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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6

(6) Na podlagi izkušenj in prednosti pobude 
Skupnosti Urban, določene v členu 20(1)(b) 
Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. 
junija 1999 o splošnih določbah o 
Strukturnih skladih [5], je potrebno urbano 
dimenzijo okrepiti s celostnim 
vključevanjem ukrepov na tem področju v 
operativne programe, ki jih sofinancira 
ESRR.
 

(6) Na podlagi izkušenj in prednosti pobude 
Skupnosti Urban, določene v členu 20(1)(b) 
Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. 
junija 1999 o splošnih določbah o 
Strukturnih skladih [5], je potrebno urbano 
dimenzijo okrepiti s celostnim 
vključevanjem ukrepov na tem področju v 
operativne programe, ki jih sofinancira 
ESRR, ukrepe gospodarske politike in 
politike zaposlovanja, dopolnjene z ukrepi 
za boj proti socialni izključenosti in za 
izboljšanje okolja, pa je treba združiti 
skupaj.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 10

(10) ESRR mora obravnavati probleme 
dostopnosti in oddaljenosti od velikih trgov, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je določeno v 
Protokolu št. 6 k Aktu o pristopu Avstrije, 
Finske in Švedske. ESRR mora tudi 
obravnavati posebne težave, s katerimi se 
srečujejo nekateri otoki, gorska območja in 
redko poseljena območja, katerih geografski 
položaj zavira njihov razvoj.

(10) ESRR mora obravnavati probleme 
dostopnosti in oddaljenosti od velikih trgov, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je določeno v 
Protokolu št. 6 k Aktu o pristopu Avstrije, 
Finske in Švedske. ESRR mora tudi 
obravnavati posebne težave, s katerimi se 
srečujejo nekateri otoki, evropskimi 
avtonomnimi mesti Ceuta in Melilla z 
visoko demografsko gostoto in visokimi 
stopnjami brezposelnosti, gorska območja in 
redko poseljena območja, katerih geografski 
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položaj zavira njihov razvoj.

Predlog spremembe 3
Člen 1, pododstavek 2

Določa posebne določbe glede obravnave 
mest in podeželja, področij odvisnih od 
ribištva, najbolj obrobnih regij in področij z 
naravnimi ovirami.

Določa posebne določbe glede obravnave 
mest in podeželja, področij, odvisnih od 
ribištva, najbolj obrobnih regij, področij z 
naravnimi ovirami in oddaljenimi območji z 
veliko gostoto prebivalstva in visoko stopnjo 
brezposelnosti.

Predlog spremembe 4
Člen 2, odstavek 1

ESRR prispeva k financiranju pomoči za 
okrepitev gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije z zmanjšanjem 
neskladij med regijami in s podpiranjem 
strukturnega razvoja in prilagajanja 
gospodarstva, vključno s preobrazbo 
nazadujočih industrijskih regij. 

ESRR prispeva k financiranju pomoči za 
okrepitev gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije z zmanjšanjem 
neskladij med regijami in s podpiranjem 
strukturnega razvoja in prilagajanja 
gospodarstva, vključno s preobrazbo 
nazadujočih industrijskih regij in območij in 
z bojem proti brezposelnosti in revščini.

Obrazložitev

Razvoj nazadujočih industrijskih regij mora biti ena smer pri doseganju ciljev, ker v teh 
regijah že obstajajo razmere, ki jih je treba urediti. Hkrati pa se moramo osredotočiti na to, 
kar je glavna težava pri razvoju krajev in človeških virov, namreč na boj proti revščini, ki je 
možen le pod pogoji polne in zanesljive zaposlenosti.

Predlog spremembe 5
Člen 2, odstavek 2

Pri tem ESRR upošteva prednostne naloge 
Skupnosti, zlasti potrebe po izboljšanju 
konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju 
trajnih delovnih mest in po spodbujanju 
okolju prijazne rasti.

Pri tem ESRR upošteva prednostne naloge 
Skupnosti, zlasti potrebe po izboljšanju 
gospodarske rasti, konkurenčnosti in 
inovativnosti, ustvarjanju trajnih delovnih 
mest, spodbujanju okolju prijazne rasti ter 
trajnostnega razvoja, po zagotavljanju 
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enakosti med moškimi in ženskami, 
nediskriminacije na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti in socialne izključenosti, kar 
zagotavlja, da je dostopnost za invalidne 
osebe pogoj za projekte, ki so upravičeni do 
pomoči iz skladov.

Obrazložitev

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega fizičnega 
okolja za invalidne osebe v zvezi s turizmom, prevozom in grajenim okoljem.

Bistveno je, da strukturni skladi ne vodijo v ustvarjanje novih ovir glede dostopa za invalidne 
osebe; zato je potrebno izrecno sklicevanje, da se poveže zahteve po dostopnosti za invalidne 
osebe s porazdelitvijo sredstev.

Predlog spremembe 6
Člen 3, odstavek 2, točka (c)

(c) ostalih razvojnih pobud, vključno s
storitvami za podjetja, ustvarjanje in razvoj 
finančnih instrumentov, kot so skladi 
tveganega kapitala, posojilni in jamstveni 
skladi ter skladi za lokalni razvoj, 
subvencionirane obresti, storitve na lokalni 
ravni ter izmenjava izkušenj med regijami, 
mesti ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

(c) ostalih razvojnih pobud in pobud za 
zaposlovanje, vključno s storitvami za 
podjetja, ustvarjanje in razvoj finančnih 
instrumentov, kot so skladi tveganega 
kapitala, posojilni in jamstveni skladi ter 
skladi za lokalni razvoj, subvencionirane 
obresti, storitve na lokalni ravni ter 
izmenjava izkušenj med regijami, mesti ter 
pomembnejšimi socialnimi, ekonomskimi in 
okoljskimi udeleženci;

Predlog spremembe 7
Člen 3, odstavek 2, točka (c a) (novo)

cα. nenehnega usposabljanja predvsem 
delavcev glede tehnoloških inovacij.
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Obrazložitev

Nenehno usposabljanje delavcev, zlasti starejših delavcev, bo načeloma zagotovilo 
visokokakovostno delovno uspešnost in seznanjenost z novimi tehnologijami, posledično pa bo 
pomagalo tudi pri zmanjševanju pojava postopne zamenjave „starejšega“ osebja z mlajšim, 
ki je bolj prilagojeno modernim strokovnim zahtevam. Vseživljenjsko učenje mora biti 
temeljni dejavnik pri varovanju dela in enakih možnosti.

Predlog spremembe 8
Člen 4, uvodni del

V okviru cilja „konvergence“ ESRR usmerja 
svojo pomoč v podporo trajnostnemu, 
celostnemu regionalnemu in lokalnemu 
gospodarskemu razvoju, z aktiviranjem in 
okrepitvijo lastnih zmogljivosti, s programi, 
katerih namen je posodobitev in 
diverzifikacija regionalnih ekonomskih 
struktur, zlasti na naslednjih področjih:

V okviru cilja „konvergence“ ESRR usmerja 
svojo pomoč v podporo trajnostnemu, 
celostnemu regionalnemu in lokalnemu 
gospodarskemu razvoju, z aktiviranjem in 
okrepitvijo lastnih zmogljivosti, s programi, 
katerih namen je posodobitev in 
diverzifikacija regionalnih in lokalnih
ekonomskih struktur, zlasti na naslednjih 
področjih:

Predlog spremembe 9
Člen 4, točka 1

1) Raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), 
inovativnost in podjetništvo, vključno s 
krepitvijo zmogljivosti na področju 
regionalnih raziskav in tehnološkega 
razvoja, pomoč R&TR v malih in srednjih 
podjetjih (MSP) in prenosu tehnologije, 
izboljšanje povezav med MSP-ji in 
visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi in 
tehnološkimi centri, razvoj poslovnih 
omrežij in združenj, podpora za 
zagotavljanje poslovnih in tehnoloških 
storitev skupinam MSP, pospeševanje 
podjetništva in podpora inovativnosti za 
MSP s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

1) Raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), 
inovativnost in podjetništvo, vključno s 
krepitvijo zmogljivosti na področju 
regionalnih raziskav in tehnološkega 
razvoja, pomoč R&TR v malih in srednjih 
podjetjih (MSP) in prenosu tehnologije, 
izboljšanje povezav med MSP-ji in 
visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi in 
tehnološkimi centri, razvoj poslovnih 
omrežij in združenj, podpora za 
zagotavljanje poslovnih in tehnoloških 
storitev skupinam MSP in mikro podjetjem, 
pospeševanje podjetništva in podpora 
inovativnosti za MSP in mikro podjetja s 
pomočjo novih finančnih instrumentov;
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Predlog spremembe 10
Člen 4, točka 1 a (novo)

1a. Spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami na trgu dela, zlasti s 
spodbujanjem ustanavljanja podjetij in 
infrastrukture ter storitev, ki olajšujejo 
uskladitev družinskega in poklicnega 
življenja. 

Predlog spremembe 11
Člen 4, točka 2

2) Informacijska družba, vključno z 
razvojem lokalnih vsebin, storitev in 
uporabniških programov, izboljšanje dostopa 
do on-line javnih storitev in razvoja le-teh, 
pomoč in storitve MSP za sprejem in 
učinkovito uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (ICT);

2) Informacijska družba, vključno z 
razvojem lokalne vsebine, storitev in 
aplikacij, z izboljšanjem dostopa do spletnih 
storitev, zlasti dostopa za invalidne osebe in 
druge socialno izključene skupine, in 
njihovega razvoja, pomoči in storitev za 
majhna in srednje velika podjetja, da se 
sprejme in učinkovito uporablja 
informacijske in komunikacijske tehnologije 
(ICT);

Obrazložitev

Člen 4 ESRR, ki zadeva le regije cilja 1, upravičeno poudarja pomembnost informacijske 
družbe. 

Vključenost je pomembna sestavina cilja Evropske skupnosti, da se doseže informacijsko 
družbo za vse, tj. spodbujanje dostopa do informacijske družbe za ranljive skupine. ESRR 
mora biti popolnoma zavezan k splošnim ciljem e-vključenosti in e-dostopnosti, hkrati pa 
mora zagotoviti, da se dejavnosti, ki se jih podpira na tem področju, osredotočijo in 
prepoznajo potrebo po spodbujanju in zagotovitvi dostopnosti za invalidne osebe do 
informacijske družbe.

Predlog spremembe 12
Člen 4, točka 2 a (novo)

2b. Pobude za lokalno zaposlovanje in 
razvojne pobude. pomoč za strukture, ki na 
lokalni ravni zagotavljajo storitve za 
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ustvarjanje delovnih mest, pri čemer so 
izključeni ukrepi, ki jih financira Evropski 
socialni sklad (ESS).

Predlog spremembe 13
Člen 4, točka 3

3) Okolje, vključno z naložbami, 
povezanimi z ravnanjem z odpadki, oskrbo z 
vodo, ravnanje s komunalnimi odpadnimi 
vodami in kakovostjo zraka, celovito 
preprečevanje in nadzor onesnaževanja, 
obnavljanje onesnaženih rastišč in zemljišč, 
spodbujanje biotske raznovrstnosti in 
varstvo narave, pomoč MSP pri spodbujanju 
trajnih načinov proizvodnje z 
vzpostavljanjem gospodarnih sistemov za 
upravljanje z okoljem ter s sprejetjem in 
uporabo tehnologij za preprečevanje 
onesnaženja;

3) Okolje, vključno z naložbami, 
povezanimi z ravnanjem z odpadki in 
recikliranjem, oskrbo z vodo, ravnanje s 
komunalnimi odpadnimi vodami in 
kakovostjo zraka, celovito preprečevanje in 
nadzor onesnaževanja, obnavljanje 
onesnaženih rastišč in zemljišč, spodbujanje 
biotske raznovrstnosti in varstvo narave, 
pomoč MSP pri spodbujanju trajnih vzorcev 
proizvodnje z vzpostavljanjem gospodarnih 
sistemov za upravljanje z okoljem ter 
sprejetjem in uporabo tehnologij za 
preprečevanje onesnaženja;

Predlog spremembe 14
Člen 4, točka 5

5) Turizem, vključno s spodbujanjem 
naravnega in kulturnega premoženja kot 
priložnosti za trajni razvoj turizma, varstvo 
in izboljšanje kulturne dediščine v podporo 
gospodarskemu razvoju, pomoč pri 
izboljšanju ponudbe turističnih storitev z 
novimi storitvami z dodano vrednostjo;

5) Turizem, vključno s spodbujanjem 
naravnega in kulturnega premoženja kot 
priložnosti za trajni razvoj turizma, varstvo 
in izboljšanje družbene in kulturne 
dediščine v podporo gospodarski rasti in
razvoju delovnih mest. To vključuje tudi
pomoč pri izboljšanju ponudbe turističnih 
storitev, zlasti s poklicnim usposabljanjem 
za turistične poklice, z novimi storitvami z 
dodano vrednostjo;

Predlog spremembe 15
Člen 4, točka 6

6) naložbe v transport, vključno z 
vseevropskim omrežjem in celovitimi 
strategijami na ravni mest za čist mestni 
promet, ki prispevajo k izboljšanju dostopa 

6) naložbe v transport, vključno z 
vseevropskim omrežjem in celovitimi 
strategijami na ravni mest za čist mestni 
promet, ki prispevajo k izboljšanju dostopa 
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do storitev za prevoz potnikov in blaga ter k 
izboljšanju kakovosti teh storitev, k 
doseganju bolj uravnotežene strukture 
transportnih zvrsti, spodbujanju 
kombiniranih sistemov transporta in 
zmanjšanju vplivov na okolje;

do storitev za prevoz potnikov in blaga, 
zlasti enakovrednega dostopa do prevoza za 
invalidne osebe, ter k izboljšanju kakovosti 
teh storitev, k doseganju bolj uravnotežene 
strukture transportnih zvrsti, spodbujanju 
kombiniranih sistemov transporta in 
zmanjšanju vplivov na okolje; 

Obrazložitev

Člen 4 ESRR, ki zadeva le regijo cilja 1, upravičeno poudarja pomembnost informacijske 
družbe. 

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega fizičnega 
okolja za invalidne osebe v zvezi s turizmom, prevozom in grajenim okoljem.

Bistveno je, da strukturni skladi ne vodijo v ustvarjanje novih ovir glede dostopa za invalidne 
osebe; zato je potrebno izrecno sklicevanje, da se poveže zahteve po dostopnosti za invalidne 
osebe s porazdelitvijo sredstev.

Osredotočiti se je treba na to, da se ranljivim skupinam, kot so invalidne osebe, zagotovi 
enakovreden dostop do zdravstvenega varstva, vključno z dostopom do podatkov o 
zdravstvenem varstvu, ki morajo biti na voljo v obliki, dostopni za invalidne osebe.

Predlog spremembe 16
Člen 4, točka 7

7) energija, vključno z vseevropskim 
omrežjem, ki prispeva k izboljšanju varnosti 
oskrbe, dopolnitvi notranjega trga in k 
vključevanju okoljskih vidikov, izboljšanju 
energetske učinkovitosti in razvoju 
obnovljivih virov energije;

7) energija, vključno z vseevropskim 
omrežjem, ki prispeva k izboljšanju varnosti 
in kakovosti oskrbe, zaščiti delovnih mest,
dopolnitvi notranjega trga in k vključevanju 
okoljskih vidikov, izboljšanju energetske 
učinkovitosti in razvoju obnovljivih virov 
energije;

Predlog spremembe 17
Člen 4, točka (8)

8) naložbe v izobraževanje, ki prispevajo k 
povečanju privlačnosti in kakovosti življenja 
v regiji;

8) naložbe v izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, ki prispevajo k povečanju 
privlačnosti in kakovosti življenja v regiji; in 
v nenehno usposabljanje delavcev v novih 
tehnologijah.
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Obrazložitev

Nenehno usposabljanje delavcev, zlasti starejših delavcev, bo načeloma zagotovilo 
visokokakovostno delovno uspešnost in seznanjenost z novimi tehnologijami, posledično pa bo 
pomagalo tudi pri zmanjševanju pojava postopne zamenjave „starejšega“ osebja z mlajšim, 
ki je bolj prilagojeno modernim strokovnim zahtevam. Vseživljenjsko učenje mora biti 
temeljni dejavnik pri varovanju dela in enakih možnosti.

Predlog spremembe 18
Člen 4, točka 9

9zdravstvo, vključno z naložbami za razvoj 
in izboljšanje zdravstvene oskrbe, ki 
prispevajo k regionalnemu razvoju in 
kakovosti življenja v regijah;

9) zdravstvo, vključno z naložbami za razvoj 
in izboljšanje zdravstvene oskrbe in 
enakopravnega dostopa do zdravstvenih 
storitev za ranljive skupine, ki prispevajo k 
lokalnemu in regionalnemu razvoju in 
kakovosti življenja v regijah;

Obrazložitev

Člen 4 ESRR, ki zadeva le regijo cilja 1, upravičeno poudarja pomembnost informacijske 
družbe. 

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega fizičnega 
okolja za invalidne osebe v zvezi s turizmom, prevozom in grajenim okoljem.

Bistveno je, da strukturni skladi ne vodijo v ustvarjanje novih ovir glede dostopa za invalidne 
osebe; zato je potrebno izrecno sklicevanje, da se poveže zahteve po dostopnosti za invalidne 
osebe s porazdelitvijo sredstev.

Osredotočiti se je treba na to, da se ranljivim skupinam, kot so invalidne osebe, zagotovi 
enakovreden dostop do zdravstvenega varstva, vključno z dostopom do podatkov o 
zdravstvenem varstvu, ki morajo biti na voljo v obliki, dostopni za invalidne osebe.

Predlog spremembe 19
Člen 4, točka 10

10) neposredna pomoč za naložbe v MSP, ki 
prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju 
delovnih mest. 

10) neposredna pomoč za naložbe v MSP, ki 
prispevajo k tehnološki prenovi in 
ustvarjanju in ohranjanju visokokakovostne 
zaposlenosti.

Obrazložitev

Ali so mala in srednje velika podjetja donosna in zato sposobna preživeti, je v veliki meri 
odvisno od tega, kako posodobljena so in posledično, kako dostopna so za potrošnike. 
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Posodobitev MSP prispeva k donosnosti in posledično zagotovi obstoj in kakovost delovnih 
mest.

Predlog spremembe 20
Člen 5, točka 1

1) inovacije in ekonomija znanja, s podporo 
pri oblikovanju in izvajanju strategij za 
regionalno inovativnost, ki vodi do 
učinkovitih regionalnih sistemov inovacij in 
izrecno:

1) inovacije in ekonomija znanja, s podporo 
pri oblikovanju in izvajanju strategij za 
regionalno inovativnost, ki vodi do odpiranja 
novih delovnih mest ter učinkovitih 
regionalnih sistemov inovacij, ki morajo 
upoštevati tudi značilnosti dostopnosti za 
invalidne osebe. Bolj izrecno:

Obrazložitev

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega okolja za 
invalidne osebe.

Dostopnost je odločilen in osrednji del strategije za trajnostni regionalni razvoj in jo je treba 
priznati za eno od prednostnih nalog.

V zvezi z urbanim razvojem je treba, zlasti pri urbanističnem načrtovanju, ustrezno upoštevati 
socialno izključene osebe. Dostopnost za invalidne osebe do urbanega okolja je nujna.

Predlog spremembe 21
Člen 5, točka 1, točka (a)

(a) povečanje zmogljivosti na področju 
regionalnih R&TR in inovacij, neposredno 
povezanih s cilji regionalnega 
gospodarskega razvoja, s podporo centrov za 
industrijsko ali specifično-tehnološko 
usposabljanje, s spodbujanjem prenosa 
tehnologij in z razvojem tehnološkega 
napovedovanja ter mednarodnih 
primerjalnih analiz politik za spodbujanje 
inovativnosti in s podpiranjem sodelovanja 
in skupnih R&TR ter inovativnih politik 
med podjetji; 

(a) povečanje zmogljivosti na področju 
regionalnih R&TR in inovacij, neposredno 
povezanih s cilji regionalnega 
gospodarskega razvoja, in boj proti 
brezposelnosti in revščini, s podporo 
centrov za industrijsko ali specifično-
tehnološko usposabljanje, s spodbujanjem 
prenosa tehnologij in z razvojem 
tehnološkega napovedovanja ter 
mednarodnih primerjalnih analiz politik za 
spodbujanje inovativnosti in s podpiranjem 
sodelovanja in skupnih R&TR ter 
inovativnih politik med podjetji; 

Obrazložitev

Boj proti brezposelnosti in revščini mora biti osnovni cilj, treba pa je razumeti, da je ta trdno 
povezan z razvojem in tehnološkim napredkom.
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Predlog spremembe 22
Člen 5, točka 1, točka (b a)(novo)

(ba) zagotovitev infrastrukture v obsegu, ki 
ustreza lokalnemu razvoju in razvoju 
zaposlovanja.

Obrazložitev

To besedilo izhaja iz obstoječe uredbe, kjer velja za pobude za lokalno zaposlovanje, zlasti v 
mestnih območjih.

Predlog spremembe 23
Člen 5, točka 1, točka (b b) (novo)

(bb) pomoč za strukture, ki na lokalni ravni 
zagotavljajo storitve za ustvarjanje delovnih 
mest, pri čemer so izključeni ukrepi, ki jih 
financira Evropski socialni sklad (ESS);

Predlog spremembe 24
Člen 5, točka 1, točka (c a) (novo)

(ca) Spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami na trgu dela, zlasti s 
spodbujanjem ustanavljanja podjetij in 
infrastrukture ter storitev, ki olajšujejo 
uskladitev družinskega in poklicnega 
življenja, in s posebnimi ukrepi za 
podjetnice za pospešitev gospodarske 
uresničitve novih idej, ter z ukrepi za 
spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, ki 
izhajajo iz univerz ali obstoječih podjetij;

Predlog spremembe 25
Člen 5, točka 1, točka (d a) (novo)

da) povečanje aktivnega vključevanja 
najbolj prikrajšanih skupin v mestnih in 
podeželskih območjih pri razvoju njihovih 
skupnosti in lokalnega gospodarstva;
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Predlog spremembe 26
Člen 5, točka 2) točka a)

a) spodbujanje naložb za obnovitev 
onesnaženih rastišč in zemljišč, spodbujanje 
razvoja infrastrukture, povezane z biotsko 
raznovrstnostjo in Naturo 2000, kar prispeva 
k trajnostnemu razvoju in diverzifikaciji 
podeželja;

a) spodbujanje naložb za obnovitev 
onesnaženih rastišč in zemljišč, spodbujanje 
razvoja infrastrukture, povezane z biotsko 
raznovrstnostjo in Naturo 2000, kar prispeva 
k trajnostnemu razvoju in diverzifikaciji 
pridelave in ohranjanju delovnih mest na 
podeželju;

Predlog spremembe 27
Člen 5, odstavek 2, točka (c)

c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa;

c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa, dostopnega vsem, tudi invalidnim 
osebam;

Obrazložitev

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega okolja za 
invalidne osebe. Dostopnost je odločilen in osrednji del strategije za trajnostni regionalni 
razvoj in jo je treba priznati za eno od prednostnih nalog. V zvezi z urbanim razvojem je 
treba, zlasti pri urbanističnem načrtovanju, ustrezno upoštevati socialno izključene osebe. 
Dostopnost za invalidne osebe do urbanega okolja je nujna.

Predlog spremembe 28
Člen 5, točka 3

3) dostop, zunaj glavnih mestnih središč, do 
transportnih in telekomunikacijskih storitev 
splošnega gospodarskega pomena in izrecno:

3) dostop, zlasti za invalidne osebe in druge 
socialno izključene skupine, zunaj glavnih 
mestnih središč, do transportnih in 
telekomunikacijskih storitev splošnega 
gospodarskega pomena in izrecno:

Obrazložitev

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega okolja za 
invalidne osebe. Dostopnost je odločilen in osrednji del strategije za trajnostni regionalni 
razvoj in jo je treba priznati za eno od prednostnih nalog. V zvezi z urbanim razvojem je 
treba, zlasti pri urbanističnem načrtovanju, ustrezno upoštevati socialno izključene osebe. 
Dostopnost za invalidne osebe do urbanega okolja je nujna. 
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Predlog spremembe 29
Člen 6, točka 1), uvodni del

1) razvoj čezmejnih gospodarskih in 
socialnih aktivnosti s skupnimi strategijami 
za trajnostni teritorialni razvoj in zlasti:

1) razvoj čezmejnih gospodarskih in 
socialnih aktivnosti s skupnimi strategijami 
za trajnostni teritorialni razvoj in delovna 
mesta in zlasti:

Predlog spremembe 30
Člen 6, točka 2, točka (d a) (novo)

(da) ustvarjanje skupnih infrastruktur za 
nepretrgane čezmejne sisteme poučevanja 
in usposabljanja, namenjene predvsem za 
dvojezično in večjezično usposabljanje;

Predlog spremembe 31
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (...), ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij.

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (...), ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij, podpira odstranitev ovir glede 
dostopa za invalidne osebe v urbanem 
okolju in zahteva projekte urbanega 
razvoja, ki jih financira ESRR za 
upoštevanje meril dostopnosti.

Obrazložitev

Obnova mest ne more uspeti, če socialno prikrajšane skupine niso vključene v urbanistično 
politiko in načrtovanje. Zlasti urbani razvoj mora prepoznati potrebo po spodbujanju 
urbanega okolja, dostopnega invalidnim osebam.

Predlog spremembe 32
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
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območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, zlasti ob upoštevanju kakovosti 
življenja ljudi s kakršno koli invalidnostjo,
kot tudi zagotavljanje storitev prebivalstvu, 
upoštevajoč spreminjanje demografskih 
struktur.

Predlog spremembe 33
Člen 9, točka 5 a (novo)

5a) boj proti revščini in brezposelnosti.

Obrazložitev

Glej obrazložitve za predloge sprememb 4 in 21.

Predlog spremembe 34
Člen 9, točka 5 b (novo)

5b) usposabljanje delavcev, da lahko 
najdejo delo ali izboljšajo svoj strokovni 
položaj.

Obrazložitev

Glej obrazložitve za predloge sprememb 7 in 17.

Predlog spremembe 35
Člen 10, odstavek 1

Regionalni programi, ki jih sofinancira 
ESRR in ki zajemajo območja z naravnimi 
ovirami, kot je navedeno v členu 52(1)b) 
Uredbe (ES) št. (...), so zlasti pozorni na 
obravnavo posebnih težav, s katerimi se 
srečujejo navedena območja. 

Regionalni programi, ki jih sofinancira 
ESRR in ki zajemajo območja z naravnimi 
ovirami ali resnimi socialnimi problemi, kot 
je navedeno v členu 52(1)b) Uredbe (ES) št. 
(...), so zlasti pozorni na obravnavo posebnih 
težav, s katerimi se srečujejo navedena 
območja.
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Obrazložitev

Zelo je pomembno, da upoštevamo posebne pogoje, ki obstajajo v nekaterih regijah z 
brezposelnostjo, pa tudi geofizikalne dejavnike, zaostreno revščino, ker so možnosti za razvoj, 
zaposlovanje in blaginjo jasno omejene v zvezi z razvitimi središči.

Predlog spremembe 36
Člen 10, odstavek 2

Brez poseganja v člen 3 in 4 ESRR zlasti 
prispeva k financiranju naložb, katerih 
namen je izboljšanje dostopnosti, 
spodbujanje in razvoj gospodarskih 
dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino, 
pospeševanje trajnostne rabe naravnih virov 
in spodbujanje turizma.

Brez poseganja v člen 3 in 4 ESRR zlasti 
prispeva k financiranju naložb, katerih 
namen je izboljšanje dostopnosti, 
spodbujanje in razvoj gospodarskih ter 
družbenih dejavnosti, povezanih s kulturno 
dediščino, pospeševanje trajnostne rabe 
naravnih virov in spodbujanje turizma.

Predlog spremembe 37
Člen 11, naslov

Najbolj obrobne regije Najbolj obrobne regije ter avtonomni mesti 
Ceuta in Melilla

Predlog spremembe 38
Člen 11, uvodni del

V skladu z dodatnim dodeljevanjem 
sredstev, navedenim v členu 16(1)d) Uredbe 
(ES) št. (…) in z odstopanjem od člena 3(2) 
te uredbe, ESRR pomaga pri financiranju 
operativne pomoči v najbolj obrobnih 
regijah z namenom izravnati dodatne 
stroške, nastale na območjih, ki jih pokriva 
člen 4 in na naslednjih dodatnih območjih, z 
izjemo proizvodov, ki so uvrščeni v okvir 
Priloge I k Pogodbi:

V skladu z dodatnim dodeljevanjem 
sredstev, navedenim v členu 16(1)d) Uredbe 
(ES) št. (…) in z odstopanjem od člena 3(2) 
te uredbe, ESRR pomaga pri financiranju 
operativne pomoči v najbolj obrobnih 
regijah in avtonomnih mestih Ceuta in 
Melilla z visoko demografsko gostoto, z 
namenom izravnati dodatne stroške, nastale 
na območjih, ki jih pokriva člen 4 in na 
naslednjih dodatnih območjih, z izjemo 
proizvodov, ki so uvrščeni v okvir Priloge I 
k Pogodbi:

Predlog spremembe 39
Člen 11, točka b)
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b) podpora, povezana z omejitvami pri 
skladiščenju, prekomernim obsegom in 
vzdrževanjem proizvodnih orodij in
pomanjkanjem človeškega kapitala na 
lokalnem trgu delovne sile.

b) podpora, povezana z omejitvami pri 
skladiščenju, prekomernim obsegom in 
vzdrževanjem proizvodnih orodij, 
pomanjkanjem človeškega kapitala na 
lokalnem trgu delovne sile in poklicnim 
usposabljanjem.

Predlog spremembe 40
Člen 12, točka 6, točka (b)

(b) opis sistemov spremljanja in vrednotenja 
kot tudi sestava nadzornega odbora;

(b) opis sistemov spremljanja in vrednotenja 
kot tudi sestava nadzornega odbora in 
dokumentacija o mnenjih partnerjev;;
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