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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0614),

– ob upoštevanju člena 294(2) in členov 178(1) in 349(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0328/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. maja 20122,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun, 
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko, Odbora za promet in turizem ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov 
(A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

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, informacijske in 
komunikacijske tehnologije, 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.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogoma sprememb 16 in 17.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Zagotoviti bi bilo treba sinergije med 
kohezijsko politiko in politiko raziskav in 
inovacij, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) 
št. [...]/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta [...] o okvirnem programu za 
raziskave in inovacije (2014–2020)1

(„Obzorje 2020“), pri čemer bi bilo treba 
upoštevati prizadevanja pri utiranju „poti 
k odličnosti“, ki bi utegnila prispevati k 
širši udeležbi v programu Obzorje 2020.
_____________
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1 UL L ...

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Preden države članice sestavijo svoje 
operativne programe, je treba določiti 
kazalnike za oceno napredka pri izvajanju 
programov. Navedene kazalnike je treba 
dopolniti s kazalniki za posamezni 
program.

(6) Preden države članice sestavijo svoje 
operativne programe, je treba določiti 
kazalnike za oceno napredka pri izvajanju 
programov. Navedene kazalnike je treba 
dopolniti s kazalniki rezultatov in 
realizacije za posamezni program.

Or. en

Predlog spremembe 4

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, demografskimi in socialnimi 
izzivi, s katerimi se srečujejo mestna 
območja, ter določiti postopek za izbiranje 
funkcionalnih mestnih območij, ki jih 
bodo taki ukrepi zajemali, ter finančnih 
sredstev, rezerviranih za take ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe 43.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Na podlagi izkušenj in prednosti 
vključevanja ukrepov na področju 
trajnostnega razvoja mest v operativne 
programe, ki so v obdobju 2007–2013 
prejemali podporo iz ESRR, je treba na 
ravni Unije narediti korak naprej in 
ustanoviti platformo za razvoj mest.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogi sprememb od 48 do 51.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe, je treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila glede 
seznama mest, ki bodo sodelovala v 
platformi za razvoj mest. Ta pooblastila je 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 
182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.

(13) Da se zagotovijo enotni pogoji za 
izvajanje te uredbe, je treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila glede 
seznama skupnih kazalnikov. Ta 
pooblastila je treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. februarja 2011 o določitvi splošnih 
pravil in načel, na podlagi katerih države 
članice nadzirajo izvajanje izvedbenih 
pooblastil Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESRR prispeva k financiranju podpore, 
namenjene za krepitev ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, tako da 
odpravlja glavna regionalna neravnovesja s 
podporo razvoju in strukturnemu 
prilagajanju regionalnih gospodarstev, 
vključno s preobrazbo nazadujočih 
industrijskih regij in zaostalih regij.

ESRR prispeva k financiranju podpore, 
namenjene za krepitev ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, tako da 
odpravlja glavna regionalna neravnovesja s 
podporo razvoju in strukturnemu 
prilagajanju regionalnih gospodarstev, 
vključno s preobrazbo nazadujočih 
industrijskih regij, zaostalih regij in regij, 
ki se soočajo z demografskimi izzivi in 
ovirami.

Or. en

Obrazložitev

Evropska unija se sooča z neprimerljivimi demografskimi spremembami (staranje 
prebivalstva, nizka rodnost, migracije), ki predstavljajo izziv za gospodarstvo ter zdravstvene 
in socialne storitve, poleg tega pa zlasti vplivajo na evropske regije in mesta. Zaradi teh 
izzivov je treba prilagoditi sedanje politike, da se bo mogoče bolje odzivati na vse večje 
potrebe na tem področju na regionalni in lokalni ravni.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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, zlasti z neposredno pomočjo 
naložbam v mala in srednja podjetja 
(MSP);

Or. en

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja so glavni vir delovnih mest v EU. Zato je glavni poudarek politik EU 
s podporo ustvariti boljše pogoje zanje. Vendar bi se utegnila domneva, da večja podjetja ne 
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potrebujejo pomoči pri premagovanju težav, zlasti v neprijaznem poslovnem okolju, ki ga 
povzroča sedanja kriza, izkazati kot kontraproduktivna za mala in srednja podjetja zaradi 
večstranske odvisnosti med obema vrstama podjetij. Zato iz financiranja ne bi smeli izključiti 
večjih podjetij, če sodelujejo z malimi in srednjimi podjetji.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša zagotoviti, da pri dostopu do storitev ne bi diskriminirali 
nobene skupine ljudi, zlasti starejših in invalidov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) naložbe v dostopno socialno, 
zdravstveno, izobraževalno, kulturno, 
športno in turistično infrastrukturo

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se skuša zagotoviti, da pri dostopu do storitev ne bi 
diskriminirali nobene skupine ljudi, zlasti starejših in invalidov. Poleg tega se dodajo trije 
sektorji, ki so bistveni za evropske državljane in gospodarstvo, s čimer se področje uporabe 
podpore razširi.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d – podtočka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) mreženje, sodelovanje in izmenjavo 
izkušenj med regijami, mesti ter 
relevantnimi socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi akterji;

(iv) mreženje, sodelovanje in izmenjavo 
izkušenj med lokalnimi in regionalnimi 
organi ter relevantnimi socialnimi, 
gospodarskimi in okoljskimi akterji;

Or. en

Obrazložitev

Mreženje, sodelovanje in izmenjava izkušenj se nanašajo tudi na druge organe, ne le na regije 
in mesta. Izraz „lokalni in regionalni organi“ vključuje vse ter poudarja vlogo akterjev, ne pa 
skupnosti.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (da) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razvoj finančnih instrumentov, kot so 
posojila, jamstva in lastniški instrumenti 
ali druge obnavljajoče se oblike pomoči iz 
člena 32 Uredbe (EU) No [...]/2012 
[Uredba o SD];

Or. en

Obrazložitev

Obnavljajoči se finančni instrumenti so vse pomembnejši, zlasti ob upoštevanju omejenih 
razpoložljivih sredstev in pritiska za najučinkovitejšo uporabo razpoložljivih virov. ESRR je 
glavni vir podpore za finančne instrumente, kar zadeva kohezijsko politiko. S predlogom 
spremembe se uvaja nova kategorija intervencije, da se okrepi vloga finančnih instrumentov 
na področju uporabe podpore sklada.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Izključitev infrastrukture osnovnih storitev na področju okolja, prometa ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije iz podpore ne odraža dejanskih razmer v evropskih regijah in ne 
upošteva potreb in možnih zapletov pri zadostitvi tem potrebam zaradi sedanje krize. Poleg 
tega bi taka izključitev negativno vplivala na doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Da ne 
bi ovirali razvojnega potenciala v celotni Evropi, bi morale biti tudi razvitejše regije 
upravičene do financiranja, če je namenjeno za infrastrukturo malega obsega.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) naložb, namenjenih za zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov v obratih, ki 
spadajo v področje uporabe Priloge I
Direktive 2003/87/ES, razen v obratih za 
daljinsko ogrevanje in hlajenje ter 
kombiniranih toplarnah in elektrarnah;

Or. en

Obrazložitev

Popolna izključitev naložb v zmanjšanje toplogrednih plinov v obratih sistema ETS iz 
področja uporabe podpore bi omejila potencial varčevanja z energijo, povezan z nadgradnjo 
omrežij daljinskega ogrevanja in hlajenja ter kombiniranih toplarn in elektrarn. Poleg tega bi 
s tem izključili naložbe, ki državljanom zagotavljajo eno od osnovnih storitev. Državam 
članicam je treba nuditi tudi možnost izbire med strukturnimi skladi ali prihodki sistema ETS 
(polovico katerih naj bi se uporabilo za podporo blaženja podnebnih sprememb in projektov 
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za prilagajanje) za financiranje naložb v nizkoogljično tehnologijo v programskem obdobju 
2007–2013.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Čeprav EU ne bi smela podpirati tobačnega sektorja, izključitev le enega segmenta trga, ki 
mu EU ni naklonjena, ni razumna.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 70 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematske cilje 
iz točk 1, 2, 3 in 4 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD];

Or. en

Obrazložitev

Tematska osredotočenost, pri kateri se 80 % virov v glavnem nameni za tri tematske cilje, bi 
preveč omejila možnost držav članic in regij, da svoje programe prilagodijo posameznim 
teritorialnim potrebam. Z zmanjšanjem obvezne kvote namenskih virov in vključitvijo 
dodatnega tematskega cilja se bo zagotovila večja prožnost. 
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 40 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematske cilje 
iz točk 1, 2, 3 in 4 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD];

Or. en

Obrazložitev

Tematska osredotočenost, pri kateri se 50 % virov v glavnem nameni za tri tematske cilje, bi 
preveč omejila možnost držav članic in regij, da svoje programe prilagodijo posameznim 
teritorialnim potrebam. Z zmanjšanjem obvezne kvote namenskih virov in vključitvijo 
dodatnega tematskega cilja se bo zagotovila večja prožnost.

Predlog spremembe 18

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

Obrazložitev

Zaradi uskladitve s predlogom spremembe 26, s katerim se nizkoogljični transportni sistemi 
in mobilnost v mestih vključijo med tematske cilje iz točke 4 člena 9 Uredbe (EU) št. 
[…]/2012 [Uredba o SD], bi bilo treba prilagoditi obvezno kvoto za naložbe v energetsko 
učinkovitost.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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. [ ]/20
12 [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].

Točka (b) tega člena se uporablja tudi za 
regije, 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 točkah (b) in (c) člena 82(2)
Uredbe (EU) št. [ ]/2012 [Uredba o SD], .

Or. en

Obrazložitev

Regije v obdobju postopnega opuščanja bi morali zaradi njihovega posebnega novega 
položaja in zapletenih potreb glede tematske osredotočenosti enako ugodno obravnavati kot 
manj razvite regije.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 1 – podtočka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje naložb podjetij v raziskave 
in inovacije, razvoja izdelkov in storitev, 
prenosa tehnologije, socialnih inovacij in 
aplikacij javnih storitev, povpraševanja, 
mreženja, grozdov in odprtih inovacij v 
MSP prek pametne specializacije;

(b) spodbujanje naložb podjetij v raziskave 
in inovacije, razvoja izdelkov in storitev, 
prenosa tehnologije, socialnih inovacij, 
kulturne in ustvarjalne industrije,
aplikacij javnih storitev, povpraševanja, 
mreženja, grozdov in odprtih inovacij v 
MSP prek pametne specializacije;

Or. en
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Obrazložitev

Kultura je priznana kot pomemben dejavnik za gospodarski razvoj ter privlačnost evropskih 
regij in mest. Evropski kulturni in ustvarjalni sektor je eden najpomembnejših virov dinamike 
za evropsko gospodarstvo. Zadnjih nekaj let raste hitreje kot večina drugih sektorjev in ima 
potencial, da prispeva ustvarjalnost, inovacije in podjetništvo v obsežno vrsto dejavnosti. 
Zato je mogoče kulturo obravnavati kot katalizator ustvarjalnosti in inovacij v okviru 
strategije Evropa 2020. 

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 1 – podtočka (ca) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) razvoj ustreznih povezav in sinergij s 
programom Obzorje 2020;

Or. en

Obrazložitev

ESRR in program Obzorje 2020 imata precej skupnih ciljev na področju raziskav in inovacij, 
vendar sta različno usmerjena in uporabljata različno metodologijo. Razvoj povezav in 
sinergij med obema instrumentoma bi prispeval k uresničevanju vodilne pobude za pametno 
rast v okviru ciljev strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 2 – podtočka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-
učenje, e-vključevanje in e-zdravje;

(c) krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-
učenje, e-kulturo, e-vključevanje in e-
zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Kultura je priznana kot pomemben dejavnik za gospodarski razvoj ter privlačnost evropskih 
regij in mest. Evropski kulturni in ustvarjalni sektor je eden najpomembnejših virov dinamike 
v evropskem gospodarstvu in bi ga bilo treba  na področju informacijske in komunikacijske 
tehnologije podpreti.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 3 – podtočka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razvoj novih poslovnih modelov za 
MSP, zlasti za internacionalizacijo;

(b) razvoj in izvajanje novih poslovnih 
modelov za MSP, zlasti za 
internacionalizacijo;

Or. en

Obrazložitev

Razvoj novih poslovnih modelov ne bi smel biti omejen le na novo nastala mala in srednja 
podjetja.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 4 – podtočka 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, ne glede na njihovo velikost;

Or. en

Obrazložitev

Vsa podjetja, ne glede na njihovo velikost, bi bilo treba spodbujati k uporabi obnovljivih virov 
energije in povečanju energetske učinkovitosti. To bi prispevalo k doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 4 – podtočka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpora energetski učinkovitosti in (c) podpora energetski učinkovitosti in 
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uporabi obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi in stanovanjskem sektorju;

uporabi obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, zgodovinskih zgradbah in 
stanovanjskem sektorju;

Or. en

Obrazložitev

Podpirati bi morali energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v 
zgodovinskih zgradbah, ne glede na lastništvo, saj so te zgradbe del kulturne dediščine 
Evrope in jih je treba posebej obravnavati.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 4 – podtočka (ea) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) razvoj okolju prijaznih in 
nizkoogljičnih prometnih sistemov ter 
spodbujanje trajnostne mobilnosti v 
mestih;

Or. en

Obrazložitev

Promet, zlasti v mestnih območjih, je eden glavnih sektorjev, ki prispeva k prehodu na 
nizkoogljično gospodarstvo, zato bi morali vključiti med te tematske cilje.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 4 – podtočka (eb) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) izboljšanje energetske učinkovitosti 
in povečanje zanesljivosti oskrbe z 
energijo z gradnjo in posodobitvijo 
omrežij za prenos in distribucijo 
električne energije, zemeljskega plina in 
nafte, infrastrukture za skladiščenje 
zemeljskega plina in nafte ter 
infrastrukture za utekočinjeni zemeljski 
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plin;

Or. en

Obrazložitev

Gradnja in posodobitev prenosnih in distribucijskih omrežij ter infrastrukture za skladiščenje 
bi lahko ogromno prispevali k doseganju ciljev iz strategije Evropa 2020.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

varstvo okolja in spodbujanje učinkovite 
rabe virov:

ohranjanje in varstvo okolja in 
spodbujanje učinkovite rabe virov;

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se izboljša usklajenost besedila z besedilom iz Pogodbe.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 – podtočka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) naložbe v sektor odpadkov, med 
drugim za izpolnitev zahtev okoljske 
zakonodaje;

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 – podtočka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obravnava znatnih potreb po naložbah
v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
okoljske zakonodaje;

(b) naložbe v vodni sektor, med drugim za 
izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 – podtočka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) varstvo, promocija in razvoj kulturne 
dediščine;

(c) varstvo, promocija in razvoj naravne in
kulturne dediščine;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 – podtočka (da) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) spodbujanje inovativne tehnologije za 
zmanjšanje onesnaženosti zraka;

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 – podtočka e

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 ponovno oživitvijo mest,
sanacijo opuščenih industrijskih zemljišč, 
obnovo onesnaženih območij in obnovo 
kulturne infrastrukture;

Or. en

Obrazložitev

S podrobnim seznamom ukrepov bi poudarili njihov pomen pri odpravljanju ovir za 
gospodarski razvoj.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 7 – podtočka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvoj okolju prijaznih in 
nizkoogljičnih prevoznih sistemov ter 
spodbujanje trajnostne mobilnosti v 
mestih;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe 26.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 7 – podtočka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvoj celostnega, visokokakovostnega (d) razvoj in obnova celostnega, 
visokokakovostnega in interoperabilnega 
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in interoperabilnega železniškega sistema; železniškega sistema;

Or. en

Obrazložitev

Obnovitev obstoječe infrastrukture z nadgradnjo bi povečala njeno zmogljivost ter bi enako 
prispevala in pripomogla k doseganju ciljev kot razvoj nove infrastrukture.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 7 – podtočka (da) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razvoj okolju prijaznih prevoznih 
sistemov na celinskih plovnih poteh in 
morju;

Or. en

Obrazložitev

Vodni promet ima velik potencial v prizadevanjih, da se zagotovi trajnosten, energetsko 
učinkovit in do okolja spoštljiv promet v Evropi, zato bi ga morali podpreti z ESRR.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 8 – podtočka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 8 – podtočka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) podpora pobudam 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];

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 9 – podtočka 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 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 in 
družine;

Or. en

Obrazložitev

V poročilu Evropske komisije o prehodu od institucionalne oskrbe k oskrbi v skupnosti, ki ga 
je pripravila začasna strokovna skupina, se med drugim priporoča uporaba strukturnih 
sredstev za deinstitucionalizacijo socialne infrastrukture. Storitve v okviru družine enako kot 
storitve v okviru skupnosti zagotavljajo posamezniku prilagojeno podporo.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 9 – podtočka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) podpora fizični, gospodarski in socialni
oživitvi ogroženih skupnosti v mestnih in 
podeželskih območjih;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je omogočiti izvajanje celostnega pristopa.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 9 – podtočka (ca) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vlaganje v kulturo, varstvo in 
digitalizacijo kulturne dediščine, krepitev 
kulturnega izobraževanja, da se zmanjšajo 
neenakosti pri dostopu do kulture in se 
poveča socialni kapital;

Or. en

Obrazložitev

Kot ugotavlja Komisija v svoji študiji o prispevku kulture k lokalnemu in regionalnemu 
razvoju – dokazi strukturnih skladov, lahko projekti na področju kulture poleg izboljšanja 
strukturnih pogojev zaostalih regij neposredno prispevajo tudi h konkurenčnosti in 
ustvarjanju delovnih mest. Zato je mogoče s pobudami na področju kulture doseči obsežno 
vrsto gospodarskih, socialnih in teritorialnih ciljev kohezijske politike.
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po potrebi in v skladu s 
členom 24(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] se uporabijo skupni 
kazalniki, ki so določeni v Prilogi k tej 
uredbi. Za skupne kazalnike se izhodišče 
določi pri nič in skupni cilji se določijo za 
leto 2022.

Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
seznam skupnih kazalnikov v skladu s 
členom 24(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD]. Ta izvedbeni akt se 
sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 
člena 14(2). Za skupne kazalnike se 
izhodišče določi pri nič in skupni cilji se 
določijo za leto 2022. 

Or. en

Obrazložitev

Skupni kazalniki zaradi njihove tehnične narave ne bi smeli biti del pravnega besedila. Če bi 
jih vključili v prilogo te uredbe, pa bilo to mogoče razumeti kot podpiranje določenih 
primerov porabe, kar pa ni zaželeno.

Predlog spremembe 43

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 podpira trajnostni razvoj mest s 
strategijami, ki določajo celostne ukrepe za 
spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi, demografskimi in socialnimi 
izzivi, s katerimi se srečujejo mestna 
območja.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe 7.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Trajnostni razvoj mest se izvaja s 
posebnim operativnim programom, 
posebno prednostno osjo v skladu s 
členom 87(1) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] ali celostnimi ozemeljskimi 
naložbami iz člena 99 Uredbe (EU) 
št. […]/2012 [Uredba o SD].

Or. en

Obrazložitev

Da bi se pri izbiri oblike upravljanja sredstev najbolje upoštevale ozemeljske razmere in bi se 
lahko še naprej uporabljalo upravljanje, ki se je v preteklosti izkazalo kot uspešno, bi moralo 
biti mogoče podpirati trajnostni razvoj mest tudi s posebnim operativnim programom ali 
posebno prednostno osjo. 

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica v svoji pogodbi o 
partnerstvu določi seznam mest, v katerih 
se bodo izvajali celostni ukrepi za 
trajnostni razvoj mest, in predvidena letna 
sredstva za te ukrepe na nacionalni ravni.

2. Vsaka država članica ob upoštevanju 
ozemeljskega položaja v svoji pogodbi o 
partnerstvu iz člena 13 Uredbe (EU) št. 
[…]/2012 [Uredba o SD] določi seznam 
meril za izbiranje funkcionalnih mestnih 
območij, v katerih se bodo izvajali celostni 
ukrepi za trajnostni razvoj mest, in 
predvidena letna sredstva za te ukrepe na 
nacionalni ravni

Najmanj 5 % virov ESRR, dodeljenih na 
nacionalni ravni, se nameni za celostne 
ukrepe za trajnostni razvoj mest, prenesene 
na mesta v upravljanje s celostnimi 
ozemeljskimi naložbami iz 
člena 99 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD].

2a. Najmanj 5 % virov ESRR, dodeljenih 
na nacionalni ravni, se nameni za celostne 
ukrepe za trajnostni razvoj mest v 
funkcionalnih mestnih območjih, 
prenesene na mesta ali druge obstoječe 
organe, ki upravljajo funkcionalna 
mestna območja, v upravljanje v skladu s 
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členom 113(6) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] ali po potrebi v skladu s 
členom 113(7) Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD]. Znesek se določi v 
pogodbi o partnerstvu.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev opredeljenega seznama upravičenih območij v pogodbo o partnerstvu bi zahtevala 
podrobno preiskavo in nato pošten izbirni postopek, kar je zamudno. Določitev seznama meril 
je zaenkrat veliko bolj razumna. Da se zagotovi visoka dodana vrednost nove oblike mestne 
razsežnosti, se celostni ukrepi za trajnostni razvoj mest po možnosti ne bi smeli osredotočati 
le na mesta. Uveden izraz „funkcionalna mestna območja“, ki ga morajo države članice v 
nacionalnem okviru še bolj natančno opredeliti, se nanaša na širši spekter območij, in sicer 
mesta ali dele mest, mesta in območja, ki jih obkrožajo (podeželsko ali periferno mestno 
območje), strnjena naselja itd.

Zaradi uskladitve s predlogom spremembe 44 je treba pojasniti, da je bistvo nove mestne 
razsežnosti prenos upravljanja sredstev na mesto ali obstoječe organe, ki upravljajo 
funkcionalno mestno območje, kar bi lahko v primeru popolnega prenosa pomenilo obliko 
globalnih nepovratnih sredstev.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. O nalogah, ki se prenesejo na mesto 
ali obstoječi organ, ki upravlja 
funkcionalno mestno območje, se 
dogovorita mesto in organ upravljanja. Ta 
prenos se nanaša vsaj na naloge, 
povezane z izbiro dejavnosti. Organ 
upravljanja lahko obdrži pravico, da pred 
odobritvijo opravi končno preverjanje 
upravičenosti dejavnosti.  

Or. en

Obrazložitev

Organu upravljanja je treba prepustiti možnost, da v dogovoru z mestom ali obstoječim 
organom, ki upravlja funkcionalno mestno območje, določi obseg prenosa.
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Po potrebi je treba podpreti 
mehanizme za krepitev obstoječih povezav 
med mestom in podeželjem ter 
spodbujanje novih tovrstnih povezav, da 
se okrepijo dejavniki vzajemnega 
povezovanja, ki vplivajo na razvoj vsake 
regije in hkrati zagotavljajo povezljivost 
skladov skupnega strateškega okvira.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 8 – glava člena in naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Platforma za razvoj mest

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v skladu s 
členom 51 Uredbe (EU) št. […]/2012 
[Uredba o SD] vzpostavi platformo za 
razvoj mest za spodbujanje krepitve
zmogljivosti in mreženja mest ter 

2d. Komisija spodbuja krepitev
zmogljivosti in mreženja mest ter 
izmenjavo izkušenj o urbanistični politiki 
na ravni Unije na področjih, povezanih s 
prednostnimi naložbami ESRR in 
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izmenjavo izkušenj o urbanistični politiki 
na ravni Unije na področjih, povezanih s 
prednostnimi naložbami ESRR in 
trajnostnim razvojem mest.

trajnostnim razvojem mest

2e. Komisija uporabi obstoječe programe 
in organe za pospeševanje gradnje 
zmogljivosti, mreženja in izmenjave 
izkušenj, kot je navedeno v odstavku (2d). 
(Odstavka 2d in 2e bosta del člena 7.)

Or. en

Obrazložitev

Ustanovitev novega organa za pospeševanje gradnje zmogljivosti, mreženja in izmenjave 
izkušenj ni potrebna, saj že obstaja veliko drugih programov in organov, ki bi lahko uspešno 
opravili to nalogo. 

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija na podlagi seznamov iz 
pogodb o partnerstvu z izvedbenimi akti 
sprejme seznam mest, ki bodo sodelovala v 
platformi. Navedeni izvedbeni akti se 
sprejmejo po postopku svetovanja iz člena 
14(2).

črtano

Seznam vsebuje največ 300 mest in po 
največ 20 mest iz vsake države članice. 
Mesta se izberejo po naslednjih merilih:
(a) prebivalstvo, pri čemer se upoštevajo 
posebnosti nacionalnih urbanih sistemov;
(b) obstoj strategije za celostne ukrepe za 
spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi in socialnimi izzivi, s katerimi 
se srečujejo mestna območja.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev s predlogoma sprememb 48 in 49.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Platforma podpira tudi povezovanje 
mest, ki izvajajo inovativne ukrepe na 
pobudo Komisije.

2f. Komisija podpira tudi povezovanje 
mest, ki izvajajo inovativne ukrepe na 
pobudo Komisije.
(Odstavek 2f bo del člena 7.)

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 13, s katerimi se določijo
podrobna pravila o postopkih izbire in 
izvajanju inovativnih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vsa podjetja s sedežem v najbolj 
oddaljenih regijah lahko izkoristijo 
posebna dodatno dodeljena sredstva in 
morebitnedonosne naložbe, ki se 
financirajo s sredstvi ESRR.
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Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju posebnega poslovnega okolja in posledic uporabe evropske opredelitve malih 
in srednjih podjetij v najbolj oddaljenih regijah je treba poudariti, da bi morale biti vse vrste 
podjetij upravičene do financiranja, da se čim bolj podpre razvojni potencial teh regij.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 9(3) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S 
sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo 
iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne 
veljati dan po objavi sklepa v Uradnem 
listu Evropske unije ali na dan, ki je v njem 
naveden. Na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov ne vpliva.

3. Pooblastilo iz člena 9(3) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekličeta. S 
sklepom preklica pooblastila pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Sklep 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki 
je v njem naveden. Na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en
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Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe 42.
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OBRAZLOŽITEV

Ta uredba vsebuje določbe, ki urejajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 
razveljavljajo Uredbo (ES) št. 1083/2006. Skupna pravila, ki urejajo Evropski sklad za 
regionalni razvoj, so vključena v krovno uredbo: Uredba o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih 
zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Uredba o skupnih določbah ali Uredba 
o SD).

Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije v 
Evropski uniji z odpravljanjem neskladij med njenimi regijami. V predlagani uredbi se 
posebej poudarja prispevek tega sklada k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, kar naj bi 
uresničili tako, da bi podporo usmerili na omejeno število tematskih ciljev, ki se podrobneje 
opredelijo v prednostnih naložbah. Glede na predlog Komisije so zaradi njihovega posebnega 
pomena za rast obvezni trije tematski cilji: raziskave, razvoj in inovacije, krepitev 
konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo. V bolj 
razvitih regijah je treba 80 % virov iz ESRR nameniti tem trem ciljem, pri čemer je treba 
20 % vseh sredstev ESRR nameniti za prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Glede na stalne 
potrebe po prestrukturiranju v regijah, za katere se postopno opušča konvergenčna pomoč, se 
minimalni odstotek zmanjša na 60 %. V manj razvitih regijah pa zanašata ti dve kvoti 50 % in 
6 %. 

V predlagani Uredbi o ESRR je določen negativni seznam dejavnosti, ki niso upravičene do 
podpore. Opredeljene pa so tudi prednostne naložbe za vsak tematski cilj. 
Poleg tega predlog določa večji poudarek na trajnostnem razvoju mest. Ta naj bi se dosegel z 
rezervacijo najmanj 5 % virov ESRR za trajnostni razvoj mest, vzpostavitvijo platforme za 
razvoj mest, ki bi spodbujala krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj, ter oblikovanjem 
seznama mest, v katerih se bodo izvajali celostni ukrepi za trajnostni razvoj mest.
Z določitvijo skupnih kazalnikov v predlagani uredbi se skuša prispevati k večji usmerjenosti 
v rezultate financiranja. Predlog določa, da je treba v operativnih programih posebno 
pozornost nameniti posebnim težavam regij, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer. Nenazadnje predlagana uredba vsebuje posebne določbe za 
uporabo posebnih dodatnih dodeljenih sredstev za najbolj oddaljene regije.

Poročevalec je prepričan, da je velik del Uredbe ESRR odvisen od Uredbe o splošnih 
določbah. Določbe in rešitve, ki jih vsebujeta obe uredbi, se precej medsebojno povezujejo. In 
sicer uredba ESRR prenaša tematske cilje iz Uredbe o SD v posebne prednostne naložbe, 
hkrati pa tudi upošteva ozemeljsko razsežnost kohezijske politike, kar zadeva mestna 
območja. Uvaja tudi tematsko osredotočenost, ki naj bi odločilno prispevala k doseganju 
ciljev kohezijske politike in strategije Evropa 2020. Ne nazadnje pa predvideva posebne 
določbe za območja z naravnimi ali demografskimi ovirami ter za najbolj oddaljene regije.

Poročevalce za soočenje z opredeljenimi izzivi in za pospeševanje ukrepov, namenjenih 
preprečevanju razvojnih neravnovesij, podaja predloge sprememb o širitvi področja uporabe 
podpore, pa tudi o dopolnitvi seznama tematskih prednostnih nalog, zagotovitvi večje 
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prožnosti glede tematske osredotočenosti ter spremembi koncepta trajnostnega razvoja mest.

Predlaga, naj se med naloge ESRR vključi predvsem odpravljanje sedanjih neravnovesij v 
regijah, ki se soočajo z demografskimi izzivi in ovirami.

Glede področja uporabe podpore želi poudariti vlogo večstranske odvisnosti med malimi in 
srednjimi podjetji ter velikimi podjetji. Meni, da bi bila enostranska izključitev teh velikih 
podjetij iz financiranja kontraproduktivna za manjša podjetja. Vendar je treba še vedno 
upoštevati načelo, da se v prvi vrsti podpirajo produktivne naložbe v mala in srednja podjetja. 
Poleg tega je treba infrastrukturo, ki naj bi jo podpirali, opredeliti kot „dostopno“, tako da iz 
uredbe ne bi izključili nobene skupine ljudi, zlasti starejših ali invalidov. Določbe je treba 
razširiti tudi na področje kulture, športa in turizma. Glede na sedanje gospodarske razmere in 
za učinkovito uporabo omejenih razpoložljivih sredstev posebej poudarja vlogo obnavljajočih 
se instrumentov. To je še posebej pomembno, saj je ESRR glavni vir podpore za finančne 
instrumente na celotnem področju kohezijske politike.

Po drugi strani pa je treba nekoliko prilagoditi izjeme od omenjenega področja uporabe 
podpore. Poročevalec zaradi vse večjih ter novih neravnovesij in izzivov na regionalni ravni 
predlaga, da ne bi izključili naložb v infrastrukturo, ki omogoča zagotavljanje osnovnih 
storitev na področju okolja, prometa ter informacijske in komunikacijske tehnologije v 
razvitejših regijah. Taka izključitev bi ovirala doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Poleg 
tega ni očitno, da bi splošna izključitev iz področja podpore za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov koristila podpiranju koristnih naložb na tem področju na lokalni in 
regionalni ravni.

Poročevalec podpira ta koncept in potrebo po tematski osredotočenosti financiranja EU. 
Prepričan pa je, da Komisija v predlogu državam članicam in regijam ne dopušča dovolj 
manevrskega prostora, da bi upoštevale svoje posebne razmere, kar je zlasti očitno v 
razvitejših regijah in regijah v prehodu. Zato v zvezi s tem predlaga uvedbo večje prožnosti s 
spremembo obvezne najnižje ravni sredstev, ki jih je treba nameniti omejenemu številu 
pravno zavezujočih ciljev, ter uvedbo dodatnega cilja v tematsko osredotočenost. Upošteva 
tudi načelo enakega obravnavanja v tematski osredotočenosti za regije v obdobju postopnega 
opuščanja in manj razvite regije.

Prednostne naložbe bodo najverjetneje postale pomemben vir določanja ukrepov, ki bi jih 
morali podpirati v naložbenem procesu v celotni Evropski uniji. Zato meni, da jih je treba 
ustrezno natančno obravnavati. V svojih predlogih sprememb uporablja ta pristop, med 
drugim s poudarjanjem sinergij s programom Obzorje 2020, širšo vključitvijo kulture ter 
podjetij (ne glede na njihovo velikost), širitvijo vprašanja energetske učinkovitosti in prenove 
mest ter ustreznim obravnavanjem evropskih vodnih poti.

Poročevalec se zaveda pomena skupnih kazalnikov in kazalnikov rezultatov. Meni pa, da bi 
morali biti prvi zaradi svoje tehnične narave vključeni v izvedbeni akt, ne pa v prilogo k 
uredbi ESRR.

Obravnavanje mestne razsežnosti je najpomembnejši izziv predloga Komisije, saj so evropski 
kraji in mesta med najpomembnejšimi upravičenci kohezijskih skladov. Njihovo sodelovanje 
v tematskih ciljih se dopolni z uvedbo namenske vezave določenega dela sredstev ESRR za 
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celostne ukrepe na področju trajnostnega razvoja mest. Čeprav poročevalec pozdravlja ta nov 
element, meni, da je mogoče najbolje doseči evropsko dodano vrednost z izvajanjem teh 
celostnih ukrepov v funkcionalnih mestnih območjih. Opredelitev teh območij je treba 
prepustiti državam članicam, ki so najprimernejše, da v posameznih pogodbah o partnerstvu 
določijo njihovo natančno obliko. V tem procesu je treba ustrezno upoštevati načelo 
partnerstva in teritorialne posebnosti na zadevnih območjih. Prenos virov ESRR mestom na 
ravni, določeni v skladu z institucionalnim, pravnim in finančnim okvirom držav članic, bi 
dodatno povečalo omenjeno evropsko dodano vrednost celostnih ukrepov za zadevni 
trajnostni razvoj mest. V primeru popolnega prenosa, bi lahko ukrepi prevzeli obliko 
nepovratnih sredstev. Poročevalec meni, da bi predlagana omejitev upravljanja trajnostnega 
razvoja mest s celostnimi ozemeljskimi naložbami v veliki meri omejevala možnost, da bi se 
najbolje odrazil ozemeljski položaj in izbrala najbolj primerna oblika upravljanja sredstev, in 
sicer bi v nekaterih primerih izključili obliko upravljanja, ki se je v preteklosti izkazala kot 
uspešna. Zato predlaga, da bi omogočili izvajanje trajnostnega razvoja mest tudi s posebnim 
operativnim programom ali posebno prednostno osjo. Poleg tega toplo pozdravlja uvedbo 
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega razvoja mest. Čeprav ne zanika potrebe po 
mreženju, gradnji zmogljivosti in izmenjavi izkušenj na področju trajnostnega razvoja, meni, 
da je to mogoče izvajati prek že obstoječih programov in organov, ter zato predlaga črtanje 
določbe o platformi za razvoj mest. Poročevalec predlaga tudi okrepitev in razvoj povezav 
med mesti in podeželjem.

Poleg tega poudarja, da je treba podjetjem v najbolj oddaljenih regijah zaradi posebnega 
poslovnega okolja zagotoviti možnost za dodatno financiranje. 


