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Predlog spremembe 1
Riikka Pakarinen
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) kadar je ustrezno, načrtovan celostni 
pristop k teritorialnemu razvoju mest, 
podeželja, obalnih območij in območij s 
posebnimi teritorialnimi značilnostmi, 
zlasti izvedbene pogoje iz členov 28 in 29 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD];

črtano

Or. en

Predlog spremembe 2
Riikka Pakarinen
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ureditev za zagotovitev uspešnega 
izvajanja skladov, med drugim:

črtano

Or. en

Predlog spremembe 3
Riikka Pakarinen
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) okvir uspešnosti v skladu s 
členom 19(1) Uredbe (EU) št. /2012 

črtano
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[Uredba o SD];

Or. en

Predlog spremembe 4
Riikka Pakarinen
v imenu skupine ALDE
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 101

Predlog uredbe
Priloga – Raziskave in inovacije

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME
Raziskave in inovacije

fizične osebe število 
osebja/raziskovalcev pri 
raziskavah in razvoju, ki 
delajo v na novo 
zgrajenih ali opremljenih 
raziskovalnih 
infrastrukturah

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

ekvivalent 
polnega 
delovnega 
časa

število delovnih mest za 
osebje/raziskovalce pri 
raziskavah in razvoju, 
ustvarjenih pri subjektih, 
ki prejmejo pomoč 

EUR zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno 
podporo projektom za 
inovacije ali raziskave in 
razvoj

podjetja število podjetij, ki so 
uvedla nove ali znatno 
izboljšane izdelke, ki so 
novi na trgu, kot posledica 
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podprtih projektov za 
inovacije ali raziskave in 
razvoj

podjetja število podjetij, ki so 
uvedla nove ali znatno 
izboljšane izdelke, ki so 
novi v podjetju, kot
posledica podprtih 
projektov za inovacije ali 
raziskave in razvoj

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 ustanovah z 
boljšimi raziskovalnimi 
zmogljivostmi

podjetja število podjetij, ki 
sodelujejo z 
raziskovalnimi 
institucijami

EUR zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno 
podporo projektom za 
inovacije ali raziskave in 
razvoj

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
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Predlog spremembe 5
Riikka Pakarinen
v imenu skupine ALDE
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 102

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

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

Energetska učinkovitost gospodinjstva število gospodinjstev z 
boljšim razredom 
energijske porabe

kWh/leto zmanjšanje letne porabe 
primarne energije v 
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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 

Or. en

Predlog spremembe 6
Riikka Pakarinen
v imenu skupine ALDE
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 103

Predlog uredbe
Priloga – Socialna infrastruktura

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Socialna infrastruktura
Otroško varstvo in izobraževanje fizične osebe zmogljivost storitev 

podprte infrastrukture za 
otroško varstvo in 
izobraževanje

Zdravstvo fizične osebe zmogljivost podprtih
zdravstvenih služb

Nastanitev Gospodinjstv
a

število gospodinjstev z 
izboljšanimi bivalnimi 
razmerami

Turizem obiskovalci število obiskovalcev 
podprte znamenitosti 

Kulturna dediščina obiskovalci število obiskovalcev 
podprtih spomeniških 
območij

Predlog spremembe

ENOTA IME
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Socialna infrastruktura
Otroško varstvo in izobraževanje fizične osebe zmogljivost podprte 

infrastrukture za otroško 
varstvo in izobraževanje

Zdravstvo fizične osebe prebivalstvo, deležno 
boljših zdravstvenih 
storitev

črtano
črtano
črtano

Or. en

Predlog spremembe 7
Riikka Pakarinen
v imenu skupine ALDE
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 103

Predlog uredbe
Priloga – Razvoj mest

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME
Razvoj mest

fizične osebe število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi strategijami za 
razvoj mest

kvadratni 
metri

nov odprti prostor na 
mestnih območjih

kvadratni 
metri

nove javne ali poslovne 
zgradbe na mestnih 
območjih m2

kvadratni 
metri

nove stanovanjske površine 
na mestnih območjih

Predlog spremembe

ENOTA IME
Posebni kazalniki za razvoj mest
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fizične osebe število prebivalcev, ki 
živijo na območjih s 
celostnimi strategijami za 
razvoj mest

kvadratni 
metri

odprt prostor, ustvarjen ali 
saniran na mestnih 
območjih

kvadratni 
metri

javne ali poslovne zgradbe, 
zgrajene ali prenovljene na 
mestnih območjih

stanovanjske 
enote

sanirane stanovanjske 
površine na mestnih 
območjih

Or. en


