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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) ter členov 178 in 349 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 2012 2 ,

– 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 ter Odbora za promet in turizem (A7-0000/2013),

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.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 176 Pogodbe določa, da je (1) Člen 176 Pogodbe o delovanju 

                                               
1 UL C 191, 29.6.2012, str. 44.
2 UL C 225, 27.7.2012, str. 114.
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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.

Evropske unije (PDEU) določa, da je 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju 
največjih razvojnih neravnovesij v regijah 
Unije. Zato ESRR 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 izzivov in
razmer, kot so najsevernejše regije z zelo 
nizko gostoto poseljenosti ter otoške, 
čezmejne in gorske regije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Določbe, ki so skupne ESRR, 
Evropskemu socialnemu skladu (ESS) (v 
nadaljnjem besedilu: strukturna sklada)
in Kohezijskemu skladu, so vsebovane v 
Uredbi (EU) št. […]/2012 […] 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 
ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1083/2006 [uredba o 
skupnih določbah – Uredba o SD]. 

(2) Določbe, ki so skupne ESRR, 
Evropskemu socialnemu skladu (ESS) in 
Kohezijskemu skladu, so vsebovane v 
Uredbi (EU) št. […]/2013 […] 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 
ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1083/2006 [uredba o skupnih določbah 
– Uredba o SD]. 

Or. en
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Predlog spremembe 3

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 
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES.

(3) V podporo prednostnim naložbam v 
skladu s tematskimi cilji iz 
Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD] 
bi bilo treba določiti posebne določbe o 
vrsti dejavnosti, ki se lahko podprejo iz 
ESRR. 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 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.

Or. en

Predlog spremembe 4

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, pametne sisteme za 
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distribucijo, hrambo in prenos energije, 
ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja in 
tako naprej, čeprav bi to posredno lahko 
privedlo tudi do zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov oziroma tudi, če bi 
bile navedene v nacionalnih načrtih iz 
člena 10c(1) Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Podpora v okviru prednostnih naložb 
za „lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost� 
lahko prispeva k vsem tematskim ciljem, 
kot so določeni v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 c (novo)

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
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zaradi posebnih potreb ESRR in v 
skladu s strategijo Evropa 2020, po kateri 
mora kohezijska politika podpirati 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, je 
treba v vsakem tematskem cilju iz 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD] določiti ukrepe, značilne za ESRR, 
kot „prednostne naložbe“.

(4) Zaradi posebnih potreb ESRR in v 
skladu s strategijo Evropa 2020, po kateri 
mora kohezijska politika podpirati 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, je 
treba v vsakem tematskem cilju iz člena 9 
Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD] 
določiti ukrepe značilne za ESRR, kot 
„prednostne naložbe“ z natančno 
opredeljenimi cilji, ki se medsebojno ne 
izključujejo in h katerim ESRR prispeva 
sredstva. Te prednostne naložbe bi morale 
biti osnova za opredelitev posebnih ciljev v 
okviru programov, ki upoštevajo potrebe 
in značilnosti programskega področja.

Or. en

Predlog spremembe 8

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 
gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika.
To usmeritev bi bilo treba doseči na 
nacionalni ravni in omogočiti prožnost na 
ravni operativnih programov ter v 
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različnih kategorijah regij, po potrebi pa 
bi jo bilo treba tudi prilagoditi, da bi bila 
upoštevana sredstva Kohezijskega sklada, 
dodeljena v podporo prednostnim 
naložbam 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 faze opuščanja, in regij na 
ravni NUTS 2, ki so sestavljene samo iz 
otokov.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Spodbujati je treba inovacije in 
razvoj MSP na območjih, povezanih z 
evropskimi in regionalnimi izzivi, kot so 
ustvarjalne in kulturne panoge ter 
inovativne storitve, ki odražajo nove 
družbene zahteve ali proizvode in storitve, 
povezane s staranjem prebivalstva, oskrbo 
in zdravjem, ekološkimi inovacijami, 
nizkoogljičnim gospodarstvom in 
učinkovito rabo virov.

Or. en
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Predlog spremembe 10

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

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Dejavnosti v podporo trajnostnemu 
turizmu, kulturi in naravni dediščini bi 
morale biti del teritorialne strategije za 
posebna območja, vključno s 
preusmeritvijo nazadujočih industrijskih 
regij, da bi čim bolj prispevale k 
spodbujanju rasti, ki ustvarja nova 
delovna mesta. Podpora tovrstnim 
dejavnostim bi morala prispevati tudi h 
krepitvi inovativnosti in večji uporabi 
IKT, razvoju MSP, okoljski učinkovitosti 
in učinkoviti rabi virov ali spodbujanju 
socialnega vključevanja.

Or. en
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Predlog spremembe 12

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. 
Zagotoviti je treba, da naložbe v letališko 
infrastrukturo, ki se podpirajo iz ESRR, 
spodbujajo okoljsko trajnosten zračni 
prevoz, tudi s krepitvijo regionalne in 
lokalne mobilnosti prek povezovanja 
sekundarnih in terciarnih prometnih 
vozlov z infrastrukturo vseevropskega 
prometnega omrežja (TEN-T), tudi prek 
multimodalnih vozlov. 

Or. en

Predlog spremembe 13

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 
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uresničile svoje zahteve zanesljive oskrbe 
z energijo, in je skladna z njihovimi cilji v 
okviru strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5f) Za zagotovitev usklajenosti z 
Uredbo (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD] 
bi bilo treba razumeti mala in srednja 
podjetja (MSP), ki lahko vključujejo 
podjetja socialne ekonomije, kot da 
zajemajo mikro, mala in srednja podjetja 
v pomenu iz priloge k Priporočilu 
Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, majhnih in srednjih 
podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5g) Za spodbujanje družbenega 
vključevanja in boj proti revščini, zlasti 
med marginaliziranimi skupnostmi, je 
treba izboljšati dostop do socialnih, 
kulturnih in rekreacijskih storitev z 
zagotavljanjem male infrastrukture, pri 
čemer je treba upoštevati posebne potrebe 
invalidov in starejših.

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5h) Storitve na ravni skupnosti zajemajo 
vse oblike storitev na domu, v okviru 
družine, stanovanjske in druge storitve na 
ravni skupnosti, ki podpirajo pravico vseh 
oseb do življenja v skupnosti, temeljijo na 
enakosti izbire in se z njimi poskuša 
preprečevati osamljenost ali izločitev iz 
skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5i) V okviru cilja evropskega 
teritorialnega sodelovanja bi bilo treba 
omogočiti, da se s sredstvi iz ESSR 
podpira tudi čezmejna skupna raba 
človeških virov in objektov ter vseh vrst 
infrastrukture v vseh regijah.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Preden države članice sestavijo svoje 
operativne programe, je treba določiti

(6) Za oceno celotnega napredka na ravni 
Unije pri izvajanju programov je treba v
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kazalnike za oceno napredka pri izvajanju 
programov. Navedene kazalnike je treba 
dopolniti s kazalniki za posamezni 
program.

prilogi k tej uredbi določiti skupni sklop 
kazalnikov realizacije. Ti kazalniki bi 
morali ustrezati naložbeni prednosti in 
vrsti ukrepa, ki prejema podporo v skladu 
s to uredbo ustreznimi določbami Uredbe 
(EU) št. [….]/2013 [Uredba o SD]. Te
kazalnike je treba dopolniti s kazalniki 
rezultatov za posamezni program in po 
potrebi s kazalniki realizacije za 
posamezne programe.

Or. en

Predlog spremembe 19

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, vključno s funkcionalnimi 
mestnimi območji, ter spodbujati povezave 
med mestom in podeželjem.

Or. en

Predlog spremembe 20

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 
trajnostni razvoj mest, in okvirni zneski za 
te ukrepe bi morali biti določeni v 
sporazumu o partnerstvu, pri čemer se 
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najmanj 5 % sredstev iz ESRR za ta 
namen dodeli na nacionalni ravni. Okvir 
prenosa pooblastil na mestne oblasti bi 
moral določiti organ upravljanja ob 
posvetovanju z mestnimi oblastmi.

Or. en

Predlog spremembe 21

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.

(9) Za okrepitev gradnje zmogljivosti, 
mreženja in izmenjave izkušenj med 
programi in organi, odgovornimi za 
izvajanje strategij trajnostnega razvoja 
mest in inovativnih ukrepov na področju 
trajnostnega razvoja mest, je treba
oblikovati mrežo za razvoj mest na ravni 
Unije, s katero se dopolnjujejo obstoječi 
programi in organi.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za opredelitev in preskušanje novih 
rešitev za vprašanja trajnostnega razvoja 
mest, ki so pomembna na ravni Unije, 
mora ESRR podpirati inovativne ukrepe na 
področju trajnostnega razvoja mest.

(8) Za opredelitev in preskušanje novih 
rešitev za vprašanja trajnostnega razvoja 
mest, ki so pomembna na ravni Unije, 
mora ESRR podpirati inovativne ukrepe na 
področju trajnostnega razvoja mest.

Or. en
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Predlog spremembe 23

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 
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 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 oproščena obveznosti obveščanja iz 
člena 108(3) PDEU, če v času, ko je 
odobrena, izpolnjuje pogodbe iz uredbe, v 
kateri je navedeno, da so določene 
kategorije pomoči skladne z notranjim 
trgom ob uporabi členov 107 in 108 
PDEU in če so sprejete v skladu s 
členom 1 Uredbe (ES) št. 994/98.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Skladno s točko 51 sklepov 
Evropskega sveta 7. in 8. februarja 2013 
in ob upoštevanju posebnih ciljev 
Pogodbe o delovanju Evropske unije glede 
ozemelj iz člena 349 PDEU je bil položaj 
Mayotteja spremenjen s Sklepom Sveta 
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št. 2012/419/EU z dne 11. julija 2012 in 
torej ta s 1. januarjem 2014 postane nova 
najbolj oddaljena regija. Da bi se 
spodbujal in podpiral osredotočeni in hitri 
infrastrukturni razvoj Mayotteja, bi bilo 
treba odobriti odstopanje od splošnih 
pravil glede tematskih ciljev ESRR, da bi 
bilo izjemoma za Mayotte mogoče, da se 
vsaj 50 % sredstev iz ESRR, ki so del vseh 
sredstev iz strukturnih skladov za to 
regijo, dodeli petim tematskim ciljem iz 
Uredbe (EU) št. [...]/2013 [Uredba o SD].

Or. en

Predlog spremembe 25

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 nekaterimi 
nebistvenimi elementi je treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z 
merili za izbiro inovativnih ukrepov, 
odgovornostjo ustreznih vpletenih 
organov in zahtevami za spremljanje, 
poročanje, ocenjevanje, upravljanje in 
nadzorovanje inovativnih ukrepov. Na 
Komisijo je treba prenesti pooblastilo za 
spremembo priloge k tej uredbi, ki vsebuje 
nebistvene elemente, da se, kjer je to 
upravičeno, zagotovi učinkovita ocena 
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
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Predlog spremembe 26

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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Kljub temu pa ta uredba ne bi smela 
vplivati na nadaljnje izvajanje ali 
spreminjanje pomoči, ki jo je Komisija 
odobrila na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 ali katerega 
koli drugega predpisa, ki ureja to pomoč 
na dan 31. decembra 2013 in bi se 
posledično moral od takrat naprej 
uporabljati za to pomoč ali zadevne 
projekte do njihovega zaključka. Zahtevki 
za pomoč, vloženi na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006, bi morali biti 
zato še naprej veljavni.

Or. en
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Ker države članice zaradi razlik v 
stopnji razvoja posameznih regij, 
zaostalosti regij z najbolj omejenimi 
možnostmi ter omejenih finančnih virov 
držav članic in regij same ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev glede ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije in je zato 
te cilje lažje doseči na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, določenim v navedenem 
členu, ta uredba ne presega okvirov, ki so 
potrebni za izpolnitev navedenih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 29

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 trajnostnemu razvoju in 
strukturnemu prilagajanju regionalnih 
gospodarstev, vključno s preobrazbo 
nazadujočih industrijskih regij in zaostalih 
regij.

Or. en
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 3 – glava in naslov – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 Člen 3

Področje uporabe podpore iz ESRR Scope of support
1. ESRR podpira: 1. Z namenom prispevati k prednostnim 

naložbam 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 naložbam v 
mala in srednja podjetja (MSP);

(aa) produktivne naložbe, ne glede na 
velikost podjetja, ki prispevajo k 
prednostnim naložbam, določene v členu 
5(1) in 5(4) ter, kjer 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 infrastrukturo na področju 
podjetništva, sociale, zdravstva, raziskav, 
inovacij in izobraževanja;

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

(d) naložbe v razvoj endogenega potenciala 
s fiksnimi naložbami v opremo in malo 
infrastrukturo; vključno z malo 
infrastrukturo za kulturo in turizem, 
storitvami za podjetja, podporo organom 
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 
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podjetjih;
(iv) mreženje, sodelovanje in izmenjavo 
izkušenj med regijami, mesti ter 
relevantnimi socialnimi, gospodarskimi in 
okoljskimi akterji;

(iv) mreženje, sodelovanje in izmenjavo 
izkušenj med pristojnimi regionalnimi, 
lokalnimi, mestnimi in drugimi javnimi 
organi, gospodarskimi in socialnimi 
partnerji ter telesi, ki predstavljajo civilno 
družbo iz člena 5 uredbe o skupnih 
določbah, študije, pripravljalne ukrepe in 
gradnjo 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 31

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 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 je določeno v 
pravilih Unije o državnih pomočeh;
(da) naložb v letališko infrastrukturo, ki 
niso povezane z varstvom okolja, razen če 
jih spremljajo naložbe, potrebne za 
blažitev ali zmanjšanje njenega 
negativnega okoljskega vpliva.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V okviru cilja evropskega 
teritorialnega sodelovanja lahko ESRR v 
vseh regijah podpira tudi čezmejno 
skupno rabo človeških virov in objektov 
ter vseh vrst infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 33

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 
prednostne naložbe iz člena 5 te uredbe, za 
katere 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];
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(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. […]/2012 [Uredba o SD]; 
ter
(ii) se najmanj 15 % vseh virov ESRR na 
nacionalni ravni nameni za tematski cilj 
iz točke 4 člena 9 Uredbe (EU) 
št. […]/2012 [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. [ ]/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].

Z odstopanjem od točke (a) se 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 faze opuščanja, vendar so 
v obdobju 2014–2020 upravičene na 
podlagi kategorije bolj razvite regije, kot so 
opredeljene v členu 82(2)(b) in (c) Uredbe 
(EU) št. [ ]/2012 [Uredba o SD], za 
namene tega člena 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 sestavlja zgolj eden ali več 
otokov, obravnavajo kot manj razvite 
regije.

Or. en
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Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z odstopanjem od odstavka 1 je lahko 
najmanjši delež sredstev ESRR, dodeljen 
za kategorijo regij, manjši, kot je določeno 
v odstavku 1, če je tako zmanjšanje 
izravnano s povišanjem deleža v drugih 
kategorijah regij. Končni znesek za vse 
kategorije regij na nacionalni ravni za:
(a) tematske cilje iz točk 1, 2, 3 in 4 člena 
9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o 
SD] in
(b) tematske cilje iz točke 4 člena 9 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD]; 
tako ni nižji od zneska na nacionalni 
ravni, ki izhaja iz uporabe najmanjših 
deležev sredstev ESRR iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 
sredstva Kohezijskega sklada, namenjena 
podpori za prednostne naložbe, določene v 
členu 3(a) Uredbe (EU) št. […]/2012 [KS] 
upoštevajo pri doseganju minimalnega 
deleža, določenega v odstavkih 1(a)(ii), 
1(aa)(ii) in 1(b)(ii) tega člena. V takem 
primeru se delež iz odstavka 1(b)(ii) tega 
člena poveča na 15 %. Kjer je to 
primerno, se sredstva dodelijo 
proporcionalno za različne kategorije 
regij na podlagi njihovih relativnih 
deležev glede na celotno prebivalstvo 
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zadevne države članice.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESRR podpira naslednje prednostne 
naložbe znotraj tematskih ciljev iz 
člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba 
o SD]:

ESRR podpira naslednje prednostne 
naložbe znotraj tematskih ciljev iz člena 9 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] v 
skladu z regionalnimi potrebami in 
potenciali iz sporazuma o partnerstvu iz 
člena 14(1)(a)(i) te uredbe:

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja 
in inovacij:

(1) krepitev raziskav, tehnološkega razvoja 
in inovacij z:

(a) izboljšanje infrastrukture za raziskave 
in inovacije ter zmogljivosti za razvoj 
odličnosti v raziskavah in inovacijah ter
promocija kompetenčnih centrov, zlasti 
tistih v evropskem interesu;

(a) izboljšanjem infrastrukture za raziskave 
in inovacije ter zmogljivosti za razvoj 
odličnosti v raziskavah in inovacijah ter
promocijo kompetenčnih centrov, zlasti 
tistih v evropskem interesu;

(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) spodbujanjem naložb podjetij v
inovacije in raziskave ter vzpostavljanjem 
povezav in sinergij med podjetji, centri za 
raziskave in razvoj in visokošolskim 
izobraževanjem, zlasti na področju razvoja 
izdelkov in storitev, prenosa tehnologije, 
socialnih ter ekoloških inovacij in aplikacij 
javnih storitev, povpraševanja, mreženja, 
grozdov in odprtih inovacij v MSP prek 
pametne specializacije in podpiranja 
tehnoloških in uporabnih raziskav, 
pilotskih linij, ukrepov za zgodnje 
validiranje izdelkov, naprednih 
proizvodnih zmogljivosti in začetne 
proizvodnje na področju ključnih 
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja 
tehnologij za splošno uporabo;

(c) podpiranje tehnoloških in uporabnih 
raziskav, pilotskih linij, ukrepov za 
zgodnje validiranje izdelkov, naprednih 
proizvodnih zmogljivosti in začetne 
proizvodnje na področju ključnih 
spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje 
tehnologij za splošno uporabo;

Or. en
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) izboljšanje dostopa do IKT ter njihove 
uporabe in kakovosti:

(2) izboljšanje dostopa do IKT ter njihove 
uporabe in kakovosti s:

(a) širitev širokopasovnih storitev in
uvajanje visokohitrostnih omrežij;

(a) širitvijo širokopasovnih storitev in
uvajanjem visokohitrostnih omrežij ter 
podporo prilagoditvi na nastajajoče 
tehnologije in omrežja za digitalno 
ekonomijo;

(b) razvoj izdelkov in storitev IKT ter e-
trgovine in spodbujanje povpraševanja po 
IKT;

(b) razvoj izdelkov in storitev IKT ter e-
trgovine in spodbujanje povpraševanja po 
IKT;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) izboljšanje konkurenčnosti MSP: (3) izboljšanje konkurenčnosti MSP s:
(a) spodbujanje podjetništva, zlasti z 
omogočanjem lažje gospodarske izrabe 
novih idej in spodbujanjem ustanavljanja 
novih podjetij;

(a) spodbujanje podjetništva, zlasti z 
omogočanjem lažje gospodarske izrabe 
novih idej in spodbujanjem ustanavljanja 
novih podjetij, med drugim s 
podjetniškimi inkubatorji;

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

(b) razvijanjem in izvajanjem novih 
poslovnih modelov za MSP, zlasti za 
internacionalizacijo;

(ba) podporo vzpostavljanju in širjenju 
naprednih zmogljivosti za razvoj 
produktov in storitev;
(bb) podporo zmožnostim MSP, da so 
udeležena pri rasti na regionalnih, 
nacionalnih in mednarodnih trgih ter pri 
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procesih inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(a) spodbujanje proizvodnje in distribucije 
obnovljivih virov energije;

(a) spodbujanjem proizvodnje in 
distribucije energije iz obnovljivih virov;

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

(b) spodbujanjem energetske učinkovitosti 
in uporabe obnovljivih virov energije v
podjetjih;

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

(c) spodbujanjem energetske
učinkovitosti, pametnega gospodarjenja z 
energijo in uporabe obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, vključno v 
javnih stavbah, in stanovanjskem sektorju;

(d) razvoj pametnih distribucijskih 
sistemov z nizkimi napetostmi;

(d) razvojem in izvedbo pametnih 
distribucijskih sistemov z nizkimi in 
srednjimi napetostmi;

(e) spodbujanje nizkoogljičnih strategij za 
mestna območja;

(e) spodbujanjem nizkoogljičnih strategij 
za vse vrste območij, zlasti za mestna 
območja, vključno s spodbujanjem 
trajnostne multimodalne mobilnosti v 
mestih in prilagoditvenimi ukrepi za 
blažitev podnebnih sprememb;

(ea) spodbujanjem raziskav, inovacij in 
prilagoditvi nizkoogljičnih tehnologij;
(eb) spodbujanjem uporabe soproizvodnje 
toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom na podlagi povpraševanja po 
uporabni toploti;

Or. en
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Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj:

(5) spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj s:

(a) podpora namenskim naložbam za 
prilagajanje podnebnim spremembam;

(a) podpiranjem naložb za prilagajanje 
podnebnim spremembam, vključno s 
pristopi, ki temeljijo na ekosistemu;

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

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

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite rabe virov:

(6) varstvo okolja in spodbujanje 
učinkovite uporabe virov z:

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

(a) vlaganjem v sektor ravnanja z odpadki
za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje
Unije ter za zadovoljitev potreb po 
naložbah, ki jih opredelijo države članice 
in ki presegajo 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 

(d) varstvom in obnovo biotske 
raznovrstnosti in tal ter spodbujanjem
ekosistemskih storitev, vključno z 
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zelenimi infrastrukturami; 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 44

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) spodbujanje trajnostnega prevoza in 
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah:

(7) spodbujanje trajnostnega prevoza in 
odprava ozkih grl v ključnih omrežnih 
infrastrukturah s:

(a) podpiranje multimodalnega enotnega 
evropskega prometnega območja z 
vlaganjem v vseevropsko prometno 
omrežje (TEN-T);

(a) podpiranjem multimodalnega enotnega 
evropskega prometnega območja z 
vlaganjem v vseevropsko prometno 
omrežje (TEN-T);

(b) izboljšanje regionalne mobilnosti s 
povezovanjem sekundarnih in terciarnih 
prometnih vozlov z infrastrukturo TEN-T;

(b) izboljšanjem regionalne mobilnosti s 
povezovanjem sekundarnih in terciarnih 
prometnih vozlov z infrastrukturo TEN-T, 
tudi prek multimodalnih vozlov;

(c) razvoj okolju prijaznih in (c) razvojem in izboljšanjem okolju 



PE487.951v02-00 32/54 PR\937974SL.doc

SL

nizkoogljičnih prevoznih sistemov ter
spodbujanje trajnostne mobilnosti v 
mestih;

prijaznih (vključno z manj hrupnimi) in 
nizkoogljičnih prevoznih sistemov, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi in 
pomorskim prometom, pristanišči, 
multimodalnimi povezavami in letališko
infrastrukturo, za spodbujanje trajnostne
regionalne in lokalne mobilnosti;

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

(d) razvojem in obnovo celostnih, 
visokokakovostnega in interoperabilnega 
železniškega sistema ter spodbujanjem 
ukrepov za zmanjševanje hrupa;

(da) izboljšanjem energetske učinkovitosti 
in zanesljivosti oskrbe z energijo prek 
razvoja pametnih sistemov za distribucijo, 
hrambo in prenos, tudi z vključevanjem 
porazdeljene proizvodnje iz obnovljivih
virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 5 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) spodbujanje zaposlovanja in podpora 
mobilnosti delavcev:

(8) spodbujanje zaposlovanja in podpora 
mobilnosti delovne sile z:

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

(a) podporo razvoju podjetniških 
inkubatorjev in investicijsko pomočjo za 
samozaposlitev, mikropodjetja in 
ustanovitev podjetja;

(aa) podporo 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, 

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

mest, kadar takih ukrepov ne ureja 
Uredba (EU) št. […]/2012 [ESS];

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

(c) naložbe v infrastrukturo za zavode za 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 46

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 in 
boj proti revščini 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, 
zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega 
stanja, spodbujanjem družbene 
vključenosti z lažjim 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) podporo fizični, gospodarski in
socialni oživitvi ogroženih skupnosti v
mestnih in podeželskih območjih;

(c) pomoč socialnim podjetjem; (c) pomoč socialnim podjetjem;

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

Or. en
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 6

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.

V skladu s členom 24(3) ter členom 
87(2)(b)(ii) in (iv) Uredbe(EU) 
št. […]/2012 [uredba o SD] se uporabijo 
skupni kazalniki učinka, ki so določeni v 
Prilogi k tej uredbi, kazalniki rezultata za 
posamezne programe in po potrebi 
kazalniki učinka za posamezne programe.

Za kazalnike realizacij za posamezne 
programe se izhodišče določi pri nič in 
skupni cilji se določijo za leto 2022.

Za skupne kazalnike realizacije in 
kazalnike realizacije za posamezne 
programe se izhodišče določi pri nič. 
Zbirne količinsko opredeljene ciljne 
vrednosti za te kazalnike se določijo za
leto 2022.

Za kazalnike rezultata za posamezne 
programe se za izhodišče uporabijo 
najnovejši razpoložljivi podatki in cilji se 
določijo za leto 2022, vendar se lahko 
izrazijo količinsko ali kakovostno.

Za kazalnike rezultatov za posamezne 
programe, ki zadevajo prednostne naložbe,
se za izhodišče uporabijo najnovejši 
razpoložljivi podatki in cilji se določijo za 
leto 2022. Cilji se lahko izrazijo količinsko 
ali kakovostno.

Komisija je pooblaščena, da z delegiranim 
aktom, ki ga sprejme v skladu s 
členom 13, spremeni in prilagodi seznam 
skupnih kazalnikov realizacij iz priloge k 
tej uredbi, kjer je to potrebno za 
zagotovitev učinkovitega ocenjevanja 
napredka pri izvajanju programa.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESRR v okviru operativnih programov 
podpira trajnostni razvoj mest s 

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

strategijami, ki določajo celostne ukrepe za 
spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, 
podnebnimi, demografskimi in socialnimi 
izzivi, s katerimi se srečujejo mestna 
območja, ob upoštevanju dejstva, da je 
treba spodbujati povezave med mesti in 
podeželjem.

1a. Trajnostni razvoj mest se izvaja s 
celostnimi teritorialnimi naložbami iz 
nekdanjega člena 9 Uredbe (EU) 
št. […].Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba 
o SD] ali s posebnim operativnim 
programom ali s posebno prednostno osjo 
v skladu s členom 87(1) Uredbe (EU) 
št. […]/2013 [Uredba o SD].

Or. en

Predlog spremembe 49

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 
svojega posebnega ozemeljskega položaja
v svojem sporazumu o partnerstvu določi
načela za izbiranje 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 v okviru cilja naložb za 
rast in delovna mesta, se nameni za 
celostne ukrepe za trajnostni razvoj mest,
pri čemer mesta, podregionalni ali lokalni 
organi, ki so odgovorni za izvajanje 
trajnostnih mestnih strategij (v
nadaljevanju: mestni organi), opravljajo 
naloge iz člena 113(6) Uredbe (EU) št. 
[…]/2012 [Uredba o SD] ali, kjer je to 
primerno, v skladu s členom 113(7) te 
uredbe. Okvirni znesek za namene iz 
odstavka (1a) se določi v zadevnem 
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operativnem programu ali zadevnih 
operativnih programih.
2b. Organ upravljanja, v posvetovanju z 
mestnim organom, določi razsežnosti 
nalog v zvezi z upravljanjem celostnih 
ukrepov za trajnostni mestni razvoj, ki jih 
opravijo mestni organi. Odločitev organa 
upravljanja se uradno zapiše. Organ 
upravljanja lahko obdrži pravico, da pred 
odobritvijo opravi končno preverjanje 
upravičenosti dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Article 8 – heading and title – paragraph 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 Člen 9
Platforma za razvoj mest Mreža za razvoj mest

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 
izmenjavo izkušenj o urbanistični politiki
na ravni Unije na področjih, povezanih s 
prednostnimi naložbami ESRR in 
trajnostnim razvojem mest.

1. Komisija v skladu s členom 51 Uredbe 
(EU) št. […]/2012 [uredba o SD] vzpostavi
mrežo za razvoj mest zaradi spodbujanja
krepitve zmogljivosti in mreženja ter 
izmenjave izkušenj na ravni Unije med 
mestnimi oblastmi, pristojnimi za 
izvajanje strategij za trajnostni razvoj 
mest v skladu s členom 7(2a) in (2b) te 
uredbe, in zaradi spodbujanja inovativnih 
ukrepov na področju trajnostnega razvoja 
mest v skladu s členom 8 (prejšnji člen 9) 
te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 51

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).

2. Dejavnosti mreže za razvoj mest so 
dopolnilo dejavnostim v sklopu 
medregionalnega sodelovanja v skladu s 
členom 2(3) Uredbe (EU) št. […]/2013 
[uredba o ETS].

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

Predlog spremembe 52

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.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 9 Article 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. [...]/2012 [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 vključitev 
ustreznih partnerjev iz kategorij iz člena 
5(1) Uredbe (EU) št. [...]/2012 [Uredba o 
SD] v pripravo in izvajanje 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 
prednostnih naložb.

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

3. Komisija se pooblasti za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 13, ki 
določajo podrobna pravila v zvezi z načeli 
za izbiro in izvajanje inovativnih ukrepov, 
ki naj se podprejo, pristojnosti vključenih 
organov in ureditev spremljanja, 
poročanja, ocenjevanja, upravljanja in 
nadzora.

Or. en
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Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

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 posebnostmi 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 
pomanjkanjem človeškega kapitala na 
lokalnem trgu.

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

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Posebna dodatna sredstva se lahko 
uporabijo tudi za pomoč pri financiranju 
pomoči za tekoče poslovanje ter izdatkov 

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

za izpolnjevanje obveznosti javne službe in 
pogodb o izvajanju javne službe v najbolj 
oddaljenih regijah. Komisija v zvezi s 
pomočjo za tekoče poslovanje sprejme 
izvedbena pravila za državno pomoč, v 
skladu s postopkom iz člena 16 Uredbe 
(ES) 247/2006.

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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,
vključene 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 na 
podlagi člena 107(2)(a) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

(c) davčni oprostitvi in oprostitvi socialnih 
prispevkov.

(c) davčni oprostitvi in oprostitvi socialnih 
prispevkov.

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Z odstopanjem od člena 3(1)(a), (aa) 
in (b) se lahko sredstva ESRR uporabijo 
za podporo donosnim naložbam v 
podjetjih v najbolj oddaljenih regijah, ne 
glede na njihovo velikost.
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Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 a
Severne redko poseljene regije

Posebna dodatno dodeljena sredstva za 
severne redko poseljene regije niso zajeta 
v členu 4 in se dodelijo za tematske cilje iz 
točk 1, 2, 3, 4 in 7 člena 9 Uredbe (EU) št. 
[…]/2013 [Uredba o SD].

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba ne vpliva na nadaljnje 
izvajanje ali spreminjanje – vključno s 
celotno ali delno razveljavitvijo – pomoči, 
ki jo je Komisija odobrila na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 ali katerega koli 
drugega predpisa, ki ureja to pomoč na dan
31. decembra 2013 in se posledično od 
takrat naprej uporablja za to pomoč ali 
zadevne projekte do njihovega zaključka.

1. Ta uredba ne vpliva na nadaljnje 
izvajanje ali spreminjanje – vključno s 
celotno ali delno razveljavitvijo – pomoči, 
ki jo je Komisija odobrila na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 ali katerega koli 
drugega predpisa, ki ureja to pomoč na dan
31. decembra 2013 in se posledično od 
takrat naprej uporablja za to pomoč ali 
zadevne dejavnosti do njihovega zaključka.

2. Zahtevki za pomoč, vloženi na podlagi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006, so še naprej 
veljavni.

2. Zahtevki za pomoč, vloženi ali odobreni
na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006, so 
še naprej veljavni.

Or. en
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Predlog spremembe 60

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 6 in člena 8(3) se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od 1. januarja 
2014.

Or. en

Predlog spremembe 61

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 členov 6 in 8(3) lahko
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. 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.

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s
členom 9(3), začne veljati le, če mu niti 
Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od dneva uradnega obvestila o 
njem ne nasprotujeta ali če Evropski 
parlament in Svet pred iztekom tega roka 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s
členoma 6 in 8(3), začne veljati le, če mu 
niti Evropski parlament niti Svet v dveh 
mesecih od dneva uradnega obvestila o 
njem ne nasprotujeta ali če Evropski 
parlament in Svet pred iztekom tega roka 
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obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za 
dva meseca.

obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala Na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za 
dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 črtano
Postopek odbora

1. Komisiji pomaga Odbor za usklajevanje 
skladov. Ta odbor je odbor v smislu 
Uredbe (EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja 
člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15 Člen 15
Razveljavitev Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1080/2006 se razveljavi. Uredba Sveta (ES) št. 1080/2006 se brez 
poseganja v določbe iz člena 12 razveljavi
z učinkom od 1. januarja 2014.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se 
razume kot sklicevanje na to uredbo.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se 
razume kot sklicevanje na to uredbo in se 
bere v skladu s korelacijsko tabelo iz 
Priloge X.
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Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 Člen 16

Pregled Pregled
Evropski parlament in Svet to uredbo 
pregledata do 31. decembra 2022 v skladu 
s členom 177 Pogodbe. 

Evropski parlament in Svet to uredbo 
pregledata do 31. decembra 2020 v skladu 
s členom 177 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga – Donosne naložbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME
Donosne naložbe

podjetja število podjetij, ki prejmejo 
nepovratna sredstva

podjetja število podjetij, ki prejmejo 
finančno podporo, ki niso 
nepovratna sredstva

podjetja število podjetij, ki prejmejo 
nefinančno podporo

podjetja število podprtih novih podjetij

EUR zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno podporo 
MSP (nepovratna sredstva)

EUR zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno podporo 
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MSP (povratna sredstva)
ekvivalent 
polnega 
delovnega časa

število ustvarjenih delovnih 
mest v MSP, ki prejmejo 
pomoč

Turizem obiskovalci število obiskovalcev podprtih 
znamenitosti

Predlog spremembe

ENOTA IME

Donosne naložbe

podjetja število podjetij, ki prejmejo 
podporo

podjetja število podjetij, ki prejmejo 
nepovratna sredstva

podjetja število podjetij, ki prejmejo 
finančno podporo, ki niso 
nepovratna sredstva

podjetja število podjetij, ki prejmejo 
nefinančno podporo

podjetja število podprtih novih podjetij
EUR zasebne naložbe, ki 

dopolnjujejo javno podporo 
podjetjem (nepovratna 
sredstva)

EUR zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno podporo 
podjetjem (povratna sredstva)

ekvivalent 
polnega 
delovnega časa

povečanje zaposlenosti v 
podprtih podjetjih

Trajnostni turizem obiskovalci/leto povečanje pričakovanega 
števila obiskovalcev podprtih 
znamenitosti in spomenikov 
naravne in kulturne dediščine

Or. en
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Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga – Infrastruktura IKT

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Infrastruktura IKT osebe število prebivalcev, ki 
imajo širokopasovni 
dostop do interneta s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps

Predlog spremembe

ENOTA IME

Infrastruktura IKT gospodinjstv
a

dodatna gospodinjstva s 
širokopasovnim 
dostopom do interneta s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps

Or. en

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga – Promet

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Promet
Železniški km skupna dolžina novih 

železniških prog
od tega: TEN-T

km skupna dolžina obnovljenih 
ali posodobljenih 
železniških prog
od tega: TEN-T

Cestni km skupna dolžina novih 
cestnih odsekov

od tega: TEN-T
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km skupna dolžina obnovljenih 
ali posodobljenih cest

od tega: TEN-T
Mestni prepeljani 

potniki
povečanje števila voženj 
potnikov, prepeljanih s 
podprtim mestnim 
prometom

Celinske plovne poti t-km povečanje obsega tovora, 
prepeljanega po izboljšanih 
celinskih plovnih poteh

Predlog spremembe

ENOTA IME

Promet
Železniški km skupna dolžina novih 

železniških prog
od tega: TEN-T

km skupna dolžina obnovljenih 
ali posodobljenih 
železniških prog
od tega: TEN-T

Cestni km skupna dolžina novih 
cestnih odsekov

od tega: TEN-T
km skupna dolžina obnovljenih 

ali posodobljenih cest
od tega: TEN-T

Mestni km skupna dolžina novih ali 
izboljšanih tramvajskih 
prog in prog podzemne 
železnice

Celinske plovne poti km skupna dolžina izboljšanih 
ali novo ustvarjenih 
celinskih plovnih poti

Or. en
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Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Priloga – Okolje

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Okolje
Trdni odpadki t dodatne zmogljivosti za 

recikliranje odpadkov
Oskrba z vodo osebe dodatni prebivalci, deležni 

boljše oskrbe z vodo

m3 ocenjeno zmanjšanje 
uhajanja vode v 
vodovodnem omrežju

Čiščenje odpadne vode populacijski 
ekvivalent

dodatni prebivalci, deležni 
boljšega čiščenja odpadne 
vode

Preprečevanje in obvladovanje 
tveganja

osebe prebivalci, deležni ukrepov 
varstva pred poplavami

osebe prebivalci, deležni ukrepov 
za zaščito pred gozdnimi 
požari in drugih zaščitnih 
ukrepov

Sanacija zemljišč ha skupna površina saniranih 
zemljišč

Pozidava tal ha sprememba pozidanosti tal 
zaradi razvoja

Narava in biotska raznovrstnost ha površina habitatov v 
boljšem stanju
ohranjenosti

Predlog spremembe

ENOTA IME

Okolje
Trdni odpadki t/leto dodatne zmogljivosti za 

recikliranje odpadkov
Oskrba z vodo osebe dodatni prebivalci, deležni 

boljše oskrbe z vodo

črtano
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Čiščenje odpadne vode populacijski 
ekvivalent

dodatni prebivalci, deležni 
boljšega čiščenja odpadne 
vode

Preprečevanje in obvladovanje 
tveganja

osebe prebivalci, deležni ukrepov 
varstva pred poplavami

osebe prebivalci, deležni ukrepov 
za zaščito pred gozdnimi 
požari

Sanacija zemljišč ha skupna površina saniranih 
zemljišč

črtano
Narava in biotska raznovrstnost ha površina habitatov, 

podprtih za dosego 
boljšega stanja
ohranjenosti

Or. en

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 

število novih delovnih 
mest za 
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delovnega 
časa

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

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 ustanovah z 
boljšimi raziskovalnimi 
zmogljivostmi

podjetja število podjetij, ki 
sodelujejo s podprtimi 
raziskovalnimi 
institucijami

EUR zasebne naložbe, ki 
dopolnjujejo javno 
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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 71

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 gospodinjstv
a

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

Energetska učinkovitost gospodinjstv
a

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 

Or. en

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
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ENOTA IME
Socialna infrastruktura

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

Zdravstvo osebe prebivalci, ki naj bi bili 
deležni boljših
zdravstvenih storitev

črtano
črtano

Or. en

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

m2 nove stanovanjske površine 
na mestnih območjih

Predlog spremembe

ENOTA IME

Kazalniki za razvoj mest
osebe število prebivalcev, ki 

živijo na območjih s 
celostnimi strategijami za 
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razvoj mest
kvadratni 
metri

odprt prostor, ustvarjen ali 
saniran na mestnih 
območjih

kvadratni 
metri

javne ali poslovne zgradbe, 
zgrajene ali prenovljene
na mestnih območjih

kvadratni 
metri

sanirane stanovanjske 
površine na mestnih 
območjih

Or. en


