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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Za postopka Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj, da 
Parlamentu predloži vmesno poročilo o predlogu Komisije s priporočili za spremembo 
predloga, vsebovanega v tem mnenju.

Novi izzivi za Unijo

10. februarja 2004 je Evropska komisija predstavila svoje sporočilo o novem finančnem 
okviru za obdobje po letu 2007. 18. februarja 2004 je bilo odobreno tretje kohezijsko 
poročilo. Osnutke uredb o strukturnih skladih in Kohezijskem skladu za obdobje 2007–2013 
je Evropska komisija objavila 14. julija 2004.

Zastavljeni cilj razširjene Evropske unije je postati najbolj dinamično gospodarstvo na svetu, 
ki temelji na znanju in je sposobno trajnostne gospodarske rasti z več in boljšimi delovnimi 
mesti in večjo socialno kohezijo. V tem smislu osnutki lahko vplivajo na učinkovitost 
programov in strategij, ki jih države članice izvajajo za doseganje skupnega cilja.

Razširjena Unija se bo morala soočiti s tremi velikimi izzivi: 

1) znatno povečanje razlik v razširjeni Uniji: medtem ko so se razlike med najbogatejšimi 
in najrevnejšimi regijami Unije podvojile, se je povprečni dohodek na prebivalca EU 
znižal za 12,5 %;

2) hitro gospodarsko in socialno prestrukturiranje zaradi na eni strani globalizacije in na 
drugi razvoja gospodarstva in družbe, temelječih na znanju;

3) hitro staranje prebivalstva Unije: manjši obseg delovne sile bo pomembno vplival na 
zaposlovanje in potencial rasti.

Našteti izzivi od Unije zahtevajo ustrezne odgovore, za katere okvir ponuja lizbonska 
strategija za trajnostni razvoj, polno zaposlenost, večjo produktivnost, okrepljeno socialno 
kohezijo in varstvo okolja.

Pripombe glede okvirne uredbe o strukturnih skladih in Kohezijskem skladu

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (v nadaljevanju Odbor) je razpravljal o osnutku 
okvirne uredbe o strukturnih skladih in o Kohezijskem skladu, s posebnim poudarkom na 
Evropskem socialnem skladu in drugih zadevah, povezanih z njegovimi pristojnostmi. 

Odbor pozdravlja okrepljen strateški pristop h kohezijski politiki v osnutku uredbe in priznava 
navedeno željo Evropske komisije, da se poenostavijo s skladi povezani postopki. Vendar pa 
je Odbor zaskrbljen, da bi se zaradi teh novih postopkov povečala birokracija in bi prišlo do 
podvajanj, vsaj kar zadeva osnutek izvedbenega predpisa ESS. 

Komisija meni, da je treba doseči večjo poenostavitev. Osnutek okvirne uredbe ne sme biti 
preveč preskriptiven ali nepotrebno natančen; zato je potrebno ustrezno ravnovesje med 
okvirno uredbo in izvedbenimi predpisi. Okvirna uredba mora še zlasti upoštevati naravo in 
velikost dejavnosti ESS. Odbor poudarja, da so za delovanje ESS morda primernejša 
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drugačna pravila kot za delovanje ESRR.

Odbor meni, da mora ESS nuditi podporo politiki držav članic pri doseganju polne 
zaposlenosti, boljše produktivnosti in večje kakovosti dela, spodbujanju socialne vključenosti 
in zmanjšanju regionalnih neskladij na področju zaposlovanja, kar širše gledano pomeni 
podporo evropskemu socialnemu modelu. 

Odbor ponovno opozarja na vlogo, ki jo ima ESS pri spodbujanju socialne vključenosti, v 
okviru katere pomaga pri vključevanju težje zaposljivih ljudi na trg dela. Odbor meni, da 
dejavnosti socialne vključenosti, ki jih financira ESS, izboljšujejo zaposlitvene možnosti.

V zvezi z usklajevalnim odborom iz člena 104 osnutka okvirne uredbe Odbor na koncu 
poziva, da Evropska komisija zagotovi ustrezno uskladitev z odborom ESS.
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SKLEPI

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve prosi pristojni Odbor za regionalni razvoj, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1 ugotavlja, da je bil predlog zasnovan kot del zakonodajnega paketa na področju 
kohezije. Paket je sestavljen iz Uredbe o Evropskem socialnem skladu, Uredbe o 
Kohezijskem skladu in Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Določa cilje, 
h katerim morajo prispevati strukturni skladi, merila za upravičenost držav članic in 
regij do sredstev iz teh skladov, razpoložljiva finančna sredstva in merila za njihovo 
dodelitev; 

2. glede na prej omenjen izreden pomen okvirne uredbe za ESS meni, da je postopek, ki 
ga je izbrala Komisija (AVC – postopek privolitve) nesprejemljiv; 

3. opozarja še zlasti, da morajo k cilju gospodarske in socialne kohezije prispevati vse 
politike EU, torej tudi notranje trgovinska politika, ki pri tem ne sme delati izjem; 
podpira oblikovanje takšne trgovinske politike, ki bo onemogočala škodljive učinke za 
regije; opozarja posebej na to, da selitev podjetij ali delov proizvodnje pomeni veliko 
nevarnost za regionalni razvoj (uvodna izjava 48 (KOM(2004)0492));

4. poziva k prizadevanjem tako na podeželju kot v mestnih okoljih, da bi dejavnosti 
gradile na že doseženih uspehih ob podpiranju kulturnega razvoja, izboljšanju 
kakovosti okolja in kulturne pokrajine, kvalitativne in kulturne razsežnosti življenjskih 
pogojev ter razvoju turizma, in poziva k nadaljnjemu upoštevanju pomena teh 
dejavnikov pri povečevanju privlačnosti regij (odstavek 3 člena 3);

5. odklanja vsako slabitev načela partnerstva in zahteva seznam pristojnih organov, h 
katerim bi morale soditi tudi takšne priznane nedržavne organizacije, ki izvajajo 
zastopstvo na področju nediskriminacije v skladu s členom 13 Pogodbe ES; poleg tega 
poziva, da se partnerje izčrpno seznani, da je njihovo mnenje del dokumenta o oceni in 
da se jim zaradi tehnične pomoči pravočasno zagotovi usposabljanje, ki bo omogočilo 
izvajanje njihove naloge (člen 10 in člena 43, 44);

6. poziva Komisijo, da v členu 14 v celoti upošteva resolucijo Parlamenta z dne 3. julija 
2003 o upoštevanju načela enakosti spolov pri pripravi proračuna (Gender 
Budgeting)1, zlasti točke 8, 14 in 20;

7. poudarja, da se morajo evropski strukturni skladi, kohezijski sklad in sredstva za 
razvoj podeželja uvesti skladno, da se doseže cilje nacionalnega strateškega okvirnega 
načrta, zato morajo biti cilji razvoja podeželja del tega okvirnega načrta; poziva, da 
nacionalen okvirni načrt vključi izsledke forumov o samostojnem regionalnem 
razvoju, ki zajemajo ali izvajajo lokalne povezave za zaposlovanje, in jih že pred 
izdelavo podpira s tehnično pomočjo (členi 21, 43 in 44);

  
1 UL C 74 E, 24.3.2004, str.746.
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8. poziva k nadomestitvi vseh oblik denarne podpore s področja zaposlovanja v okviru 
nacionalnih oziroma regijskih načrtov reform, kot je to sklenil Evropski svet 22. in 23. 
marca 2005 v Bruslju;

9. meni, da je zahteva po rednem letnem ocenjevanju preveč birokratska, ob upoštevanju 
sklepov zasedanja Evropskega sveta 22. in 23. marca 2005 v Bruslju pa tudi zastarela, 
zato poziva k dveletnemu ali triletnemu poročanju;

10. zahteva, da se podjetjem-prejemnikom sredstev za najmanj 15 let (odvisno od višine 
prejemka) prepove celotna ali delna selitev proizvodnje v drugo razvojno regijo, razen 
če ne vrnejo prejetega prispevka (člen 55);

11. zahteva, da se nujno nacionalno sofinanciranje projektov ESS lahko nadomesti s 
pavšalnim zneskom v višini do 25 % sofinanciranja na programski ravni, če njegov 
izračun temelji na preverljivih priznanih postopkih (npr.naključnem vzorčenju) (člena 
66 in 67);

12. poziva k odločni zavrnitvi vsakršnih poskusov prilagajanja predlaganega finančnega 
okvira tako v zvezi s skupnimi sredstvi kot glede njihove porazdelitve med različne 
cilje in sestavine ter ne glede na tovrstne poskuse meni, da mora predlog Komisije o 
okvirni višini sredstev za različne cilje vzpostaviti pravično ravnotežje med 
konkurenčnimi interesi;

13. izraža prepričanje, da Parlament odločitve o tako pomembnem zakonodajnem 
predlogu ne sme in ne more sprejeti z enim samim glasovanjem in brez možnosti 
vlaganja predlogov sprememb. Zato naš Odbor pristojni odbor prosi, naj uporabi člen 
75(3) Poslovnika Evropskega parlamenta in za dosego pozitivnega izida postopka 
predloge sprememb vključi v prilogo.
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PRILOGA

PRIPOROČILA ZA SPREMEMBO

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Priporočila Parlamenta

Priporočilo 1
Uvodna izjava 2

(2) Kohezijska politika naj bi prispevala k 
povečevanju rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanja, z vključevanjem prednostnih 
nalog Skupnosti za trajnostni razvoj, kot je 
bil opredeljen na Evropskih svetih v Lizboni 
in Göteborgu.

(2) Kohezijska politika naj bi prispevala k 
povečevanju rasti, konkurenčnosti, socialne 
kohezije in zaposlovanja, z vključevanjem 
prednostnih nalog Skupnosti za trajnostni 
razvoj, kot je bil opredeljen na Evropskih 
svetih v Lizboni, Nici in Göteborgu, ter za 
boj proti izključenosti..

Obrazložitev

Socialno vključevanje je priznano kot splošni cilj Unije in ga je treba primerno upoštevati 
tudi v kohezijski politiki. Pri določitvi temeljnih okvirov je treba nujno navesti vse sestavine 
tristebrne strukture (konkurenčnost, socialna kohezija in trajnostni razvoj).

Priporočilo 2
Uvodna izjava 3

(3) Gospodarska, socialna in teritorialna 
neskladja na nacionalni in regionalni ravni 
so se v razširjeni Skupnosti povečala. Zato je 
treba v vsej Skupnosti povečati 
konkurenčnost in zaposlovanje.

(3) Gospodarska, socialna in teritorialna 
neskladja na nacionalni in regionalni ravni 
so se v razširjeni Skupnosti povečala. Zato je 
treba v vsej Skupnosti povečati 
konkurenčnost, zaposlovanje in socialno 
vključevanje.

Obrazložitev

Socialno vključevanje je priznano kot splošni cilj Unije in ga je treba primerno upoštevati 
tudi v kohezijski politiki.

Priporočilo 3

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Uvodna izjava 12

(12) Severna območja Unije, ki so zelo 
redko poseljena, potrebujejo ustrezno 
finančno obravnavo, da se izravnajo učinki 
te omejitve.

(12) Severna območja Unije, ki so zelo 
redko poseljena, in avtonomni mesti Ceuta 
in Melilla z veliko gostoto prebivalstva in 
visokim deležem brezposelnih potrebujejo 
ustrezno finančno obravnavo, da se 
izravnajo učinki te omejitve.

Priporočilo 4
Uvodna izjava 13

(13) Glede na pomembnost urbane 
razsežnosti in na prispevke mest, zlasti 
srednje velikih, regionalnemu razvoju, jih je 
potrebno bolj upoštevati z ovrednotenjem 
njihove vloge pri programiranju zaradi 
spodbujanja obnavljanja mestnih območij.

(13) Glede na pomembnost urbane 
razsežnosti in na prispevke majhnih, srednje 
velikih in velikih mest, zlasti srednje velikih, 
regionalnemu razvoju, jih je potrebno bolj 
upoštevati z ovrednotenjem njihove vloge 
pri programiranju zaradi spodbujanja 
trajnostnega razvoja mest, kar zajema 
krepitev konkurenčnosti, zaposlovanja in 
socialnega vključevanja.

Obrazložitev
Upoštevati je treba prispevek mestnih območij k rasti, inovaciji ter socialni in gospodarski 
koheziji; zato je treba oblikovati ukrepe za trajnostni razvoj mest, ki vključujejo obnavljanje 
mestnih območij.

Priporočilo 5
Uvodna izjava 15

(15) Zaradi premagovanja njihovih razvojnih 
težav je treba okrepiti dejavnosti za območja 
z naravnimi omejitvami, kot so nekateri 
otoki, gorska območja in območja z nizko 
gostoto prebivalstva, ter za nekatera 
obmejna območja Skupnosti po njeni širitvi.

(15) Zaradi premagovanja njihovih razvojnih 
težav je treba okrepiti dejavnosti za območja 
z naravnimi omejitvami, kot so nekateri 
otoki, gorska območja in območja z nizko 
gostoto prebivalstva, evropski avtonomni 
mesti Ceuta in Melilla, ter za nekatera 
obmejna območja Skupnosti po njeni širitvi.

Priporočilo 6
Uvodna izjava 26
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(26) Za zagotovitev pristnega gospodarskega 
učinka po pogojih te uredbe prispevki 
Strukturnih skladov ne smejo nadomestiti 
javnih izdatkov držav članic. Preverjanje 
načela dodatnosti v partnerstvu se mora 
zaradi višine dodeljenih finančnih sredstev 
osredotočiti na regije, ki spadajo pod 
„konvergenčni“cilj, kar lahko vodi do 
finančnih popravkov, če dodatnost ni 
spoštovana.

(26) Za zagotovitev pristnega gospodarskega 
učinka po pogojih te uredbe prispevki 
Strukturnih skladov ne smejo nadomestiti 
javnih izdatkov držav članic.

Obrazložitev

Preverjanje načela dodatnosti se mora uporabljati samo za regije, ki so upravičene do 
sredstev skladov v okviru vseh treh ciljev, predvidenih v uredbi, in ne samo v okviru 
„konvergenčnega“ cilja.

Priporočilo 7
Uvodna izjava 27

(27) V okviru prizadevanj za gospodarsko in 
socialno kohezijo Skupnost spodbuja cilj 
odpravljanja neenakosti in spodbujanja 
enakosti med moškimi in ženskami, kot je 
zapisano v členih 2 in 3 Pogodbe.

(27) V okviru prizadevanj za gospodarsko in 
socialno kohezijo Skupnost spodbuja cilj 
odpravljanja neenakosti in spodbujanja 
enakosti med moškimi in ženskami, kot je 
zapisano v členih 2 in 3 Pogodbe, in med 
invalidnimi osebami in osebami, ki niso 
invalidi.

Priporočilo 8
Uvodna izjava 41

(42) Države članice, regije in organi 
upravljanja v sklopu operativnih programov, 
ki jih sofinancira ESRR pod ciljema 
„konvergence“ in „regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja“, 
organizirajo nadaljnji prenos na mestne 
oblasti prednostnih nalog, povezanih z 
obnovo mest. 

(42) Države članice, regije in organi 
upravljanja v sklopu operativnih programov, 
ki jih sofinancira ESRR pod ciljema 
„konvergence“ in „regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja“, 
organizirajo nadaljnji prenos na mestne 
oblasti prednostnih nalog, povezanih s 
trajnostnim razvojem mestnih območij.

Obrazložitev

Upoštevati je treba prispevek mestnih območij k rasti, inovaciji ter socialni in gospodarski 
koheziji; zato je treba oblikovati ukrepe za trajnostni razvoj mest, ki vključujejo obnavljanje 
mestnih območij.
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Priporočilo 9
Člen 1, odstavek 3

Ta uredba opredeljuje kontekst kohezijske 
politike, vključno z metodo določanja 
strateških smernic Skupnosti za kohezijsko 
politiko, nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira in letnega preverjanja 
na ravni Skupnosti.

Ta uredba opredeljuje kontekst kohezijske 
politike, vključno z metodo določanja 
strateških smernic Skupnosti za kohezijsko 
politiko, nacionalnega strateškega 
referenčnega okvira in triletnega preverjanja 
na ravni Skupnosti.

Obrazložitev

Letno preverjanje bi vključevalo ogromne administrativne stroške za države članice in tudi za 
Komisijo.

Priporočilo 10
Člen 2, odstavek 6 a (novo)

6a. „dostopen“: zagotovitev neomejenega 
in enakopravnega dostopa za vse osebe, 
vključno z invalidnimi osebami; ta 
opredelitev pojma velja za vsa področja, ki 
sodijo v področje veljave dane uredbe. 

Obrazložitev

Strukturni skladi so pomembno orodje za podpiranje in oblikovanje okolja, ki bo dostopno za 
invalidne osebe, v zvezi z blagom in storitvami, vključno s področji informacijske in 
komunikacijske tehnologije, prometa in pozidanega okolja. Zelo je pomembno, da posledica 
strukturnih skladov ni nastanek nadaljnjih omejitev dostopa za invalidne osebe. Pomembno je 
jasno opredeliti izraz „dostopen“ v zvezi s potrebami invalidnih oseb, da ta pojem neomejeno 
obsega oddaljenost ovir pri dostopu, s katerimi se invalidne osebe v družbi tudi srečujejo.

Priporočilo 11
Člen 3, odstavek 2, točka b

b) cilj „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“ je zunaj najmanj razvitih regij 
usmerjen v krepitev konkurenčnosti in 
privlačnosti regije ter zaposlenosti s 
predvidevanjem gospodarskih in socialnih 
sprememb, vključno s spremembami, 
povezanimi s sprostitvijo trgovine, s 

b) cilj „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“ je zunaj najmanj razvitih regij 
usmerjen v krepitev konkurenčnosti in 
privlačnosti regije ter zaposlenosti s 
predvidevanjem gospodarskih in socialnih 
sprememb, vključno s spremembami,
povezanimi s sprostitvijo trgovine, s 
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pomočjo inovacij in spodbujanja družbe 
znanja, podjetništva, varovanja in izboljšanja 
okolja, izboljšanja dostopnosti, 
prilagodljivostjo delavcev in podjetij ter 
razvojem skupnih trgov dela;

pomočjo inovacij in spodbujanja družbe 
znanja, podjetništva, podpiranja 
ustanovitve, prevzema, izgradnje in 
modernizacije malih in mikro-podjetij, 
vključno s tradicionalnimi dejavnostmi, 
varovanja in izboljšanja okolja, izboljšanja 
dostopnosti, prilagodljivostjo delavcev in 
podjetij ter njihovih organizacij razvojem 
skupnih trgov dela;

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati bistveno vlogo malih in mikro-podjetij ter obrtniških podjetij kot 
virov delovnih mest. Kot dopolnilo ukrepanja po segmentih ciljnih skupin je treba oblikovati 
presečni ukrep, usmerjen na vseživljenjsko usposabljanje vodilnih zaposlenih in delavcev v 
majhnih in mikro-podjetjih, odgovornih sodelavcev njihovih posredniških organizacij in 
predavateljev.

Priporočilo 12
Člen 3, odstavek 3

3. V okviru teh treh ciljev pomoč Skladov 
upošteva na eni strani posebne gospodarske 
in socialne značilnosti ter na drugi strani 
posebne teritorialne značilnosti. Pomoč 
Skladov na ustrezen način s pomočjo 
gospodarske raznolikosti podpira 
obnavljanje mestnih območij, zlasti kot del 
regionalnega razvoja, ter obnove podeželja 
in območij, odvisnih od ribištva. Pomoč 
podpira tudi območja, ki imajo geografske 
ali naravne omejitve, ki dodatno otežujejo 
razvoj, zlasti v najbolj oddaljenih regijah 
(Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, 
Reunion, Azori, Madeira in Kanarski otoki) 
kot tudi v severnih območjih z zelo nizko 
gostoto prebivalstva, na nekaterih otokih in 
otoških državah članicah ter v gorskih 
območjih.

3. V okviru teh treh ciljev pomoč Skladov 
upošteva na eni strani posebne gospodarske 
in socialne značilnosti ter na drugi strani 
posebne teritorialne značilnosti. Pomoč 
Skladov na ustrezen način s pomočjo 
gospodarske raznolikosti podpira trajnostni 
razvoj mestnih območij, zlasti kot del 
regionalnega razvoja, ter obnove podeželja 
in območij, odvisnih od ribištva. Pomoč 
podpira tudi območja, ki imajo geografske 
ali naravne omejitve, ki dodatno otežujejo 
razvoj, zlasti v najbolj oddaljenih regijah 
(Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, 
Reunion, Azori, Madeira in Kanarski otoki) 
kot tudi v severnih območjih z zelo nizko 
gostoto prebivalstva, na nekaterih otokih in 
otoških državah članicah ter v gorskih 
območjih in evropskih avtonomnih mestih 
Ceuta in Melilla z visoko gostoto 
prebivalstva.
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Priporočilo 13
Člen 5, odstavek 4

4. Ne glede na odstavka 1 in 2 tega člena in 
na člen 6 so najbolj oddaljene regije 
(Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, 
Reunion, Azori, Madeira in Kanarski otoki) 
upravičene do posebnega financiranja iz 
ESRR za spodbujanje njihove integracije v 
notranji trg in za nadomestilo za njihove 
posebne omejitve.

4. Ne glede na odstavka 1 in 2 tega člena in 
na člen 6 so najbolj oddaljene regije 
(Guadeloupe, Francoska Gvajana, Martinik, 
Reunion, Azori, Madeira in Kanarski otoki) 
ter avtonomni mesti Ceuta in Melilla, 
upravičene do posebnega financiranja iz 
ESRR za spodbujanje njihove integracije v 
notranji trg in za nadomestilo za njihove 
posebne omejitve.

.

Priporočilo 14
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 2

Država članica določi najbolj 
reprezentativne partnerje na državni, 
regionalni in lokalni ravni in v gospodarski, 
socialni in drugih sferah, v nadaljevanju 
imenovane „partnerje“. Države članice 
omogočijo široko in učinkovito sodelovanje 
vseh ustreznih teles, v skladu z nacionalnimi 
predpisi in praksami, ob upoštevanju potrebe 
po spodbujanju enakosti med moškimi in 
ženskami ter spodbujanju trajnostnega 
razvoja z vključevanjem zahtev glede 
varstva in izboljšanja okolja. 

Država članica določi najbolj 
reprezentativne partnerje na državni, 
regionalni in lokalni ravni in v gospodarski, 
socialni in drugih sferah, v nadaljevanju 
imenovane „partnerje“. Države članice 
omogočijo široko in učinkovito sodelovanje 
vseh ustreznih teles, v skladu z nacionalnimi 
predpisi in praksami, ob upoštevanju potrebe 
po spodbujanju socialne vključenosti, 
enakosti med moškimi in ženskami in med 
invalidnimi osebami in osebami, ki niso 
invalidi, ter spodbujanju trajnostnega 
razvoja z vključevanjem zahtev glede 
varstva in izboljšanja okolja. 

Priporočilo 15
Člen 14, naslov

Enakost med moškimi in ženskami Enakost med moškimi in ženskami ter
nediskriminacija in dostopnost za invalidne 
osebe

Priporočilo 16
Člen 14

Države članice in Komisija zagotavljajo, da Države članice in Komisija zagotavljajo, da 
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se enakost med moškimi in ženskami ter 
vključevanje vprašanja enakosti med 
spoloma spodbuja na različnih stopnjah 
izvajanja Skladov.

se enakost med moškimi in ženskami ter 
vključevanje vprašanja enakosti med 
spoloma spodbuja na različnih stopnjah 
izvajanja Skladov. Zagotovijo tudi, da se pri 
kohezijski politiki upoštevata načeli 
nediskriminacije.

Obrazložitev

Člen 13 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti opozarja, da se lahko sprejmejo ustrezni 
ukrepi za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase, narodnosti, veroizpovedi ali 
svetovnega nazora, invalidnosti, starosti ali spolne usmeritve.

Priporočilo 17
Člen 14, odstavek 1 a (novo)

Države članice in Komisija zagotovijo, da 
se diskriminacija na podlagi spola rase, 
narodnosti, veroizpovedi ali svetovnega 
nazora, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmeritve prepreči in da je zlasti dostopnost 
za invalidne osebe pogoj za uporabo 
Sklada, ki se nadzoruje na različnih 
stopnjah izvajanja skladov. 

Obrazložitev

Strukturni skladi so temeljno orodje za zmanjševanje in omilitev socialne izključenosti iz vseh 
razlogov in za oblikovanje enakih razmer za osebe, invalidne in neinvalidne, da se odpravi 
diskriminacija na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in oblikovanjem okolja, ki 
bo dostopno za invalidne osebe, v zvezi z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami, 
prometom in pozidanim okoljem. Pomembno je, da posledica strukturnih skladov ni nadaljnja 
diskriminacija in nadaljnja omejitev dostopa za invalidne osebe, kar bi ohranilo socialno 
izključenost 40 milijonov invalidnih oseb v Evropski uniji in drugih oseb z omejeno 
gibljivostjo ter negativno vplivalo na družbo na splošno.

Priporočilo 18
Člen 17, odstavek 1, točka b

b) 16,56 % za prehodno in posebno pomoč 
iz člena 6(2), z uporabo upravičenega 
prebivalstva, regionalne blaginje, nacionalne 
blaginje in nezaposlenosti kot meril za 
izračun okvirne razporeditve po državah 
članicah.

b) 16,56 % za prehodno in posebno pomoč 
iz člena 6(2), z uporabo upravičenega 
prebivalstva, regionalne blaginje, nacionalne 
blaginje, nezaposlenosti in stopnje izobrazbe
kot meril za izračun okvirne razporeditve po 
državah članicah.
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Priporočilo 19
Člen 23, odstavek 2

Za vsak cilj Skladov te smernice zlasti 
uveljavljajo prednostne naloge Skupnosti, 
zato da se spodbuja uravnotežen, usklajen in 
trajnostni razvoj.

Za vsak cilj Skladov te smernice zlasti 
uveljavljajo prednostne naloge Skupnosti, 
zato da se spodbuja uravnotežen, usklajen in 
trajnostni razvoj ter tudi enakost med 
moškimi in ženskami ter socialno 
integracijo.

Obrazložitev

Strateške smernice morajo zajemati tudi spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami ter 
socialno vključevanje.

Priporočilo 20
Člen 25, odstavek 3, točka a

a) tematske in teritorialne prednostne naloge, 
vključno z regeneracijo mestnih območij in 
diverzifikacijo gospodarstva na podeželju in 
v območjih, odvisnih od ribištva;

a) tematske in teritorialne prednostne naloge, 
vključno s trajnostnim razvojem mest in 
diverzifikacijo gospodarstva na podeželju in 
v območjih, odvisnih od ribištva;

Obrazložitev

Upoštevati je treba prispevek mestnih območij k rasti, inovaciji ter socialni in gospodarski 
koheziji; zato je treba oblikovati ukrepe za trajnostni razvoj mest, ki vključujejo obnovo mest. 

Priporočilo 21
Člen 25, odstavek 3, točka (c)

c) le za cilj „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“ seznam regij, izbranih za 
regionalno konkurenčnost, iz drugega 
pododstavka člena 6(1).

c) le za cilj „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“ seznam regij in drugih 
območij, izbranih za regionalno 
konkurenčnost, iz drugega pododstavka 
člena 6(1).

Obrazložitev

V skladu s členom 34(2) te uredbe lahko država članica predlaga operativne programe v 
okviru cilja „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“ na različnih teritorialnih ravneh, 
vključno z mestnimi območji.
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Priporočilo 22
Člen 27, odstavek 1, pododstavek 1

1. Prvič leta 2008 ter najkasneje do 1 
oktobra vsako leto država članica Komisiji 
predstavi poročilo o napredku pri izvajanju 
svoje strategije in doseganju svojih ciljev, 
zlasti ob upoštevanju kazalcev ter njihovega 
prispevka k izvajanju strateških smernic 
Skupnosti o koheziji, kot tudi dostopnih 
ocen.

1. Prvič leta 2010 ter najkasneje do 1 
oktobra vsake tri leta po tem država članica 
Komisiji predstavi poročilo o napredku pri 
izvajanju svoje strategije in doseganju svojih 
ciljev, zlasti ob upoštevanju kazalcev ter 
njihovega prispevka k izvajanju strateških 
smernic Skupnosti o koheziji, kot tudi 
dostopnih ocen.

Obrazložitev

Glej priporočilo 9.

Priporočilo 23
Člen 27, odstavek 1, pododstavek 2

Poročilo vsebuje nacionalni akcijski načrt 
zaposlovanja.

Poročilo vsebuje nacionalni akcijski načrt 
zaposlovanja in nacionalne akcijske načrte 
za socialno vključenost.

Obrazložitev

Pomembno je vzpostaviti tudi povezavo z nacionalnimi akcijskimi načrti za socialno 
vključenost.

Priporočilo 24
Člen 29, naslov

Letno preverjanje Preverjanje

Obrazložitev

Glej priporočilo 9.

Priporočilo 25
Člen 30, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) Poročilo temelji na preverjanju in 
presoji poročil držav članic iz člena 27 in 
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drugih dostopnih podatkov s strani 
Komisije.

Obrazložitev

Glej priporočilo 9.

Priporočilo 26
Člen 33, odstavek 2

2. Brez poseganja v odstopanja, ki so 
določena v posebnih določbah Skladov, 
ESRR in ESS lahko dopolnitveno in ob 
upoštevanju 5 % omejitve za vsako 
prednostno nalogo operativnega programa 
financirata ukrepe, ki spadajo v obseg 
pomoči drugega Sklada, če je to nujno za 
zadovoljivo izvajanje neposredno 
povezanega operativnega programa.

2. Brez poseganja v odstopanja, ki so 
določena v posebnih določbah Skladov, 
ESRR in ESS lahko dopolnitveno in ob 
upoštevanju 10 % omejitve za vsako 
prednostno nalogo operativnega programa 
financirata ukrepe, ki spadajo v obseg 
pomoči drugega Sklada, če je to nujno za 
zadovoljivo izvajanje neposredno 
povezanega operativnega programa.

Obrazložitev

Glede na izkušnje je odstotek v višini 5 % pri nekaterih predlogih prenizek.

Priporočilo 27
Člen 36, odstavek 3, pododstavek 2, točka (b a) (novo)

ba) podatkih za vključitev dosedanjih načel 
programa EQUAL.

Obrazložitev

Poskrbeti je treba, da bo dosedanji program EQUAL dejansko vključen v nove programe.

Priporočilo 28
Člen 36, odstavek 3, pododstavek 3, točka (b)

b) učinku finančnega vzvoda ključnih 
prednostnih nalog in ciljev Evropske 
strategije zaposlovanja in ciljev Skupnosti 
na področju socialne vključenosti.

b) učinku finančnega vzvoda ključnih 
prednostnih nalog in ciljev Evropske 
strategije zaposlovanja in ciljev Skupnosti 
na področju socialne vključenosti, socialne 
vključenosti priseljencev, socialne kohezije 
ter enakih možnosti žensk in moških ter 
tudi socialno najšibkejših skupin 
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prebivalstva. 

Priporočilo 29
Člen 36, odstavek 3, pododstavek 3, točka (b a) (novo)

ba) podatki za vključitev dosedanjih načel 
programa EQUAL.

Obrazložitev

Poskrbeti je treba, da bo dosedanji program EQUAL dejansko vključen v nove programe.

Priporočilo 30
Člen 36, odstavek 4, točka (b)

b) podatke o pristopu k vprašanju mestnih 
območij, vključno s seznamom izbranih 
mest in postopki za nadaljnji prenos na 
mestne organe, po možnosti s pomočjo 
globalnih nepovratnih sredstev;

b) ukrepe za trajnostni razvoj mest, 
vključno s seznamom izbranih mest in 
postopki za nadaljnji prenos na mestne 
organe, po možnosti s pomočjo globalnih 
nepovratnih sredstev;

Obrazložitev

V zvezi z izrazitvijo člena 36(4)(a) in (c) je bolje govoriti o „ukrepih“ in ne o „podatkih“. 
Poleg tega pojem „podatki“ ni dovolj jasen in ga je treba pojasniti.

Priporočilo 31
Člen 36, odstavek 4, točka (d a) (novo)

da) podatke za vključitev dosedanjih načel 
programa EQUAL.

Obrazložitev

Poskrbeti je treba, da bo dosedanji program EQUAL dejansko vključen v nove programe. 

Priporočilo 32
Člen 43, odstavek 3 a (novo)

3a. Gospodarske in socialne organizacije 



PE 355.328v03-00 18 AD\562228SL.doc

SL

ter združenja podjetij se upoštevajo za 
ukrepe tehnične pomoči.

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da določene države članice le z obotavljanjem uporabljajo posredniške 
organe, ki niso neposredno odvisni od javne uprave, zato jih je treba izrecno omeniti.

Priporočilo 33
Člen 44, odstavek 1

1. Na pobudo države članice lahko Skladi za 
vsak operativni program financirajo 
pripravljalne, upravljalne, spremljevalne, 
ocenjevalne informacijske ali nadzorne 
dejavnosti, za izboljšanje upravne 
sposobnosti za izvajanje Skladov, znotraj 
naslednjih meja:

1. Na pobudo države članice lahko Skladi za 
vsak operativni program financirajo 
pripravljalne, upravljalne, spremljevalne, 
ocenjevalne informacijske ali nadzorne 
dejavnosti, za izboljšanje upravne 
sposobnosti, vključno vsakega partnerja iz 
civilne družbe, za izvajanje Skladov, znotraj 
naslednjih meja:

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se zagotovi vključitev socialnih partnerjev in spodbujanje 
njihove sposobnosti, da se jim omogoči neomejeno sodelovanje pri izvajanju programov na 
lokalni in tudi regionalni ravni.

Priporočilo 34
Člen 44, odstavek 2 a (novo)

2a. Gospodarske in socialne organizacije 
ter združenja podjetij se upoštevajo za 
ukrepe tehnične pomoči.

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da določene države članice le z obotavljanjem uporabljajo posredniške 
organe, ki niso neposredno odvisni od javne uprave, zato jih je treba izrecno omeniti.
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Priporočilo 35
Člen 45, odstavek 1, pododstavek 2

Cilj ocenjevanja je izboljšanje kakovosti, 
učinkovitosti in skladnosti pomoči Skladov 
ter izvajanja operativnih programov. 
Ocenjuje se tudi njihov učinek glede na 
strateške cilje Skupnosti, na člen 158 
Pogodbe in posebne strukturne težave 
zadevnih držav članic in regij, ob 
upoštevanju potreb po trajnostnem razvoju 
in ustrezne zakonodaje Skupnosti glede 
učinka na okolje in strateške okoljske 
presoje.

Cilj ocenjevanja je izboljšanje kakovosti, 
učinkovitosti in skladnosti pomoči Skladov 
ter izvajanja operativnih programov. 
Ocenjuje se tudi njihov učinek glede na 
strateške cilje Skupnosti, na člen 158
Pogodbe in posebne strukturne težave 
zadevnih držav članic in regij, ob 
upoštevanju potreb po trajnostnem razvoju 
in ustrezne zakonodaje Skupnosti glede 
učinka na okolje in strateške okoljske 
presoje ter dostopa za invalidne osebe.

Obrazložitev

Nediskriminacija in socialna integracija, vključno z dostopnostjo za invalidne osebe, so 
pomembne obveznosti in cilji Evropske skupnosti ter jih je treba izrecno priznati v ciljih za 
strateške smernice. Zakonsko besedilo je v skladu s členom 10.

Priporočilo 36
Člen 51, odstavek 4

4. Največji prispevek Skladov se poveča na 
85 % javnih izdatkov za operativne 
programe pod ciljema „konvergence“ in 
„regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“ 
v najbolj oddaljenih regijah ter za operativne 
programe na odročnih grških otokih pod 
ciljem „konvergence“.

4. Največji prispevek Skladov se poveča na 
85 % javnih izdatkov za operativne 
programe pod ciljema „konvergence“ in 
„regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“ 
v najbolj oddaljenih regijah, za operativne 
programe na odročnih grških otokih pod 
ciljem „konvergence“ in za operativne 
programe pod ciljem „konvergence“ v 
regijah, katerih BDP na prebivalca, merjen 
po paritetah kupne moči in izračunan na 
podlagi zneskov Skupnosti za zadnja tri 
leta, je manjši od 60 % povprečja 
Skupnosti.

Obrazložitev

Obstaja veliko regij, zlasti v novih državah članicah, katerih BDP na prebivalca je nižji od 
BDP na prebivalca najbolj oddaljenih regij in odročnih grških otokov. Zato je treba tudi tem 
omogočiti financiranje Skladov v višini do 85 % javnih izdatkov za operativne programe.
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