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Predlog spremembe 1
Jan Olbrycht

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5j) Da bi z dopustitvijo skupnega 
izvajanja povečali prožnost in zmanjšali 
upravno breme, bi morale biti naložbene 
prednostne naloge ESRR in Kohezijskega 
sklada v okviru ustreznih tematskih ciljev 
usklajene. 

Or. en

Predlog spremembe 2
Jan Olbrycht
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 36, 54, 55, 56, 57, 121

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Posebna dodatno dodeljena sredstva za 
najbolj oddaljene regije se uporabijo za 
povračilo dodatnih stroškov, povezanih z 
razmerami iz člena 349 Pogodbe, ki jih 
imajo najbolj oddaljene regije s 
podpiranjem:

1. Posebna dodatno dodeljena sredstva za 
najbolj oddaljene regije niso zajeta v členu 
4 in se uporabijo za povračilo dodatnih 
stroškov, povezanih s posebnimi 
značilnostmi in omejitvami iz člena 349 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki 
jih imajo najbolj oddaljene regije, s 
podpiranjem:

(a) tematskih ciljev iz 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD];

(a) tematskih ciljev iz 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD];

(b) storitev prevoza blaga in začetne 
pomoči za transportne storitve;

(b) storitev prevoza blaga in začetne 
pomoči za transportne storitve;

(c) dejavnosti, povezanih z omejitvami pri 
skladiščenju, čezmernim obsegom in 
vzdrževanjem proizvodnih orodij ter 

(c) dejavnosti, povezanih z omejitvami pri 
skladiščenju, čezmernim obsegom in 
vzdrževanjem proizvodnih orodij ter 
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pomanjkanjem človeškega kapitala na 
lokalnem trgu.

pomanjkanjem človeškega kapitala na 
lokalnem trgu.

Najmanj 50 % posebnih dodatnih sredstev 
se nameni za ukrepe, ki prispevajo k 
diverzifikaciji in modernizaciji 
gospodarstev najbolj oddaljenih regij, pri 
čemer se posebna pozornost nameni 
tematskim ciljem iz točk 1, 2 
in 3 člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].
2. Posebna dodatna sredstva se lahko 
uporabijo tudi za pomoč pri financiranju 
pomoči za tekoče poslovanje ter izdatkov 
za izpolnjevanje obveznosti javne službe in 
pogodb o izvajanju javne službe v najbolj 
oddaljenih regijah.

2. Posebna dodatna sredstva se lahko 
uporabijo tudi za pomoč pri financiranju 
pomoči za tekoče poslovanje ter izdatkov 
za izpolnjevanje obveznosti javne službe in 
pogodb o izvajanju javne službe v najbolj 
oddaljenih regijah.

3. Pri pomoči za tekoče poslovanje in 
izdatkih za izpolnjevanje obveznosti javne 
službe in pogodb o izvajanju javne službe 
je znesek, za katerega velja stopnja 
sofinanciranja, sorazmeren z dodatnimi 
stroški iz odstavka 1, ki jih je imel 
upravičenec, pri izdatkih za naložbe pa 
lahko pokriva vse upravičene stroške.

3. Pri pomoči za tekoče poslovanje in 
izdatkih za izpolnjevanje obveznosti javne 
službe in pogodb o izvajanju javne službe 
je znesek, za katerega velja stopnja 
sofinanciranja, sorazmeren z dodatnimi 
stroški iz odstavka 1, ki jih je imel 
upravičenec, pri izdatkih za naložbe pa 
lahko pokriva vse upravičene stroške.

4. Financiranje iz tega člena se ne uporabi 
za podporo:

4. Financiranje iz tega člena se ne uporabi 
za podporo:

(a) dejavnostim, ki vključujejo izdelke, 
uvrščene v Prilogo I k Pogodbi;

(a) dejavnostim, ki vključujejo izdelke, 
uvrščene v Prilogo I k Pogodbi o delovanju 
Evropske unije;

(b) pomoči za prevoz oseb, dovoljene v 
skladu s členom 107(2)(a) Pogodbe;

(b) pomoči za prevoz oseb, dovoljene v 
skladu s členom 107(2)(a) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

(c) davčni oprostitvi in oprostitvi socialnih 
prispevkov.

(c) davčni oprostitvi in oprostitvi socialnih 
prispevkov.

4a. Z odstopanjem od člena 3(1)(a), (aa) 
in (b) se lahko s sredstvi ESRR podpirajo 
donosne naložbe v podjetjih v najbolj 
oddaljenih regijah, ne glede na njihovo 
velikost.
4b. Za sredstva iz ESRR, ki so del
sredstev, posebej namenjenih za najbolj 
oddaljeno regijo Mayotte, se ne uporablja 
člen 4 te uredbe, vsaj 50 % teh sredstev pa 
se nameni tematskim ciljem iz točk 1, 2, 3, 
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4 in 6 člena 9 Uredbe (EU) št. [...]/2013 
[Uredba o SD].

Or. en

Predlog spremembe 3
Jan Olbrycht
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Priloga – Raziskave in inovacije

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Raziskave in inovacije

osebe število 
osebja/raziskovalcev na 
področju raziskav in 
razvoja, ki delajo v na 
novo zgrajenih ali 
opremljenih 
infrastrukturah za 
raziskave

podjetja število podjetij, ki 
sodelujejo z raziskovalnimi 
ustanovami, ki prejmejo 
pomoč

ekvivalent 
polnega 
delovnega
časa

število novih delovnih mest 
za osebje/raziskovalce na 
področju raziskav in 
razvoja v subjektih, ki 
prejmejo pomoč 

EUR zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno podporo 
za projekte inovacij ali 
raziskav in razvoja

podjetja število podjetij, ki so 
uvedla nove ali znatno 
izboljšane izdelke, ki so 
novi na trgu, kot posledica 
podprtih projektov inovacij 
ali raziskav in razvoja
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podjetja število podjetij, ki so 
uvedla nove ali znatno 
izboljšane izdelke, ki so 
novi v podjetju, kot 
posledica podprtih 
projektov inovacij ali 
raziskav in razvoja

Predlog spremembe

ENOTA IME
Raziskave in inovacije

črtano
črtano
ekvivalent 
polnega 
delovnega 
časa

število novih raziskovalcev 
pri podprtih subjektih

ekvivalent 
polnega 
delovnega 
časa

število raziskovalcev, ki 
delajo v objektih z boljšimi 
raziskovalnimi 
zmogljivostmi

podjetja število podjetij, ki 
sodelujejo z raziskovalnimi 
ustanovami

EUR zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno podporo 
za projekte inovacij ali 
raziskav in razvoja

podjetja število podjetij, podprtih, 
da uvedejo izdelke, ki so 
novi na trgu

podjetja število podjetij, podprtih, 
da uvedejo izdelke, ki so 
novi v podjetju

Or. en

Predlog spremembe 4
Jan Olbrycht
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 71
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Predlog uredbe
Priloga – Energija in podnebne spremembe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME
Energija in podnebne spremembe

Obnovljivi viri energije MW dodatne zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov energije

Energetska učinkovitost gospodinjstva število gospodinjstev z 
boljšim razredom 
energijske porabe

kWh/leto zmanjšanje porabe 
primarne energije v 
objektih v javni rabi

uporabniki število dodatnih 
uporabnikov energije, 
priključenih na pametna 
omrežja

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov t ekvivalenta 
CO2

ocenjeno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v 
ekvivalentu CO2

Predlog spremembe

ENOTA IME

Energija in podnebne spremembe
Obnovljivi viri energije MW dodatne zmogljivosti za 

proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov energije

Energetska učinkovitost gospodinjstva število gospodinjstev z 
boljšim razredom 
energijske porabe

kWh/leto zmanjšanje letne porabe 
primarne energije v 
objektih v javni rabi

uporabniki število dodatnih 
uporabnikov energije, 
priključenih na pametna 
omrežja

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov t ekvivalenta 
CO2

ocenjeno letno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov 
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Predlog spremembe 5
Jan Olbrycht
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Priloga – Socialna infrastruktura

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Socialna infrastruktura
Otroško varstvo in izobraževanje osebe zmogljivost storitev 

podprte infrastrukture za 
otroško varstvo in 
izobraževanje

Zdravstvo osebe zmogljivost podprtih 
zdravstvenih služb

Nastanitev gospodinjstv
a

število gospodinjstev z 
izboljšanimi bivalnimi 
razmerami

Kulturna dediščina obiskovalci število obiskovalcev 
podprtih spomeniških 
območij

Predlog spremembe

ENOTA IME
Socialna infrastruktura

Otroško varstvo in izobraževanje osebe zmogljivost podprte 
infrastrukture za otroško 
varstvo in izobraževanje

Zdravstvo osebe prebivalci, ki lahko 
uporabljajo izboljšane 
zdravstvene službe

črtano
črtano

Or. en
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Predlog spremembe 6
Jan Olbrycht
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga – Razvoj mest

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Razvoj mest
osebe število prebivalcev, ki 

živijo na območjih s 
celostnimi strategijami za 
razvoj mest

m2 nov odprt prostor na 
mestnih območjih

m2 nove javne ali poslovne 
zgradbe na mestnih 
območjih

m2 nove stanovanjske površine 
na mestnih območjih

Predlog spremembe

ENOTA IME

Posebni kazalniki razvoja mest
osebe število prebivalcev, ki 

živijo na območjih s 
celostnimi strategijami za 
razvoj mest

m2 odprt prostor, ustvarjen ali 
saniran na mestnih 
območjih

m2 javne ali poslovne zgradbe, 
zgrajene ali prenovljene na 
mestnih območjih

stanovanjske 
enote

sanirane stanovanjske 
površine na mestnih 
območjih

Or. en
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