbe z 
energijo, in ki je skladna z njihovimi cilji 
v okviru strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast.

Or. en
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Predlog spremembe 85
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5i) Treba je navesti, kaj lahko ESRR še 
podpira v okviru cilja evropsko 
teritorialno sodelovanje. 

Or. en

Predlog spremembe 86
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Pri trajnostnem razvoju mest se zdi 
nujno podpreti celostne ukrepe za 
spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi,
podnebnimi in socialnimi izzivi, s katerimi 
se srečujejo mestna območja, ter določiti 
postopek za oblikovanje seznama mest, ki 
jih bodo taki ukrepi zajemali, ter finančnih 
sredstev, rezerviranih za take ukrepe.

(7) Pri trajnostnem razvoju mest se zdi 
nujno podpreti celostne ukrepe za 
spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi in socialnimi izzivi ter izzivi, 
povezanimi z vodo, s katerimi se srečujejo 
mestna območja, ter določiti postopek za 
oblikovanje seznama mest, ki jih bodo taki 
ukrepi zajemali, ter finančnih sredstev, 
rezerviranih za take ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Merila za izbiro mestnih območij, v 
katerih se bodo izvajali celostni ukrepi za 
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trajnostni razvoj mest, in okvirni zneski za 
te ukrepe bi morali biti določeni v 
sporazumu o partnerstvu, pri čemer se 
najmanj 5 % sredstev iz ESRR za ta 
namen dodeli na nacionalni ravni. 
Pooblastilo mestnim organom bi moralo 
zajemati vsaj izbiro dejavnosti ali, kjer je 
to ustrezno, globalna nepovratna sredstva, 
o njem pa bi moral odločati organ 
upravljanja v tesnem sodelovanju z 
mestnim organom.

Or. en

Predlog spremembe 88
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Posebno pozornost je treba nameniti 
najbolj oddaljenim regijam, in sicer 
izjemoma z razširitvijo področja uporabe 
ESRR na financiranje pomoči za tekoče 
poslovanje, povezane s povračilom 
dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi 
posebnih ekonomskih in socialnih razmer v 
regijah, katerih razvoj stalno in prepleteno 
močno ovirajo dejavniki, navedeni v členu 
349 Pogodbe, kot so oddaljenost, otoška 
lega, majhnost, težavna topografija in 
podnebje ter ekonomska odvisnost od 
maloštevilnih izdelkov. Da se podpre 
razvoj sedanjih in novih gospodarskih 
dejavnosti, je treba najmanj 50 % 
posebnih dodatno dodeljenih sredstev 
nameniti za ukrepe, ki prispevajo k 
diverzifikaciji in modernizaciji 
gospodarstev najbolj oddaljenih regij.

(11) Posebno pozornost je treba nameniti 
najbolj oddaljenim regijam, in sicer s 
sprejemanjem ukrepov iz člena 349 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki bi
izjemoma razširili področja uporabe ESRR 
na financiranje pomoči za tekoče 
poslovanje, povezane s povračilom 
dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi 
posebnih ekonomskih in socialnih razmer v 
regijah, katerih razvoj stalno in prepleteno 
močno ovirajo dejavniki, navedeni v členu 
349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
kot so oddaljenost, otoška lega, majhnost, 
težavna topografija in podnebje ter 
ekonomska odvisnost od maloštevilnih 
izdelkov. Pomoč za tekoče poslovanje, ki 
jo v tem okviru zagotovijo države članice,
je izvzeta iz obveznosti uradne priglasitve 
iz člena 108(3) PDEU, če v času dodelitve 
izpolnjuje pogoje iz uredbe, v skladu s 
katero so določene kategorije pomoči 
skladne z notranjim trgom ob uporabi 
členov 107 in 108 PDEU, če so sprejete v 
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skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 994/98.

Or. en

Predlog spremembe 89
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za določitev postopkov izbire in 
izvajanja inovativnih ukrepov je treba na 
Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe v zvezi z vsebino in 
področjem uporabe iz člena 9. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med pripravo 
opravi ustrezna posvetovanja, tudi s 
strokovnjaki. Komisija mora med pripravo 
in sestavljanjem delegiranih aktov 
zagotoviti, da se zadevni dokumenti 
sočasno, pravočasno in ustrezno predložijo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(12) Za dopolnitev te uredbe z določenimi 
nebistvenimi elementi je treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s 
podrobnimi pravili za merila za izbor 
inovativnih dejavnosti in njihovo 
upravljanje. Na Komisijo je treba prenesti 
pooblastilo za spremembo priloge k tej 
uredbi, da se, kjer je to upravičeno, 
uvedejo prilagoditve za zagotovitev 
učinkovite ocene napredka pri izvajanju 
programov. Zlasti je pomembno, da 
Komisija med pripravo opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija 
mora med pripravo in sestavljanjem 
delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni 
dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno 
predložijo Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 90
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 3 – naslov in besedilo – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 Člen 3
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Področje uporabe podpore iz ESRR Področje uporabe podpore
1. ESRR podpira: 1. Da bi prispeval k naložbenim 

prednostnim nalogam iz člena 5, ESRR 
podpira naslednje dejavnosti:

(a) donosne naložbe, ki prispevajo k 
ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih 
mest, z neposredno pomočjo naložbam v
mala in srednja podjetja (MSP);

(a) donosne naložbe, ki prispevajo k 
ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih 
mest, z neposredno pomočjo za naložbe v
malih in srednjih podjetjih (MSP);

(aa) donosne naložbe, ne glede na velikost 
podjetja, ki prispevajo k naložbenim 
prednostnim nalogam, določenim v členu 
5(1) in 5(4) ter, če to vključuje 
sodelovanje med velikimi podjetji in MSP, 
v 5(2);

(b) naložbe v infrastrukturo, ki zagotavlja 
osnovne storitve državljanom na področju 
energije, okolja, prometa ter informacijske 
in komunikacijske tehnologije (IKT);

(b) naložbe v infrastrukturo, ki zagotavlja 
osnovne storitve državljanom na področju 
energije, okolja, prometa ter informacijske 
in komunikacijske tehnologije (IKT);

(c) naložbe v socialno, zdravstveno in 
izobraževalno infrastrukturo;

(c) naložbe v podjetniško, socialno, 
zdravstveno, raziskovalno, inovacijsko in 
izobraževalno infrastrukturo;

(d) razvoj endogenega potenciala s
podpiranjem regionalnega in lokalnega 
razvoja, raziskav in inovacij. Ti ukrepi 
vključujejo:

(d) naložbe v razvoj endogenega potenciala 
z naložbami v stalna sredstva, in sicer v 
opremo in malo infrastrukturo, vključno z 
malo infrastrukturo za kulturo in 
trajnostni turizem, storitvami za podjetja, 
podporo ustanovam za raziskave in 
inovacije ter naložbami v tehnologije in 
aplikativne raziskave v podjetjih;

(i) fiksne naložbe v opremo in malo 
infrastrukturo;
(ii) podporo in storitve za podjetja, zlasti 
MSP;
(iii) podporo javnim raziskovalnim in 
inovacijskim organom, naložbam v 
tehnologijo in uporabnim raziskavam v 
podjetjih;
(iv) mreženje, sodelovanje in izmenjavo 
izkušenj med regijami, mesti ter 
relevantnimi socialnimi, gospodarskimi in
okoljskimi akterji;

(e) mreženje, sodelovanje in izmenjavo 
izkušenj med pristojnimi regionalnimi,
lokalnimi, mestnimi in drugimi javnimi 
organi, gospodarskimi in socialnimi 
partnerji ter organi, ki predstavljajo 
civilno družbo, navedenimi v členu 5 
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Uredbe o SD, študije, pripravljalne ukrepe 
in krepitev zmogljivosti.

(e) tehnično pomoč.
V bolj razvitih regijah ESRR ne podpira 
naložb v infrastrukturo, ki zagotavlja 
osnovne storitve državljanom na področju 
okolja, prometa in IKT.

Or. en

Predlog spremembe 91
Catherine Bearder

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) donosne naložbe v podjetjih, zlasti v 
MSP, ki prispevajo k naložbenim 
prednostnim nalogam, določenim v členu 
5(1) in 5(4) ter, kjer to vključuje 
sodelovanje med velikimi podjetji in MSP, 
v 5(2);

Or. en

Predlog spremembe 92
Michael Theurer

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvoj endogenega potenciala s 
podpiranjem regionalnega in lokalnega 
razvoja, raziskav in inovacij. Ti ukrepi 
vključujejo:

(d) naložbe v razvoj endogenega potenciala 
z naložbami v stalna sredstva, in sicer v 
opremo in infrastrukturo, vključno s 
kulturno infrastrukturo in infrastrukturo 
za trajnostni turizem, storitvami za 
podjetja, podporo ustanovam za raziskave 
in inovacije ter aplikativnimi raziskavami 
v podjetjih;
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Or. en

Predlog spremembe 93
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ESRR ne podpira: 2. ESRR ne podpira:

(a) razgradnje jedrskih elektrarn; (a) razgradnje in gradnje jedrskih 
elektrarn;

(b) zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
v obratih, ki spadajo v področje uporabe
Direktive 2003/87/ES;

(b) naložb za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz dejavnosti, ki 
spadajo v področje uporabe Priloge 1 k 
Direktivi 2003/87/ES;

(c) proizvodnje, predelave ter trženja 
tobaka in tobačnih izdelkov;

(c) proizvodnje, predelave ter trženja 
tobaka in tobačnih izdelkov;

(d) podjetij v težavah, kot je določeno v 
pravilih Unije o državnih pomočeh.

(d) podjetij v težavah, kot so opredeljena v 
pravilih Unije o državnih pomočeh;

(da) naložb v letališko infrastrukturo, 
razen če so povezane z varstvom okolja ali 
jih spremljajo naložbe, potrebne za 
blažitev ali zmanjšanje negativnega 
okoljskega vpliva te infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložb v letališko infrastrukturo, 
razen tistih, ki dokazljivo prinašajo koristi 
za okolje. 

Or. en
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Predlog spremembe 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) naložb v letališko infrastrukturo, 
razen tistih, ki dokazljivo prinašajo koristi 
za okolje. 

Or. en

Predlog spremembe 96
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 Člen 4
Tematska osredotočenost Tematska osredotočenost

Tematski cilji iz člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] in ustrezne prednostne naložbe iz 
člena 5 te uredbe, h katerim lahko prispeva ESRR, so 
osredotočeni, kot sledi:

1. Tematski cilji iz člena 9 Uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD] in ustrezne 
naložbene prednostne naloge iz člena 5 te 
uredbe, h katerim lahko v okviru cilja 
naložbe za rast in delovna mesta prispeva 
ESRR, so osredotočeni kot sledi:

(a) v bolj razvitih regijah in regijah v prehodu: (a) v bolj razvitih regijah:
(i) se najmanj 80 % vseh virov ESRR na nacionalni 
ravni nameni za tematske cilje iz točk 1, 3
in 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD];

(i) se najmanj 80 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za dva ali več 
tematskih ciljev iz točk 1, 2, 3 in 4 člena 9 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD];

(ii) se najmanj 20 % vseh virov ESRR na nacionalni 
ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD];

(ii) se najmanj 20 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD];

(aa) v regijah v prehodu:
(i) se najmanj 60 % vseh virov ESRR na 
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nacionalni ravni nameni za dva ali več 
tematskih ciljev iz točk 1, 2, 3 in 4 člena 
9 Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o 
SD];
(ii) se najmanj 15 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj 
iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2013 
[Uredba o SD];

(b) v manj razvitih regijah: (b) v manj razvitih regijah:

(i) se najmanj 50 % vseh virov ESRR na nacionalni 
ravni nameni za tematske cilje iz točk 1, 3
in 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD];

(i) se najmanj 50 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za dva ali več 
tematskih ciljev iz točk 1, 2, 3 in 4 člena 9 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD];

(ii) se najmanj 6 % vseh virov ESRR na nacionalni 
ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD].

(ii) se najmanj 12 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].

Z odstopanjem od točke (a)(i) se v regijah, katerih 
BDP na prebivalca v obdobju 2007–2013 ni dosegel
75 % povprečnega BDP EU-25 v referenčnem 
obdobju, vendar so v obdobju 2014–2020 upravičene 
na podlagi kategorije regije v prehodu ali bolj razvite 
regije, kot so opredeljene v 
členu 82(2)(b) in (c) Uredbe (EU) št. [ ]/2012 [Uredba 
o SD], najmanj 60 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za vsakega od tematskih 
ciljev iz točk 1, 3 in 4 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

Z odstopanjem od točke (a) se za namene 
tega člena regije, katerih BDP na 
prebivalca v obdobju 2007–2013 ni 
dosegel 75 % povprečnega BDP EU-25 v 
referenčnem obdobju, in regije, katerim 
je bil za obdobje 2007–2013 dodeljen 
status postopnega opuščanja, vendar so v 
obdobju 2014–2020 upravičene na 
podlagi kategorije bolj razvite regije, kot
je opredeljena v členu 82(2)(b) in (c) 
Uredbe (EU) št. [ ]/2012 [Uredba o SD],
obravnavajo kot regije v prehodu.
Z odstopanjem od točk (a) in (aa) se za 
namene tega člena vse regije na ravni 
NUTS 2, ki jih sestavljajo samo otoške 
države članice ali otoki, ki ležijo v 
državah članicah, ki prejemajo podporo 
iz Kohezijskega sklada, ali ki sodijo med 
najbolj oddaljene regije, obravnavajo kot 
manj razvite regije.

Or. en

Predlog spremembe 97
Catherine Bearder
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) se najmanj 20 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD];

(ii) se najmanj 22 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD];

Or. en

Predlog spremembe 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) se najmanj 20 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD];

(ii) se najmanj 22 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD];

Or. en

Predlog spremembe 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v regijah v prehodu:
(i) se najmanj 60 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za dva ali več 
tematskih ciljev iz točk 1, 2, 3 in 4 člena 9 
Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD];
(ii) se najmanj 17 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj 
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iz točke 4 člena 9 Uredbe (EU) 
št. […]/2013 [Uredba o SD];

Or. en

Predlog spremembe 100
Catherine Bearder

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v regijah v prehodu:
(i) se najmanj 60 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za dva ali več 
tematskih ciljev iz točk 1, 2, 3 in 4 člena 9 
Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD];
(ii) se najmanj 22 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj 
iz točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. 
[…]/2013 [Uredba o SD];

Or. en

Predlog spremembe 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v regijah v prehodu:
(i) se najmanj 60 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za dva ali več 
tematskih ciljev iz točk 1, 2, 3 in 4 člena 9 
Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD];
(ii) se najmanj 20 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj 
iz točke 4 člena 9 Uredbe (EU) 
št. […]/2013 [Uredba o SD].
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Or. en

Predlog spremembe 102
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) se najmanj 6 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].

(ii) se najmanj 10 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj iz 
točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].

Or. en

Predlog spremembe 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točk (a) in (aa) se za 
namene tega člena vse regije na ravni 
NUTS 2 ali NUTS 3, ki jih sestavljajo 
zgolj otoki ali ki sodijo med najbolj 
oddaljene regije, obravnavajo kot manj 
razvite regije.

Or. en

Obrazložitev

Svet namerava zmanjšati raven prožnosti v zvezi z otoškimi regijami pri porabi sredstev EU 
tako, da to izjemo omejuje zgolj na tiste otoške regije, ki pripadajo državam članicam, 
upravičenim do sredstev iz Kohezijskega sklada. To bi Balearske otoke, Korziko, Sardinijo in 
otoke severne Evrope izključilo iz potrebne stopnje prožnosti pri porabi sredstev EU.  Takšen 
ukrep mora zadevati vse otoke EU, ne glede na to, ali je njihova država članica upravičena 
do sredstev iz Kohezijskega sklada ali ne.
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Predlog spremembe 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točk (a) in (aa) se za 
namene tega člena vse regije na ravni 
NUTS 2 ali NUTS 3, ki jih sestavljajo 
zgolj eden ali več otokov, obravnavajo kot 
manj razvite regije.

Or. it

Predlog spremembe 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točk (a) in (aa) se za 
namene tega člena vse regije na ravni 
NUTS 2, ki jih sestavljajo samo otoki, ki 
ležijo v državah članicah, ki prejemajo 
podporo iz Kohezijskega sklada, ali ki 
sodijo med najbolj oddaljene regije, 
obravnavajo kot manj razvite regije.

Or. en

Predlog spremembe 106
Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točke (a) se za namene 
tega člena vse regije na ravni NUTS 2, ki 
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jih sestavlja zgolj eden ali več otokov, 
obravnavajo kot manj razvite regije.

Or. it

Predlog spremembe 107
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev)

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Da bi čim bolj prispevale k 
spodbujanju rasti, ki ustvarja nova 
delovna mesta, morajo biti dejavnosti v 
podporo trajnostnemu turizmu, kulturi in 
naravni dediščini del teritorialne 
strategije za vse regije, vključno s 
preusmeritvijo nazadujočih industrijskih 
regij. Podpora tovrstnim dejavnostim 
mora prispevati tudi h krepitvi 
inovativnosti in večji uporabi IKT, razvoju 
MSP, okoljski učinkovitosti in učinkoviti 
rabi virov ali spodbujanju socialnega 
vključevanja. 

Or. en

Predlog spremembe 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih:

(4) podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo in bolj učinkovita raba virov
v vseh sektorjih:

Or. en
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Predlog spremembe 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov energije v MSP;

(b) spodbujanje energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov energije v
podjetjih, zlasti v MSP;

Or. en

Predlog spremembe 110
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje naložb za obravnavo 
posebnih tveganj, zagotovitev 
pripravljenosti na nesreče in razvoj 
sistemov obvladovanja nesreč;

(b) spodbujanje kolektivne infrastrukture 
in naložb za obravnavo posebnih tveganj, 
zagotovitev odpornosti na ekstremne 
pojave in pripravljenosti na nesreče ter
razvoj sistemov obvladovanja nesreč;

Or. pt

Predlog spremembe 111
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite rabe virov:

(6) ohranjanje in varstvo okolja ter
spodbujanje učinkovite rabe virov z:

(a) obravnava znatnih potreb po naložbah
v sektor odpadkov za izpolnitev zahtev 
okoljske zakonodaje;

(a) vlaganjem v sektor odpadkov za 
izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje
Unije ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice 
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in ki presegajo te zahteve;
(b) obravnava znatnih potreb po naložbah
v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
okoljske zakonodaje;

(b) vlaganjem 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;

(c) varstvo, promocija in razvoj kulturne 
dediščine;

(c) ohranjanjem, varstvom, promocijo in 
razvojem naravne in kulturne dediščine;

(d) varstvo biotske raznovrstnosti in tal ter
spodbujanje ekosistemskih storitev, 
vključno z omrežjem NATURA 2000 in 
zelenimi infrastrukturami;

(d) varstvom in obnovo biotske 
raznovrstnosti in tal ter spodbujanjem
ekosistemskih storitev, vključno z 
omrežjem NATURA 2000 in zelenimi
infrastrukturami;

(e) ukrepi za izboljšanje mestnega okolja,
vključno s sanacijo opuščenih industrijskih 
zemljišč in zmanjšanja onesnaženosti 
zraka;

(e) ukrepi za izboljšanje mestnega okolja,
oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo
opuščenih industrijskih zemljišč (vključno 
z območji, na katerih poteka preobrazba), 
zmanjšanje onesnaženosti zraka in 
spodbujanje ukrepov za zmanjšanje 
hrupa;

(ea) spodbujanjem inovativnih tehnologij 
za izboljšanje varstva okolja in 
učinkovitejšo rabo virov v sektorju 
odpadkov in vodnem sektorju, izboljšanje 
varstva tal ali zmanjšanje onesnaženosti 
zraka;
(eb) podpiranjem prehoda industrije na z 
viri gospodarno gospodarstvo, 
spodbujanjem zelene rasti, ekoloških 
inovacij in upravljanja okoljske 
učinkovitosti v javnem in zasebnem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 112
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 – točka (e)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ukrepi za izboljšanje mestnega okolja, 
vključno s sanacijo opuščenih industrijskih 
zemljišč in zmanjšanja onesnaženosti 
zraka;

(e) ukrepi za izboljšanje mestnega okolja, 
vključno s sanacijo opuščenih industrijskih 
zemljišč, podporo za upravljanje 
rekreacijskih površin med stanovanjskimi 
bloki, sanacijo kulturne infrastrukture in
zmanjšanjem onesnaženosti zraka;

Or. bg

Predlog spremembe 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 7 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) krepitev regionalne in lokalne 
mobilnosti z vlaganji v izboljšanje 
obstoječe cestne infrastrukture za 
zagotavljanje učinkovitega in uspešnega 
obvladovanja varnosti omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 114
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) spodbujanje zaposlovanja in podpora 
mobilnosti delavcev:

(8) spodbujanje trajnostnega in 
kakovostnega zaposlovanja in podpora 
mobilnosti delavcev s:

(a) razvoj podjetniških inkubatorjev in
investicijska pomoč za samozaposlitev in 
ustanovitev podjetja;

(a) podpiranjem razvoja podjetniških 
inkubatorjev in investicijsko pomočjo za 
samozaposlitev, mikropodjetja in 
ustanovitev podjetja;
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(aa) podpiranjem rasti, ki spodbuja 
delovna mesta, z razvojem endogenega 
potenciala v okviru teritorialne strategije 
za določena območja, vključno s 
preusmeritvijo nazadujočih industrijskih 
regij ter boljšim dostopom do specifičnih 
naravnih in kulturnih virov, pa tudi 
razvojem teh virov;

(b) pobude za lokalni razvoj in pomoč 
strukturam, ki opravljajo storitve na lokalni 
ravni, za ustvarjanje novih delovnih mest, 
kadar takih ukrepov ne ureja
Uredba (EU) št. […]/2012 [ESS];

(b) podpiranjem pobud za lokalni razvoj in 
pomoč strukturam, ki opravljajo storitve na 
lokalni ravni, za ustvarjanje novih delovnih 
mest, kadar takih ukrepov ne ureja Uredba
(EU) št. […]/2012 [ESS];

(c) naložbe v infrastrukturo za javne
zavode za zaposlovanje;

(c) naložbami v infrastrukturo za zavode 
za zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 115
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) spodbujanje socialne vključenosti in
boj proti revščini:

(9) spodbujanje socialnega vključevanja 
ter boj proti revščini in vsem vrstam 
diskriminacije z:

(a) vlaganje v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
zmanjšanje neenakosti glede 
zdravstvenega stanja in prehod z 
institucionalnih storitev na storitve v 
okviru lokalnih skupnosti;

(a) vlaganjem v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
zmanjšanjem neenakosti glede 
zdravstvenega stanja, spodbujanjem 
družbene vključenosti z izboljšanim 
dostopom do družbenih, kulturnih in
rekreacijskih storitev in prehodom z 
institucionalnih storitev na storitve v 
okviru lokalnih skupnosti;

(b) podpora fizični in gospodarski oživitvi
ogroženih mestnih in podeželskih
skupnosti;

(b) podpiranjem fizične, gospodarske in 
socialne oživitve ogroženih skupnosti v
mestnih in podeželskih območjih;

(c) pomoč socialnim podjetjem; (c) zagotavljanjem pomoči socialnim 
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podjetjem;

(ca) naložbami v okviru strategij 
lokalnega razvoja, ki jih vodijo skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vlaganje v zdravstveno in socialno 
infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, 
zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega 
stanja in prehod z institucionalnih storitev 
na storitve v okviru lokalnih skupnosti;

(a) vlaganje v zdravstveno, športno, 
kulturno in socialno infrastrukturo, ki 
prispeva k razvoju na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje 
neenakosti glede zdravstvenega stanja in
družbenega statusa, spodbujanje socialne 
vključenosti z izboljšanim dostopom do 
socialnih, kulturnih in rekreacijskih 
storitev ter prehod z institucionalnih 
storitev na storitve v okviru lokalnih 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 117
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) vlaganje v izobraževanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje z razvojem 
infrastrukture za izobraževanje in 
usposabljanje;

(10) vlaganje v izobraževanje,
usposabljanje in poklicno usposabljanje 
za spretnosti in vseživljenjsko učenje z 
razvojem infrastrukture za izobraževanje in 
usposabljanje;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) 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 institucionalno 
zmogljivost in učinkovitost javne uprave, 
ki jih podpira ESS.

(11) izboljšanje institucionalne 
zmogljivosti javnih organov in
zainteresiranih strani ter učinkovita javna 
uprava s krepitvijo institucionalne 
zmogljivosti in učinkovitosti javnih uprav 
in služb, povezanih z izvajanjem ESRR, in 
v podporo ukrepom za institucionalno 
zmogljivost in učinkovitost javne uprave, 
ki jih podpira ESS.

Or. en

Predlog spremembe 119
Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESRR v okviru operativnih programov 
podpira trajnostni razvoj mest s 
strategijami, ki določajo celostne ukrepe za 
spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi in socialnimi izzivi, s katerimi 
se srečujejo mestna območja.

1. ESRR v okviru operativnih programov 
podpira trajnostni razvoj mest s 
strategijami, ki določajo celostne ukrepe za
spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi in socialnimi izzivi ter izzivi,
povezanimi z vodo, s katerimi se srečujejo 
mestna območja.

Or. en

Predlog spremembe 120
Jan Olbrycht
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Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 Člen 8
Inovativni ukrepi na področju trajnostnega 

razvoja mest
Inovativni ukrepi na področju trajnostnega 

razvoja mest
1. ESRR lahko na pobudo Komisije podpre 
inovativne ukrepe na področju trajnostnega 
razvoja mest z upoštevanjem zgornje meje 
0,2 % skupnih letnih sredstev za ESRR. Ti 
ukrepi vključujejo študije in pilotne 
projekte za opredelitev ali preskušanje 
novih rešitev za vprašanja trajnostnega 
razvoja mest, ki so pomembna na ravni 
Unije.

1. ESRR lahko na pobudo Komisije podpre 
inovativne ukrepe na področju trajnostnega 
razvoja mest v skladu s členom 84(7) 
Uredbe (EU) št. [...]/2013 [Uredba o SD]. 
Ti ukrepi vključujejo študije in pilotne 
projekte za opredelitev ali preskušanje 
novih rešitev za vprašanja trajnostnega 
razvoja mest, ki so pomembna na ravni 
Unije. Komisija spodbuja sodelovanje 
ustreznih partnerjev iz kategorij iz člena 
5(1) Uredbe (EU) št. [...]/2013 [Uredba o 
SD] pri pripravi in izvajanju inovativnih 
ukrepov.

2. Z odstopanjem od člena 4 te uredbe 
lahko inovativni ukrepi podpirajo vse 
dejavnosti, potrebne za doseganje 
tematskih ciljev iz člena 9
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] 
in ustreznih prednostnih naložb.

2. Z odstopanjem od člena 4 te uredbe 
lahko inovativni ukrepi podpirajo vse 
dejavnosti, potrebne za doseganje 
tematskih ciljev iz člena 9 Uredbe (EU) št. 
[…]/2012 [Uredba o SD] in ustreznih 
naložbenih prednostnih nalog.

3. Komisija v skladu s členom 13 sprejme 
delegirane akte o postopkih izbire in 
izvajanju inovativnih ukrepov.

3. Komisija je v skladu s členom 13
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, s katerimi se določijo podrobna 
pravila o načelih za postopke izbire in 
upravljanje inovativnih ukrepov, ki so 
deležni podpore.

Or. en

Predlog spremembe 121
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Za sredstva iz ESRR, ki so del 
sredstev, posebej namenjenih za najbolj 
oddaljeno regijo Mayotte, se ne uporablja 
člen 4 te uredbe in vsaj 50 % teh sredstev 
se nameni tematskim ciljem iz točk 1, 2, 3, 
4 in 6 člena 9 Uredbe (EU) št. [...]/2013 
[Uredba o SD].

Or. en

Predlog spremembe 122
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 9(3) se Komisiji podeli za
nedoločen čas od 1. januarja 2014.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 9(3) se Komisiji podeli za
obdobje treh let od 1. januarja 2014, 
Komisija pa najpozneje devet mesecev 
pred iztekom tega triletnega obdobja 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu.

Or. bg

Obrazložitev

Primerno bi bilo, da se prenos pooblastila časovno omeji in da se Komisiji naloži priprava 
poročila o njenem izvajanju pooblastila, ki ji je bilo dodeljeno, da bi v zvezi s tem prejemali 
redne ocene.


