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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta osnutek Uredbe opredeljuje naloge Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), vrste 
izdatkov, upravičenih do pomoči, in obseg te pomoči glede na cilje „konvergence“, 
„regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“ in „evropskega teritorialnega sodelovanja“. Ti 
trije cilji so opredeljeni v osnutku Uredbe o splošnih določbah Strukturnih in kohezijskega 
sklada in o ureditvah za upravljanje in nadzorovanje Skladov.

ESRR pomembno prispeva k naložbam Skupnosti v prometne infrastrukture, vključno z 
vseevropskim prometnim omrežjem (TEN-T), in spodbuja turizem. Iz tega vidika je vaš 
pripravljavec osnutka pripravil to obrazložitev, ki obravnava potrebne predloge sprememb 
osnutka Uredbe.

Izdatki ESRR za promet v najnovejšem programskem obdobju (od 2000 do 2006) so ocenjeni 
na 29 milijard EUR, kar občutno presega zneske, ki so bili povečani prek same proračunske 
postavke TEN-T. Osnutek Uredbe ne podaja zneska, ki ga mora ESRR nameniti za projekte 
prevoza, oziroma za ESRR kot celoto. Ta bo določen v okviru finančnega okvira in 
proračunskega postopka.

Vsebina osnutka Uredbe

Vaš pripravljavec osnutka pozdravlja dejstvo, da so naložbe v turizem in promet vključene v 
področja, ki jih bo ESRR podpiral, da se doseže cilje „konvergence“ (člen 4). Prav tako 
pozdravlja dejstvo, da je spodbujanje čistega mestnega prometa, dostopa do prevoza izven 
glavnih mestnih središč in krepitev sekundarnih omrežij z izboljševanjem povezav z TEN-T 
in z drugo prometno infrastrukturo prednost v okviru „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“ (člen 4). V istem smislu, da se doseže „Evropsko teritorialno sodelovanje“ se 
bo ESRR med drugim osredotočil na podjetništvo in turizem; na zmanjšanje izolacije prek 
izboljšanega dostopa do prevoza; na naložbe v čezmejne oddelke TEN-T z izboljšanim 
lokalnim in regionalnim dostopom do teh; in na spodbujanje pomorske varnosti (člen 6). V 
ustrezno utemeljenih primerih se lahko za projekte čezmejne narave, pri katerih država 
partnerica ni v EU, dodeli financiranje do 10 odstotkov proračuna.

Predlagane spremembe

Medtem ko so splošne smernice osnutka uredbe zelo dobrodošle, potrebna pa je posebna 
uredba o skladu, ki dopolnjuje splošno uredbo o skladih, vaš pripravljavec osnutka meni, da bi 
na nekaterih področjih spremembe naredile stvari jasnejše.

Čeprav je lahko podpora ESRR v določenih okoliščinah na razpolago pristaniščem in za 
sodelovanje med morskimi regijami, ni nobenega posebnega sklicevanja na trajektne storitve.
Odobrena proračunska sredstva ESSR lahko spodbujajo pomorsko varnost, vendar se ne 
omenja varnosti pri drugih načinih prevoza. Sredstva so lahko na voljo za turizem na 
podeželju in na območjih, odvisnih od ribištva, vendar se ne omenja turizma v okviru mest 
(člen 8). Podpora se lahko predvidi za storitve prevoza blaga in za začetno pomoč za prevozne 
storitve v oddaljenih regijah (člen 11), vendar ne, kot osnutek trenutno govori, na področjih s 
težkimi naravnimi razmerami.
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Spremembe, ki jih je predlagal vaš pripravljavec osnutka, obravnavajo ta vprašanja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) ESRR mora obravnavati problem 
dostopnosti za invalidne osebe v zasnovi in 
izvedbi regionalnih razvojnih programov, 
zlasti v zvezi z razširitvijo in izboljšanjem 
infrastrukture, prometnih in informacijskih 
komunikacij ter razvoja tehnologije, tako, 
da se financiranje pogoji z odstranitvijo 
obstoječih ovir in ne z ustvarjanjem novih 
ovire za dostopnost.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 11

(11) ESRR mora zagotovi sinergijo s 
pomočjo iz Evropskega socialnega sklada in 
Kohezijskega sklada. Prav tako mora 
zagotoviti povezljivost in skladnost z 
ostalimi politikami Skupnosti.

(11) ESRR mora zagotovi sinergijo z
Evropskim socialnim skladom in 
Kohezijskim skladom. Prav tako mora 
zagotoviti povezljivost in skladnost z 
ostalimi politikami Skupnosti, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti novi 
sosedski politiki, širitvi in energetski 
politiki. Zato je nujno uskladiti finančne 
instrumente, s katerimi upravljata 
Generalni direktorat za regionalno politiko 
in Generalni direktorat za širitev komisije, 
ter zagotoviti povezljivost in sinergijo med 
finančnimi instrumenti za države članice in 
tistimi za države, ki niso članice EU.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev
Z ESRR upravlja Generalni direktorat za regionalno politiko, Tacis in Cards pa spadata pod 
Generalni direktorat za širitev. Zaradi razlik v ureditvi in določbah teh sredstev čezmejnih in 
nadnacionalnih projektov znotraj in zunaj Skupnosti pogosto ni mogoče povezati.

Predlog spremembe 3
Člen 2, odstavek 2

Pri tem bo ESRR izvajal prednostne naloge 
Skupnosti in zlasti potrebo po okrepitvi 
konkurenčnosti in inovacij, da se ustvarjajo 
trajna delovna mesta in spodbuja okolju 
primerno rast.

Pri tem bo ESSR izvajal prednostne naloge 
Skupnosti in zlasti:

– potrebo po okrepitvi konkurenčnosti in 
inovacij, da se ustvarjajo trajna delovna 
mesta in spodbuja okolju primerno rast, 
enakost med moškimi in ženskami, 
nediskriminacijo in socialno vključenost;
–potrebo po odstranitvi ovir, s katerimi se 
soočajo invalidne osebe in drugi ljudje z 
omejeno mobilnostjo pri dostopanju do 
blaga in storitev, tako da se zagotovi, da je 
dostopnost za te skupine pogoj za pridobitev 
pomoči iz skladov.

Predlog spremembe 4
Člen 4, točka (5)

5) Turizem, vključno s spodbujanjem 
naravnih in kulturnih dobrin kot potenciala 
za razvoj trajnostnega turizma, z zaščito in 
krepitvijo kulturne dediščine v podporo 
gospodarskemu razvoju, s pomočjo za 
izboljšanje upravljanja turističnih storitev 
prek novih storitev z višjo dodano 
vrednostjo;

5) Turizem, vključno s spodbujanjem 
naravnih in kulturnih dobrin kot potenciala 
za razvoj trajnostnega turizma, dostopnega 
invalidnim osebam, ljudem z dolgotrajno 
ali trajno boleznijo in upokojencem, z 
zaščito in krepitvijo kulturne dediščine v 
podporo gospodarskemu razvoju, s pomočjo 
za izboljšanje upravljanja turističnih storitev 
prek novih storitev z višjo dodano 
vrednostjo in poenostavitev prehoda na 
nove in bolj trajnostne vrste turizma;
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Predlog spremembe 5
Člen 4, točka (6)

6) Naložbe v promet, vključno z 
vseevropskimi omrežji in celovitimi 
mestnimi strategijami za čisti mestni promet, 
ki prispevajo k izboljšanju dostopa do 
potniškega in tovornega prometa in njegove 
kakovosti, da se doseže bolj uravnotežena 
razčlenitev po panogah, da se spodbuja 
intermodalne sisteme in zmanjša vplive na 
okolje;

6) Naložbe v promet, vključno z 
vseevropskimi omrežji, glavnimi evropskimi 
tehnološkimi in logističnimi projekti (na 
primer GALILEO) in celovitimi mestnimi 
strategijami za čisti mestni promet, še zlasti 
za javni prevoz, ki prispevajo k izboljšanju 
dostopnosti, zlasti za invalidne osebe, ljudi z 
dolgotrajno ali trajno boleznijo in 
upokojence z nizkim dohodkom, do 
potniškega in tovornega prometa in njegove 
kakovosti, da se doseže bolj uravnotežena 
razčlenitev po panogah, da se spodbuja 
intermodalne sisteme in zmanjša vplive na 
okolje ter število prometnih nesreč;

Predlog spremembe 6
Člen 4, točka (8)

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

8) naložbe v izobraževanje, ki prispevajo k 
povečanju privlačnosti in kakovosti življenja 
v regijah z uporabo novih tehnologij (na 
primer elektronske table) za olajšanje 
dostopa na daljavo;

Predlog spremembe 7
Člen 4, točka (9)

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

9) zdravje, vključno z naložbami za razvoj in 
izboljšanje zdravstvenega predpisa ter 
enakopravnim dostopom do zdravstvenega 
varstva, ki prispevajo k regionalnemu 
razvoju in kakovosti življenja v regijah;

Predlog spremembe 8
Člen 5, točka (1), točka (a)

a) povečanje zmogljivosti na področju 
regionalnih R&TR in inovacij, neposredno 
povezanih s cilji regionalnega 

a) vzpostavitev in povečanje zmogljivosti na 
področju regionalnih R&TR in inovacij, 
neposredno povezanih s cilji regionalnega 
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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;

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;

Predlog spremembe 9
Člen 5, točka (2), točka (a)

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

a) spodbujanje naložb za obnovitev 
onesnaženih območij in zemljišč ter 
spodbujanje razvoja infrastrukture z biotsko 
raznovrstnostjo in programom Natura 2000, 
kar prispeva k trajnostnemu razvoju in k 
raznolikosti podeželja, zlasti v zvezi s 
turizmom; ukrepi morajo biti med drugim 
usmerjeni v:
– turizem, vključno s spodbujanjem 
naravnih in kulturnih dobrin kot 
potenciala za trajni razvoj turizma;
– pomoč za izboljšanje ponudbe turističnih 
storitev z novimi storitvami z novo višjo 
dodano vrednostjo;
– zaščito in krepitev kulturne dediščine v 
podporo gospodarskemu razvoju.

Obrazložitev
Naložbe v biotsko raznovrstnost in program Natura 2000 niso povezane le z neposrednimi 
gospodarskimi koristmi. Turizem ter spodbujanje naravnih in kulturnih dobrin imata 
pomembno vlogo pri krepitvi konkurenčnosti med regijami in zaposlenosti v regijah. Ta 
predpostavka je bila sprejeta v okviru trenutnega kroga strukturnih skladov in tudi uspešno 
uporabljena za doseganje zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe 10
Člen 5, točka (2), točka (c)

c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa;

c) spodbujanje okolju prijaznega javnega 
prometa;
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Predlog spremembe 11
Člen 5, točka (3), točka (a)

a) okrepitev sekundarnih omrežij z 
izboljšanjem povezav do vseevropskih 
prometnih omrežij, do regionalnih 
železniških vozlišč, letališč in pristanišč ali 
do ploščadi za kombinirane vrste 
transportov, z zagotavljanjem izvoznih 
povezav do glavnih železniških prog in s 
spodbujanjem regionalnih in lokalnih 
celinskih plovnih poti;

a) okrepitev sekundarnih omrežij z 
izboljšanjem povezav do vseevropskih 
prometnih omrežij, do regionalnih 
železniških vozlišč, letališč in pristanišč ali 
do ploščadi za kombinirane vrste 
transportov, z zagotavljanjem izvoznih 
povezav do glavnih železniških prog in s 
spodbujanjem regionalnih in lokalnih 
celinskih plovnih poti ter s podporo 
trajektnih storitev, potrebnih za zagotovitev 
osnovnih storitev na otokih;

Obrazložitev
Uporaba sredstev Skupnosti za podpiranje trajektnih storitev ne sme vplivati na 
konkurenčnost v tržnem gospodarstvu in mora biti zato omejena na osnovne storitve.

Predlog spremembe 12
Člen 6, točka (1), točka (b)

b) s spodbujanjem varstva in skupnega 
okoljskega upravljanja;

b) s spodbujanjem varstva in skupnega 
okoljskega upravljanja ter s preprečevanjem 
naravnega tveganja;

Obrazložitev
Preprečevanje naravnega tveganja ima jasno čezmejno razsežnost in ne sme biti izključeno iz 
pomoči ESRR.

Predlog spremembe 13
Člen 6, točka (1), točka (d)

d) tako da se razvija sodelovanje, 
zmogljivost in skupno uporabo infrastruktur, 
zlasti na področjih kot so zdravje, kultura in 
izobraževanje.

d) tako da se razvija sodelovanje, 
zmogljivost in skupno uporabo infrastruktur 
in dostop do nje, zlasti na področjih kot so 
zdravje, kultura in izobraževanje.

Predlog spremembe 14
Člen 6, točka (1), sklep

Poleg tega lahko ESRR prispeva k 
spodbujanju integracije čezmejnih trgov 
dela, lokalnih pobud za zaposlovanje, enakih 

Poleg tega lahko ESRR prispeva k 
spodbujanju integracije čezmejnih trgov 
dela, lokalnih pobud za zaposlovanje, enakih 
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možnosti, usposabljanja in socialne 
vključenosti in k souporabi človeških virov 
in prostorov za R&TR.

možnosti, usposabljanja in socialne 
vključenosti, nediskriminacije in k 
souporabi človeških virov in prostorov za 
R&TR.

Predlog spremembe 15
Člen 6, točka (2), točka (b)

b) izboljševanje dostopnosti, vključno z 
naložbami v čezmejne oddelke vseevropskih 
omrežij, v izboljšan lokalni in regionalni 
dostop do nacionalnih in transnacionalnih 
omrežij in platform, v povečano 
medobratovalnostjo nacionalnih in 
regionalnih sistemov, in s spodbujanjem 
naprednih komunikacijskih in informacijskih 
tehnologij;

b) izboljševanje dostopnosti, vključno z 
naložbami v čezmejne oddelke vseevropskih 
omrežij, -ja, v izboljšan lokalni in regionalni 
dostop, predvsem iz mestnih območij, do 
nacionalnih in transnacionalnih omrežij in 
platform, v povečano medobratovalnostjo 
nacionalnih in regionalnih sistemov, in s 
spodbujanjem naprednih logističnih 
komunikacijskih in informacijskih 
tehnologij;

Predlog spremembe 16
Člen 6, odstavek (2), točka (c)

c) preprečevanje tveganja, vključno s 
spodbujanjem pomorske varnosti in z 
zaščito pred poplavami, onesnaževanjem 
morskih in kopenskih voda, s preprečitvijo 
erozije, potresov in plazov in zaščito pred 
njimi. Programi lahko vključujejo 
posredovanje opreme in razvoj 
infrastrukture, sestavljanje in izvajanje 
načrtov za transnacionalno pomoč, skupnih 
sistemov za določanje tveganj, ter razvoj 
skupnih instrumentov za preučevanje, 
preprečevanje, spremljanje in nadzorovanje 
naravnih in tehnoloških tveganj.

c) preprečevanje tveganja, vključno s 
spodbujanjem prometne varnosti in z zaščito 
pred poplavami, onesnaževanjem morskih in 
kopenskih voda, s preprečitvijo erozije in 
dezertifikacije, potresov in plazov in zaščito 
pred njimi. Programi lahko vključujejo 
posredovanje opreme in razvoj 
infrastrukture, sestavljanje in izvajanje 
načrtov za transnacionalno pomoč, skupnih 
sistemov za določanje tveganj, ter razvoj 
skupnih instrumentov za preučevanje, 
preprečevanje, spremljanje in nadzorovanje 
naravnih in tehnoloških tveganj.

Predlog spremembe 17
Člen 6, točka (2), točka (d)

d) ustvarjanje znanstvenih in tehnoloških 
omrežij v povezavi z vprašanji, ki se 
nanašajo na uravnovešen razvoj 
transnacionalnih področij, vključno z 
vzpostavljanjem omrežij med 

d) ustvarjanje znanstvenih in tehnoloških 
omrežij v povezavi z vprašanji, ki se 
nanašajo na uravnovešen razvoj 
transnacionalnih področij, in odpravljanjem 
razlik v tehnološkem razvoju, vključno z 
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visokošolskimi zavodi in povezav za dostop 
do znanstvenih dognanj in tehnološkega
prenosa opreme za R&TR in mednarodnimi 
centri znanstvene odličnosti R&TR, 
razvojem transnacionalnih konzorcijev za 
izmenjavo R&TR virov, tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja na 
področju prenosa tehnologij in razvojem 
skupnih instrumentov za finančni inženiring, 
usmerjenih v podpiranje R&TR in MSP.

vzpostavljanjem omrežij med 
visokošolskimi zavodi in povezav za dostop 
do znanstvenih dognanj in tehnološkega 
prenosa opreme za R&TR in mednarodnimi 
centri znanstvene odličnosti R&TR, 
razvojem transnacionalnih konzorcijev za 
izmenjavo R&TR virov, tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja na 
področju prenosa tehnologij in razvojem 
skupnih instrumentov za finančni inženiring, 
usmerjenih v podpiranje R&TR in MSP.

Predlog spremembe 18
Člen 6, točka (2), točka (da) (novo)

da) zaščita in krepitev naravne in fizične 
kulturne dediščine v okviru trajnostnega 
gospodarskega razvoja.

Obrazložitev
To področje dejavnosti ni omejeno le na lokalno in regionalno raven. Obstajajo jasni primeri, 
ko ponujata nadnacionalno sodelovanje pri odpravljanju težav in izmenjava najboljše prakse 
znatno evropsko dodano vrednost.

Predlog spremembe 19
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

To lahko združuje sanacijo fizičnega okolja, 
ponovni razvoj opuščenih območij in 
ohranitev in razvoj zgodovinske in kulturne 
dediščine z ukrepi za spodbujanje 
podjetništva, lokalnega zaposlovanja in 
razvoja skupnosti, kot tudi opravljanja 
storitev za prebivalstvo, ob upoštevanju 
spreminjajoče se demografske strukture.

To lahko združuje sanacijo fizičnega okolja, 
ponovni razvoj opuščenih območij in 
ohranitev in razvoj zgodovinske in kulturne 
dediščine z ukrepi za spodbujanje 
podjetništva, turizma, lokalnega 
zaposlovanja, trajnostne mobilnosti in 
razvoja skupnosti, kot tudi opravljanja 
storitev za prebivalstvo, ob upoštevanju 
spreminjajoče se demografske strukture.

Predlog spremembe 20
Člen 9, odstavek 2, točka (1)
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1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti; 1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti, 
še zlasti za turiste;

Predlog spremembe 21
Člen 9, odstavek 2, točka (3)

3) razvoj novih gospodarskih dejavnosti, 
izven poljedelskih in ribiških sektorjev;

3) razvoj novih gospodarskih dejavnosti, 
izven poljedelskih in ribiških sektorjev, 
zlasti s krepitvijo sredstev, ki pomenijo 
potencial za turizem;

Predlog spremembe 22
Člen 10, odstavek 2

Brez poseganja v člena 3 in 4 ESRR 
prispeva k financiranju naložb za izboljšanje 
dostopnosti, k spodbujanju in razvijanju 
gospodarskih dejavnosti, povezanih s 
kulturno dediščino, k spodbujanju trajnostne 
uporabe naravnih virov in k spodbujanju 
turističnega sektorja.

Brez poseganja v člena 3 in 4 ESRR zlasti 
prispeva k financiranju naložb za izboljšanje 
dostopnosti za državljane, s podpiranjem 
storitev za zagotavljanje javnih dobrin in
podpori za storitve prevoza blaga v 
oddaljenih območjih, vključno z začetno 
pomočjo za prevozne storitve, k spodbujanju 
in razvijanju gospodarskih dejavnosti, 
povezanih s kulturno dediščino, k 
spodbujanju trajnostne uporabe naravnih 
virov in k spodbujanju turističnega sektorja.

Obrazložitev
Uporaba sredstev Skupnosti za podpiranje prevoza blaga ne sme vplivati na konkurenčnost v 
tržnem gospodarstvu in mora biti zato omejena na osnovne storitve.

Dostopnost je treba podpirati ne le zaradi gospodarskih dejavnosti, temveč tudi za prebivalce 
območij z ovirami.
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