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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Razširitev v EU–25 je bolj kot prejšnje razširitve v EU pripeljala območja, ki so v znatno 
slabšem položaju. Neskladja ne obstajajo le glede EU–15, ampak tudi v smislu 
neenakomernega razvoja znotraj novih držav članic in med njimi. To je najbolje vidno v 
prepadu med podeželskimi in mestnimi območji, kar je spet bolj pomembno v novih državah 
članicah, kjer igra kmetijsko področje pomembno vlogo v celotnem gospodarstvu. Na teh 
kmetijskih območjih se bodo še naprej odvijale daljnosežne strukturne spremembe; zato si je 
težko predstavljati, da bi bil EKSRP edini vir financiranja za razvoj podeželskih območij, 
torej bi moral biti preoblikovani ESRR bolj osredotočen na podeželska območja.

Ključnega pomena je zagotoviti, da se take neenakosti ne okrepijo s spremembami ESRR-ja, 
ampak da se proti njim bori, in da imajo državljani vseh regij EU možnosti za razvoj, 
posodabljanje in izboljšanje okolja, skupnosti, gospodarstva in družb v skladu s smernicami 
programov lizbonske in göteborške strategije.

Države članice v sedanjem boju z dolgotrajno brezposelnostjo pogosto prezrejo posebne 
strukturne, demografske, socialne in gospodarske dejavnike, ki vplivajo na podeželje, zato 
pripravljavec mnenja meni, da prinašajo določbe za raznovrstnost gospodarstva na podeželju 
veliko možnosti. Vendar pa je pomembno, da osredotočenje na razvoj turizma kot 
alternativnega delodajalca ne povzroči le ustvarjanja slabo plačanih sezonskih delovnih mest 
kot nadomestka slabo plačanih sezonskih del v kmetijstvu.

Pripravljavec mnenja predlaga posebne spremembe za povezovanje podeželskih in osamljenih 
območij v širše gospodarsko življenje Unije, hkrati pa tudi za varovanje edinstvenih vidikov 
podeželskega življenja, ki se lahko izgubijo, če pride do tesnejšega podrejenega odnosa s 
središčem. Uvajanje prometa, in še zlasti informacijske in komunikacijske infrastrukture, 
ponuja več možnosti in raznovrstnosti za gospodarsko življenje na teh območjih. Cilj posebne 
obravnave obrobnih regij in vasi z nizko gostoto prebivalstva, ki imajo malo možnosti za 
dostop do teh infrastruktur, je premostiti te slabosti, še zlasti fizično oddaljenost od 
gospodarskih središč in socialnih storitev.

Povečane in bolj raznovrstne dejavnosti bi morale regijam in skupnostim pomagati, da se 
obranijo pritiskov, kot sta izseljevanje in dolgotrajna brezposelnost, pojmi, kot je delo na 
daljavo, pa imajo očitne možnosti, da „slabosti“, kot so osamljenost in nizke cene hiš, 
spremenijo v primerjalne prednosti. Razen razširitve fizične infrastrukture je pomembno 
zagotoviti, da lahko izolirani posamezniki pridobijo potrebna znanja, ki jim omogočajo 
vključitev v novo gospodarstvo, in neposredno obravnavati pogosto prisotne težave družbene 
izključitve. Komisarja Hübner in Fischer Boel sta pred nedavnim poudarila „osredotočanje na 
izobraževanje in usposabljanje, raziskovanje in razvoj ter spodbujanje inovativnosti in 
trajnosti“, kar je neločljivo povezano z doseganjem ciljev programa lizbonske strategije in 
ima ključno vlogo v regionalnem, mestnem in podeželskem razvoju. 

Pravzaprav se zdi neučinkovito izločiti podeželski razvoj iz regionalne politike in zdi se, da je 
treba pri preoblikovanju ESRR dati večji poudarek potrebam podeželja. Potrebno je izvajati 
sestavljene razvojne strategije, s katerimi se po eni strani zoperstavimo preprekam za ustrezen 
gospodarski razvoj, po drugi pa so skladne z razvojem podeželja. Tozadevno ima 
pripravljavec mnenja zadržke do pristopa financiranja iz enega sklada, ki ga predlaga 
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Komisija.

V poenostavitev uprave in vodenja skladov za izvajanje zgoraj omenjenih ciljev je bilo 
vloženega veliko truda. Število finančnih instrumentov je zmanjšano na tri. Vendar pa njihov 
obseg učinkovanja ostaja nejasen, še zlasti, če ne bodo številne kohezijske politike in njihovi 
programi bolje usklajeni med sabo in z drugo politiko EU.

Nova zasnova širi vlogo ESRR ne le kot načina za povečano financiranje, ampak predvsem 
kot referenčne točke za usklajevanje različnih politik EU in programov za izvajanje navedenih 
ciljev zbliževanja, konkurenčnosti, zaposlovanja ter teritorialnega sodelovanja. 

PRIPOROČILA

Poleg vseh pozitivnih vidikov predloga želimo Komisiji dati naslednja priporočila:

• zagotovi naj se celostni pristop, ki bo dopuščal dopolnjevanje različnih strukturnih 
skladov z zagotavljanjem učinkovitega usklajevanja med oblikovanjem in izvajanjem 
ESRR, ESS in EKSRP;

• ohrani naj se sinergija med ciljem konkurenčnosti v podeželskih območjih in EKSRP z 
vključitvijo dejavnosti ESRR ter ESS v podeželske strateške načrte in da sestavi primerne 
strateške smernice za učinkovito usklajevanje;

• ohrani naj se celovitost proračuna EKSRP (na stopnji, ki jo predlaga Komisija), saj 
EKSRP deluje kot nujno dopolnilo evropskega teritorialnega razvoja podeželskih 
območij;

• podrobneje naj se opredelijo „jasni razmejitveni kriteriji“, navedeni v členu 9;

• naloge iz členov 4 in 5 naj se obravnavajo z večjo prožnostjo;

• v ime novega cilja tri naj se vključi izraz "Interreg", ker ima dolgo zgodovino in dobro 
zasidran pomen;

• obravnava naj se vključitev posebnih določb v zvezi s ciljem teritorialnega sodelovanja v 
splošno uredbo in ne uredbo o EKSRP;

• pojasni naj se razmerje med nekaterimi deli čezmejnega in nadnacionalnega sodelovanja v 
evropski soseski ter partnerstvom in IPA;

• sestavijo naj se ustrezne smernice Skupnosti za EGCC, saj nima razjasnjenih dodatnih 
vrednosti, financiranja in delovnih postopkov;

• obravnava naj se večje vključevanje decentraliziranih organov in drugih socialnih 
partnerjev za zagotavljanje izpolnjevanja načel partnerstva in subsidiarnosti;

• zagotovi enakovredne priložnosti moškim in ženskam, da obravnava posebne potrebe 
invalidnih oseb, kot tudi zagotovi enakovredne priložnosti za manjšine, ne le kot 
horizontalne cilje ESS, ampak tudi v okviru ESRR.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za regionalni razvoj, kot pristojni 
odbor, da vključi v svoje poročilo naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1

(1) Člen 160 Pogodbe določa, da je Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR) namenjen 
odpravi glavnih regionalnih neskladij v 
Skupnosti. ESRR tako prispeva k 
zmanjšanju vrzeli med stopnjami razvoja 
različnih regij in zmanjšanju obsega 
zaostajanja regij ali otokov, vključno s 
podeželskimi območji z omejenimi 
možnostmi.

(1) Člen 160 Pogodbe določa, da je Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR) namenjen 
odpravi glavnih regionalnih neskladij v 
Skupnosti. ESRR tako prispeva k 
zmanjšanju vrzeli med stopnjami razvoja 
različnih regij in zmanjšanju obsega 
zaostajanja regij, vključno s podeželskimi 
območji, otoki, planinskimi območji, redko 
poseljenimi območji in čezmejnimi regijami
z omejenimi možnostmi.

Obrazložitev

Ta sprememba pokriva potrebo po popolnosti, tako da izrecno navaja vse regije, ki so 
prikrajšane.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 6(a) (novo)

(6a) ESRR bi moral imeti v smislu višanja 
kakovosti življenja in razvoja nekega 
ozemlja posebno vlogo v korist lokalnega 
gospodarskega razvoja, zlasti s 
spodbujanjem lokalnih povezav za 
zaposlovanje, programov za celosten razvoj 
mest, razvoja podeželja in pobud za 
zaposlovanje.

Obrazložitev

Za pospeševanje zbliževanja manj razvitih regij, od katerih mnoge tare brezposelnost, je treba 
spodbujati pobude za zaposlovanje.

  
1 UL C .../Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7

(7) Posebno pozornost je potrebno nameniti 
zagotavljanju povezljivosti in doslednosti 
med podporo, ki jo dodeli ESRR in tisto, ki 
jo dodeli Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja v skladu z Uredbo (ES) št. (…) in 
Evropski sklad za ribištvo v skladu z Uredbo 
(ES) št. (…). Programi, ki jih financira 
ESRR morajo tako podpirati diverzifikacijo 
podeželskega gospodarstva in področij, 
odvisnih od ribištva, stran od tradicionalnih 
dejavnosti.

(7) Posebno pozornost je potrebno nameniti 
zagotavljanju povezljivosti in doslednosti 
med podporo, ki jo dodeli ESRR in tisto, ki 
jo dodeli Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja v skladu z Uredbo (ES) št. (…)  in 
Evropski sklad za ribištvo v skladu z Uredbo 
(ES) št. (…)[7]. Programi, ki jih financira 
ESRR morajo tako podpirati diverzifikacijo 
gospodarskega in kulturnega razvoja
podeželja in področij, odvisnih od ribištva, 
stran od tradicionalnih dejavnosti.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 10

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

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

Obrazložitev

Cilj tega je usklajevanje ubeseditve uvodne izjave 10 s predlogi sprememb uvodne izjave 1 
zaradi večje doslednosti.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 13

(13) Treba je podpirati učinkovito čezmejno 
in transnacionalno sodelovanje z državami, 
ki mejijo na Skupnost, kjer je to potrebno za 
zagotovitev učinkovite podpore pri razvoju 
regijam držav članic, ki mejijo na tretje 
države. Skladno s tem, je primerno 
izjemoma odobriti financiranje pomoči 

(13) Treba je podpirati učinkovito čezmejno 
in transnacionalno sodelovanje z državami, 
ki mejijo na Skupnost, kjer je to potrebno za 
zagotovitev učinkovite podpore pri razvoju 
regijam držav članic, ki mejijo na tretje 
države. Skladno s tem, je primerno 
izjemoma odobriti financiranje pomoči 
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ESRR projektom v tretjih državah, če le-to 
prinaša koristi regijam Skupnosti.

ESRR projektom v tretjih državah, če le-to 
prinaša koristi regijam Skupnosti. Prav tako 
je treba ustrezno porazdeliti finačna 
sredstva na področjih transnacionalnih in 
čezmejnih ciljev "evropskega teritorialnega 
sodelovanja". Število meja Evropske unije 
se je zelo povečalo in mnogo regij zaostaja 
prav zaradi njihove mejne lege, zato je 
potrebno posebno pozornost nemeniti 
čezmejnemu sodelovanju. ter izboljšanjem 
okolja, s preobrazbo nazadujočih 
industrijskih regij in spodbujanjem 
trajnostnega in uravnovešenega razvoja v 
celotni Uniji, ob upoštevanju posebnih 
potreb prikrajšanih, kakor tudi potrebe po 
odpravi posebnih pomanjkljivosti zaradi 
oddaljenosti, osamljenosti in ločenosti.

Obrazložitev

Le but de cet amendement est de garantir que les ressources financières nécessaires seront 
disponibles pour relever les nouveaux défis auxquels le volet transfrontalier de la coopération 
territoriale européenne sera confronté dans une Union élargie.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 13(a) (novo)

(13a) Neskladja med potrebami regij, ki 
izpolnjujejo pogoje, opredeljene s ciljem o 
"regionalni konkurenčnosti in 
zaposljivosti", so se s širitvijo EU bistveno 
povečala, ker pa naj bi načelo 
subsidiarnosti regionalnim organom 
omogočalo določanje njihovih prednostnih 
nalog, je treba zaradi področja uporabe 
člena 5 zagotoviti večjo fleksibilnost. Kljub 
temu naj bi razporeditev finančnih sredstev 
iz ESRR vsem trem ciljem ostala 
nespremenjena. Finančni okvir se mora 
ohraniti v skladu z določbami ES 
št..../2005..

Obrazložitev
Avec ce nouveau considérant, le rapporteur pour avis cherche à garantir que la nécessité 
d'élargir le champ des interventions au titre de l'article 5 n'entraînera pas une pondération 
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différente de la ventilation des ressources financières entre les trois objectifs du FEDER aux 
dépens de l'objectif de convergence, qui demeure la priorité du Fonds.

Predlog spremembe 7
Člen 1, odstavek 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 in področij z 
naravnimi ali demografskimi ovirami.

Obrazložitev

Izrecen sklic na demografske ovire pokriva potrebo po popolnosti in tudi omogoča, da člen 1 
pokriva še redko poseljena območja.

Predlog spremembe 8
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 
regionalnega 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 
regionalnega gospodarstva, vključno s 
krepitvijo konkurenčnosti in inovacije, z 
ustvarjanjem trajnostnih delovnih mest, 
družbenim vključevanjem in 
enakopravnimi priložnostmi, varovanjem 
ter izboljšanjem okolja, s preobrazbo 
nazadujočih industrijskih regij in 
spodbujanjem trajnostnega in 
uravnovešenega razvoja v celotni Uniji, ob 
upoštevanju posebnih potreb prikrajšanih, 
kakor tudi potrebe po odpravi posebnih 
pomanjkljivosti zaradi oddaljenosti, 
osamljenosti in ločenosti.

Obrazložitev

Ponovna ubeseditev omogoča natančno opredelitev odobrenih posredovanj.

Predlog spremembe 9
Člen 4, točka 3
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(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 in ter s sprejetjem in 
uporabo tehnologij za preprečevanje 
onesnaženja;

(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, 
obnavljanje skupnih območij v javni lasti v 
soseskah, v katerih so razmere slabe, razvoj 
mestnih zelenih površin, preprečevanje 
hrupa, zaščita kakovosti vode, 
gospodarjenje z vodami, spodbujanje 
čistega javnega prevoza, preprečevanje 
tveganja, spodbujanje biotske raznovrstnosti 
in varstvo narave, pomoč MSP pri 
spodbujanju trajnih načinov proizvodnje z 
vzpostavljanjem gospodarnih sistemov za 
upravljanje z okoljem in ter s sprejetjem in 
uporabo tehnologij za preprečevanje 
onesnaženja;

Obrazložitev

Cilj je vključiti nekatere vidike v okvir cilja konvergence, ki vpliva na veliko več regij, kot jih 
je sedaj upravičenih v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in cilja evropskega 
teritorialnega sodelovanja. Upoštevati pa je treba tudi okoljski vidik mestnega obnavljanja.

Predlog spremembe 10
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 in zgodovinskega
premoženja kot priložnosti za trajni razvoj 
turizma, spodbujanje kulture gibanja in 
športa, varstvo in izboljšanje kulturne 
dediščine v podporo gospodarskemu 
razvoju, pomoč pri izboljšanju ponudbe 
turističnih storitev z novimi storitvami z 
dodano vrednostjo;

Obrazložitev

Au titre de l'objectif "convergence", le Fonds est notamment tenu de soutenir le tourisme, 
dans le cadre duquel la promotion du patrimoine naturel et culturel est prévue. Il convient ici 
de tenir également compte du patrimoine historique (entretenir le souvenir de lieux liés à des 
événements historiques importants, par exemple). Il est nécessaire de compléter ce dispositif 
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car, à l'article 8, le patrimoine historique est mentionné comme étant une valeur distincte du 
patrimoine culturel. Il convient d'ajouter à l'objectif de promotion du tourisme la promotion, 
qui lui est étroitement liée, de la culture physique et du sport. Nous aspirons en effet à 
améliorer la qualité de vie dans les régions en retard de développement, et la culture 
physique et le sport sont des facteurs qui améliorent manifestement la qualité de vie. Le 
Fonds devrait soutenir les investissements dans le domaine de la culture physique et du sport, 
tout autant dans les villes que dans les campagnes.

Predlog spremembe 11
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 
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;

(6) naložbe v transport, vključno z 
vseevropskim omrežjem ter gradnjo in 
izboljšanjem cest zunaj trase TEN-T ob 
upoštevanju potrebe, da se vzpostavi 
povezave z otoškimi, podeželskimi, 
neobalnimi ali drugače oddaljenimi 
regijami ter med temi regijami in 
osnovnimi območji Skupnosti, in celovitimi 
strategijami na ravni mest za čist mestni 
promet, ki prispevajo k izboljšanju dostopa 
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;

Obrazložitev

Gradnja in izboljšanje cest zunaj trase TEN-T morata biti izrecno izražena v besedilu uredbe, 
zlasti kot sklicevanje na pripombo Komisije na prvi oktobrski seji delovne skupine SAWP 
(Scientific Advice Working Party), na kateri je Komisija zagovarjala stališče, da TEN-T 
financira Kohezijski sklad, sekundarne sisteme pa v primeru cest tudi ESRR. Drugi del 
predloga spremembe je bolj usmerjen na potrebe po prevozu v obrobnih regijah.

Predlog spremembe 12
Člen 4, točka 8

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

(8) naložbe v izobraževanje, ki prispevajo k 
povečanju privlačnosti in kakovosti življenja 
v regiji in omogočajo enake možnosti za 
izobraževanje;
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Obrazložitev

Justification

Le Fonds est tenu à juste titre de soutenir les investissements en faveur de l'éducation (article 
4, paragraphe 8), qui doivent contribuer à accroître l'attractivité et la qualité de vie dans les 
régions. Il conviendrait d'ajouter une indication relative à l'égalisation des chances dans le 
domaine de l'éducation. La présente question revêt une importance fondamentale. L'une des 
causes principales qui nuit à la qualité de vie des habitants des zones rurales est l'accès 
difficile à l'éducation, les établissements scolaires étant éloignés, les trajets longs et onéreux 
inévitables, etc. Compte tenu du facteur démographique et du nombre habituellement réduit 
d'élèves, le maintien des écoles dans les zones rurales est onéreux. C'est pourquoi le Fonds 
devrait également soutenir les investissements destinés à égaliser les chances au regard de 
l'éducation dans ces zones.

Predlog spremembe 13
Člen 4, točka 9

(9) zdravstvo, 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 z 
uporabo ICT in oskrbe bolnikov na daljavo, 
ki prispevajo k regionalnemu razvoju in 
kakovosti življenja v regijah;

Obrazložitev

Au titre de l'objectif "convergence", le Fonds est également tenu, à juste titre, de soutenir les 
investissements en faveur de la santé, le soutien dans ce domaine ne devant pas se limiter à 
améliorer la fourniture des soins de santé, mais s'étendre à l'éradication des maladies ou 
prophylaxie et, ce qui est particulièrement important pour les zones rurales, accroître l'accès 
aux services médicaux car cela s'avère habituellement difficile pour les habitants de ces 
zones.

Predlog spremembe 14
Člen 5, Uvodni del

V skladu s ciljem „Regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja“, ESRR 
usmerja svojo pomoč, v okviru strategij za 
trajnostni regionalni razvoj, v naslednje 
prednostne naloge:

V skladu s ciljem „Regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja“, ESRR 
usmerja svojo pomoč, v okviru strategij za 
trajnostni regionalni razvoj, predvsem v 
naslednje prednostne naloge:
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Obrazložitev

Pripravljavec mnenja meni, da seznam prednostnih nalog ne sme biti izključevalen, ampak 
mora omogočati, da ESRR upošteva posebne potrebe in raznovrstno naravo regij ter njihov 
razvoj in relativno konkurenčnost.

Predlog spremembe 15
Člen 5(2)(c)

(c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa;

(c) spodbujanje čistega javnega prometa;

Obrazložitev

Nobenega očitnega razloga ni za omejevanje izboljšav na tem področju na mestna območja, 
ker lahko podeželski javni prevoz obsega veliko večjo razdaljo na pot uporabnika.

Predlog spremembe 16
Člen 5, točka 3, (ba) (novo)

(ba) olajševanje razširjanja ekonomije 
znanja na redko poseljenih in podeželskih 
območjih, s spodbujanjem sprejetja in 
izkoriščanja ICT za doseganje dodane 
vrednosti, raznovrstnosti in razširitve 
gospodarske dejavnosti.

Predlog spremembe 17
Člen 6, točka 1 (ba) (novo) 

(ba) s spodbujanjem trajnostnega razvoja 
podeželja;

Predlog spremembe 18
Člen 7, točka (a)

(a) DDV; (a) vračljiv DDV;

Obrazložitev

S tem se zagotovi, da se s pravilom potrdijo prejšnje in sedanje prakse za programe ESRR. 
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Poleg tega bi bilo v skladu z določbami uredbe ESS in bi se tako izognili nerazumljivim 
odstopanjem znotraj evropske kohezijske politike.

Predlog spremembe 19
Člen 9, odstavek 1

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost med ukrepi, ki jih 
sofinancira Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja (EKSRP) v skladu z 
Uredbo (ES) št. (…) in ukrepi, ki jih 
sofinancira Evropski sklad za ribištvo (ESR) 
v skladu z Uredbo (ES) št. (…) na eni strani 
ter na drugi strani programi, ki jih 
sofinancira ESRR.

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost med ukrepi, ki jih 
sofinancira Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja (EKSRP) v skladu z 
Uredbo (ES) št. (…) v skladu s členom
11(3) peta alinea zadevne uredbe in ukrepi, 
ki jih sofinancira Evropski sklad za ribištvo 
(ESR) v skladu z Uredbo (ES) št. (…) na eni 
strani ter na drugi strani programi, ki jih 
sofinancira ESRR.

Obrazložitev

Cet amendement vise à rappeler et à souligner la réglementation prévue par le présent 
règlement concernant le nouveau Fonds européen agricole de développement rural afin 
d'établir clairement que la synergie nécessaire entre la politique de développement rural et la 
politique de cohésion constitue une problématique commune au stade de la programmation 
de ces deux politiques.

Predlog spremembe 20
Člen 9, odstavek 2, točka 1

(1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti; (1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti 
in privlačnosti takšnih območij;

Predlog spremembe 21
Člen 9, odstavek 2, točka 3

(3) razvojem novih gospodarskih dejavnosti 
zunaj poljedelskih in ribiških sektorjev;

(3) razvojem gospodarskih dejavnosti zunaj 
poljedelskih in ribiških sektorjev;

Obrazložitev

Pomoč ne sme biti omejena samo na nove dejavnosti, ampak mora biti namenjena tudi 
poglobitvi in izboljšanju obstoječih dejavnosti.
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Predlog spremembe 22
Člen 9, odstavek 2, točka 4(a) (novo)

4(a) razvoj in ukrepi za usposabljanja na 
podeželju;

Predlog spremembe 23
Člen 9, odstavek 2, točka 5

(5) razvojem turizma in drugih možnosti, ki 
jih ponuja podeželje.

(5) razvojem trajnostnega turizma in drugih 
možnosti, ki jih ponuja podeželje.

Obrazložitev

Spodbujanje obsežnega sezonskega turizma lahko poslabša obstoječo sezonskost na 
podeželskih trgih dela.

Predlog spremembe 24
Člen 9, odstavek 2, točka 5(a) (novo)

5(a) proizvodnja biogoriv in /ali obnovljivih 
virov energije.

Justification

Les zones rurales devraient contribuer à l'objectif ambitieux de l'Union européenne de 
couvrir 12 % de sa consommation brute d'énergie au moyen de sources d'énergie 
renouvelables.

Predlog spremembe 25
Člen 9, odstavek 2, točka 5(b) (novo)

5(b) naložbe v energetsko učinkovitost 
(infrastrukturo, tehnično podporo in 
obveščanje končnih porabnikov).

Predlog spremembe 26
Člen 10, odstavek 2

Brez poseganja v člena 3 in 4 ESRR zlasti 
prispeva k financiranju naložb, katerih 
namen je izboljšanje dostopnosti, 

Brez poseganja v člena 3, 4 in 5 ESRR zlasti 
prispeva k financiranju naložb, katerih 
namen je izboljšanje dostopnosti, 
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spodbujanje in razvoj gospodarskih 
dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino, 
pospeševanje trajnostne rabe naravnih virov 
in spodbujanje turizma.

spodbujanje in razvoj gospodarskih 
dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino, 
pospeševanje ustvarjanja delovnih mest, 
trajnostne rabe naravnih virov in 
spodbujanje turizma.

Obrazložitev

Brezposelnost je pomemben dejavnik pri odhajanju ljudi z območij z naravnimi ovirami.

Predlog spremembe 27
Člen 12, točka 3(a) (novo)

3(a) presojo vplivov na zaposlovanje na 
zadevnih področjih in v njihovih 
ozemeljskih sosednjih državah, vključno s 
strukturami delovne sile, sezonskimi učinki 
in znanji;

Obrazložitev

Pri vzpostavitvi operativnih programov v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja 
je treba preučiti verjetne učinke na zaposlovanje, da bi omogočili boljše usklajevanje načrtov, 
ki lahko presegajo izobrazbene, socialne in teritorialne delitve.

Predlog spremembe 28
Člen 14, odstavek 3

(3) Vsaka država članica, ki sodeluje v 
operativnem programu, določi predstavnike, 
ki bodo sodelovali v nadzornem odboru, ki 
ga določa člen 64 Uredbe (ES) št. (…).

(3) Vsaka država članica, ki sodeluje v 
operativnem programu, določi predstavnike, 
ki bodo sodelovali v nadzornem odboru, ki 
ga določa člen 64 Uredbe (ES) št. (…), in 
zagotovi, da so sodelujoči regionalni in 
lokalni organi ustrezno zastopani, v skladu 
z institucionalnim okvirom.

Obrazložitev

Glavni cilj je zagotoviti skladnost z načeloma partnerstva in subsidiarnosti.
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