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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog, ki se ga obravnava, je treba obravnavati skupaj z uredbo o splošnih določbah (KOM 
(2004) 492 konč.) o reformi strukturnih skladov in kohezijskega sklada Unije, to pa je 
pomembno iz treh razlogov:

a) ker določa splošna pravila, ki veljajo za tri sklade: ESRR (glavni instrument regionalne 
politike EU), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad;

b) ker določa posebna območja EU, ki bodo upravičena do financiranja, če bodo izpolnjeni 
cilji (konvergenca, regionalna konkurenčnost in teritorialno sodelovanje); ESRR je zato 
izvedeni pravni instrument;

c) ker praktično določa večino splošnih pogojev in sklicevanje na pomoč ESRR; zato 
predloga ESRR ni mogoče obravnavati ločeno od uredbe o splošnih določbah.

Vendar pa je mogoče posebne določbe predloga ESRR pregledati glede na merilo, poznano 
kot „sindrom perifernosti“. Obsega ovire (tj. naravna danost, nezadostna akumulacija 
kapitala, pomanjkanje dinamičnosti zaradi nizkega človeškega kapitala, slaba infrastruktura, 
slabe storitve, neobstoj kulturnih dejavnosti itd.), ki povzročajo odstopanja ekonomskih 
učinkov in dejavnosti ter gospodarske blaginje (BDP na prebivalca).

Glede na to temeljno predpostavko se pripravljavec mnenja posveča pristojnosti odbora ITRE 
v zadevah, povezanih z industrijsko politiko in MSP, raziskavami in znanostjo, energijo, 
telekomunikacijami, informacijsko družbo in transevropskimi energetskimi in 
telekomunikacijskimi omrežji (TEN). Treba je pojasniti, da te politike znatno prispevajo k 
regionalnemu razvoju.

Poleg tega pripravljavec mnenja poudarja pomanjkanje pristojnosti, podeljenih Evropskemu 
parlamentu v zadevah, povezanih s pravimi vzroki regionalnih neskladij. Vendar pa predlaga 
pomembnejše spremembe regionalne politike EU.

Pripravljavec mnenja pozdravlja namen in področje uporabe, opredeljena v predlogu 
Komisije v zvezi z ESRR, vendar pa ju je treba še pojasniti in dodatno razčleniti ob 
upoštevanju zaloge znanja, ki ga je EU pridobila od oblikovanja ESRR, in novih prednostnih 
nalog, določenih v pregledanem programu lizbonske strategije in finančni perspektivi za 
obdobje 2007–2013.

Pomen inovacij je treba vključiti v predlog. Vključitev programov iz Lizbone in Göteborga ter 
predloge iz Kokovega poročila je treba obravnavati kot bistvene pogoje za doseganje ciljev 
ESRR. Pozdraviti je treba prožno razlago inovativnih ukrepov, da se vzpostavi izmenjava 
informacij in se izkoristi izkušnje in najboljše prakse. Inovativni ukrepi morajo ustvariti 
možnost za regije, da eksperimentirajo na področjih, ki so v prihodnosti lahko potencialno 
uspešna. Regije in lokalne oblasti imajo svojo vlogo pri določanju obsega evropske regionalne 
politike.

MSP so pri osnovi proizvodne zgradbe regij. Treba jim je omogočiti, da predvidijo nove 
inovativne izzive in jih uveljavijo v praksi kar najbližje državljanom. Manj birokracije, 
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preglednost ter novi mehanizmi za spodbujanje vlaganj in zagotavljanje sredstev so nujne 
prvine, ki lahko olajšajo malim in srednje velikim podjetjem ter drugim zasebnim 
udeležencem dostop do evropskih programov in kar najučinkovitejše izvajanje programov.

Na regionalni razvoj in politiko pa vplivajo tudi drugi dejavniki. Eden od njih je povezan z 
novimi oblikami notranjega sodelovanja, ki predvidevajo sinergije regij in držav članic z 
drugimi možnostmi financiranja (tj. med Ciljem 2 (ESRR) in raziskovalnim okvirnim 
programom), prožnost pri sofinanciranju programov, vključno z dobro določenim javno-
zasebnim partnerstvom (PPP), in učinkovitejše načine izvajanja regionalne politike. Te nove 
oblike so partnerstva, na primer zasebni/javni konzorciji, civilna družba/visokošolski zavodi, 
MSP/lokalne oblasti itd. Pripravljavec mnenja pozdravlja predloge Komisije, ki se posvečajo 
pomembnosti čezmejnega sodelovanja.

Vsa te vprašanja so prenesena v ustrezne predloge sprememb, ki jih spremljajo kratke 
obrazložitve.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 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 3

(3) ESRR mora zagotoviti pomoč v okviru 
splošne strategije za kohezijsko politiko, kar 
zagotavlja večjo koncentracijo pomoči na 
prednostne naloge Skupnosti, zlasti zunaj 
manj razvitih regij.

(3) ESRR mora zagotoviti pomoč v okviru 
splošne strategije za kohezijsko politiko, kar 
zagotavlja večjo koncentracijo pomoči na 
prednostne naloge Skupnosti in pomeni 
prizadevanje za reševanje temeljnih vzrokov 
regionalnih neskladij, zlasti v manj razvitih 
regijah.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi s predlogom za člen 2. Pomeni 
dodatek k splošni strategiji ESRR, tj. prednostno nalogo tega sklada, da rešuje in odpravlja 
vzroke regionalnih neskladij.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 6

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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(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 skladih1, 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 skladih2, je potrebno urbano 
dimenzijo okrepiti s celostnim 
vključevanjem ukrepov na tem področju v 
operativne programe, ki jih sofinancira 
ESRR. Pri tem morajo imeti lokalne 
razvojne pobude in pobude za zaposlovanje 
ter možnost za njihovo inovacijo 
pomembno vlogo.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Zaželeno je, da se razširi sredstva in 
območja podpore, ki spadajo pod cilj 
konvergence, z uvedbo novega mehanizma 
pomoči za MSP ter novega pristopa k 
regionalnemu razvoju tako, da se malim in 
srednje velikim podjetjem da na razpolago, 
brezplačno, dosežke raziskav, ki se v celoti 
financirajo iz javnih sredstev.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja inovativen pristop k raziskavam. Najprej obvezuje raziskovalne 
ustanove, ki se v celoti financirajo iz javnih (evropskih ali nacionalnih) proračunov, da 
rezultate svojih raziskav ponudijo malim in srednje velikim podjetjem, ki si prizadevajo, da bi 
te raziskave prenesle na področje dejanske industrijske uporabe. Poleg tega določa tudi 
pogoje za neposreden prenos znanja, pridobljenega z javnimi sredstvi, zainteresiranim 
strankam, ki želijo to znanje nadalje razviti za potrebe regionalnega razvoja.

Predlog spremembe 4
Člen 2

ESRR prispeva k financiranju pomoči za 
okrepitev gospodarske, socialne in 

ESRR prispeva k financiranju pomoči, si 
prizadeva za okrepitev gospodarske, 

  
1 UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
2 UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
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teritorialne kohezije z zmanjšanjem 
neskladij med regijami in s podpiranjem 
strukturnega razvoja in prilagajanja 
gospodarstva, vključno s preobrazbo 
nazadujočih industrijskih regij.

socialne in teritorialne kohezije z 
reševanjem in obravnavanjem temeljnih 
vzrokov neskladij med regijami in s 
podpiranjem strukturnega razvoja in 
prilagajanja gospodarstva, vključno s 
preobrazbo nazadujočih industrijskih regij.

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 
konkurenčnosti s pristopom, ki povezuje 
inovacije z regionalnim razvojem in 
posveča posebno pozornost vlogi regij v 
tehnoloških platformah, ustvarjanju trajnih 
delovnih mest in spodbujanju okolju 
prijazne rasti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dokazuje, da je glavni namen ESRR izkoreninjenje vzrokov za 
regionalna neskladja. Zato se mora pomoč ESRR posvečati temeljnim dejavnikom, ki 
povzročajo in poudarjajo regionalna neskladja. Poleg tega pojasnjuje, da inovacije kot take 
ne nujno zmanjšujejo regionalnih neskladij niti ne povzročajo trajnostne rasti. Nasprotno pa 
bi pristop v zvezi z inovacijami pomagal sprožiti pomnoževalni učinek na ustvarjanje delovnih 
mest.

Predlog spremembe 5
Člen 3, odstavek 2, točka (b)

b) infrastrukture; b) fizične in tehnološke infrastrukture;

Obrazložitev

Pridevnika: „fizični in tehnološki“ določata vrsto infrastrukture, ki se šteje kot upravičena do 
sredstev ESRR. Vsakršna infrastruktura ne bi nujno prispevala k povečanju produktivnosti 
regij. Zato je pojasnitev, predlagana s tem predlogom spremembe, nujna.

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, 

c) razvojnih pobud, ki obsegajo storitve 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 
povezovanje v mreže ali izmenjava izkušenj 
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mesti ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

med regijami, mesti, skupnimi lokalnimi 
pobudami ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe je opredelitven v tem smislu, da morajo biti „razvojne pobude“ 
določeni in ne abstraktni pojmi. Drugi del uvaja „povezovanje izkušenj v mreže“ kot 
inovativen način za doseganje obsega pomoči ESRR, skupaj s „skupnimi lokalnimi 
pobudami“, ki spodbujajo sodelovanje lokalnih oblasti pri regionalnem razvoju.

Predlog spremembe 7
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 srednje 
velikih podjetjih (MSP) ter prenosu 
tehnologije, izboljšanje povezav med MSP 
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 z novimi finančnimi instrumenti;

1) raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), 
inovativnost in podjetništvo, vključno s 
krepitvijo zmogljivosti na področju 
regionalnih raziskav in tehnološkega razvoja 
in odpravljanjem razlik v tehnološkem 
razvoju med regijami, pomoč R&TR v 
malih in srednje velikih podjetjih (MSP) ter 
prenosu tehnologije, izboljšanje povezav 
med MSP 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 z novimi finančnimi instrumenti ter 
sofinanciranje regionalnih tveganih in 
lokalnih razvojnih skladov za oblikovanje 
učinka vplivanja in pritegnitev zasebnega 
kapitala za podporo gospodarskega razvoja 
regije;

Obrazložitev

Za zmanjšanje digitalne vrzeli, ki je med regijami.

Predlog spremembe 8
Člen 4, točka (1 a) (novo)

(1a) Raziskave, ki se v celoti financirajo iz 
javnih sredstev prek proračuna ES ali 
nacionalnih raziskovalnih ustanov in ki še 



PE 353.428v02-00 8/17 AD\564543SL.doc

SL

niso patentirane, se lahko brezplačno 
ponudijo malim in srednje velikim 
podjetjem, če so takšne raziskave 
neposredno spremenjene v inovacijo, ki 
omogoča ustvarjanje industrijskega izdelka 
z manj energijske vrednosti;

Obrazložitev

V EU in večini držav članic ni mehanizma, ki bi omogočal, da se raziskave, ki jih izvajajo 
visokošolski zavodi ali raziskovalne ustanove, uporabijo na področju industrije. Odsotnost 
mehanizma pomeni oviro za razvoj, ta predlog spremembe pa si prizadeva za njeno odpravo.
Uvaja nov mehanizem podpore za MSP z uporabo obstoječega znanja, ki izhaja iz 
raziskovalnih ustanov, za industrijske inovacije. Takšne raziskave so postale mogoče zaradi 
financiranja javnega sektorja. Vendar pa so javna sredstva neizkoriščena, če se raziskav ne 
uporabi ustrezno. Vendar pa če se jih ponudi malim in srednje velikim podjetjem ob 
zagotovljenih minimalnih pravnih predpisih, bi to za podjetja pomenilo spodbudo za vlaganje 
v nove izdelke.

Predlog spremembe 9
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 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) ali
uporabo novih idej;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je logično nadaljevanje temeljne predpostavke ICT. Bistveno je tudi, 
da informacijska družba sprejme „uporabo novih idej“.

Predlog spremembe 10
Člen 4, točka (4)

4) Preprečevanje tveganj, vključno z 
razvojem in izvajanjem načrtov za 
preprečevanje in spopadanje z naravnimi in 
tehnološkimi tveganji;

4) Preprečevanje tveganj, ki izhajajo iz 
razvoja finančnih ali kapitalskih trgov,
vključno z razvojem in izvajanjem načrtov 
za preprečevanje in spopadanje z naravnimi 
in tehnološkimi tveganji;



AD\564543SL.doc 9/17 PE 353.428v02-00

SL

Obrazložitev

Veliko je virov tveganj, za katera so potrebne različne tehnike ali pristopi za njihovo 
„preprečevanje“. Za regije, ki jih zajema ta uredba, je pomemben vir tveganja nestanovitnost 
„finančnih ali kapitalskih trgov“, ki negativno vpliva na predhodna vlaganja. Zato bi javno 
jamstvo zagotovilo element podpore in manjšo negotovost.

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, glavnimi 
evropskimi tehnološkimi in logističnimi 
projekti 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

Vključevanje naložb v glavne tehnološke, logistične in prostorske projekte v okviru cilja 
konvergence.

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 z uporabo novih tehnologij (na 
primer elektronske table) za olajšanje 
dostopa na daljavo;

Obrazložitev

Odpravljanje razlik v tehnološkem razvoju med regijami na področju izobraževanja z 
uporabo novih tehnologij.

Predlog spremembe 13
Člen 5, uvodni del

V skladu s ciljem „Regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja“, ESRR 

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

upošteva cilje 7. okvirnega programa in
usmerja svojo pomoč, v okviru strategij za 
trajnostni regionalni razvoj, na naslednja
področja:

Obrazložitev

Nujno potrebno je doseči boljšo sinergijo med okvirnim programom financiranja in 
programom strukturnega financiranja.

Predlog spremembe 14
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 
učinkovitih regionalnih sistemov inovacij, 
ali s prenosom raziskav, ki se v celoti 
financirajo iz proračunov ES ali držav 
članic in ki omogočajo ustvarjanje novih 
industrijskih izdelkov ali novih storitev, in 
izrecno:

Obrazložitev

Za logiko tega predloga glej predloga spremembe za uvodno izjavo 8a (novo) in za člen 4(1a) 
(novo).

Predlog spremembe 15
Člen 5, točka (1), točka (b)

b) spodbujanje inovativnosti v MSP s 
spodbujanjem omrežij sodelovanja med 
visokošolskimi zavodi in podjetji, s 
podpiranjem poslovnih omrežij in združenj 
MSP in z olajšanjem dostopa MSP do 
naprednih poslovnih podpornih storitev, s 
spodbujanjem vključevanja bolj čistih in 
inovativnih tehnologij v MSP;

b) spodbujanje inovativnosti v MSP s 
spodbujanjem omrežij sodelovanja med 
agencijami za podporo poslovanja in 
raziskovalnimi centri, med civilno družbo 
ter visokošolskimi zavodi in podjetji, ter v 
drugih medsektorskih omrežjih
sodelovanja, s podpiranjem poslovnih 
omrežij in združenj MSP in z olajšanjem 
dostopa MSP do naprednih poslovnih 
podpornih storitev, s spodbujanjem 
vključevanja bolj čistih in inovativnih 
tehnologij v MSP;
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Obrazložitev

Partnerstva so nova oblika sodelovanja, ki si prizadeva za spodbujanje industrijske 
inovativnosti. S tem predlogom spremembe je uvedeno partnerstvo med civilno družbo in 
visokošolskimi zavodi.

Predlog spremembe 16
Člen 5, točka (1), točka (c a) (novo)

ca) spodbujanje javnega/zasebnega 
partnerstva pri proizvodnji izdelkov in 
storitev;

Obrazložitev

To je predlog spremembe, ki pojasnjuje in dodaja „javno/zasebno partnerstvo“ v skupek 
instrumentov.

Predlog spremembe 17
Člen 5, točka (1), točka (d)

d) ustvarjanje novih finančnih instrumentov 
in možnosti za podjetniška svetovanja, ki 
vodijo k oblikovanju in širitvi učečih se 
organizacij.

d) ustvarjanje novih finančnih instrumentov 
in možnosti, ki vodijo k raziskovalnim in 
tehnološkorazvojnim zmogljivostim MSP in 
ki spodbujajo podjetništvo in ustanavljanje 
novih podjetij z uporabo možnosti 
investicijskega kapitala in podjetniškega 
svetovanja.

Obrazložitev

Nujno potrebno je doseči boljšo sinergijo med okvirnim programom financiranja in 
programom strukturnega financiranja.

Predlog spremembe 18
Člen 5, točka (1), točka (d a) (novo)

(da) ustvarjanje novih regionalnih trgov za 
ekološke izdelke;

Obrazložitev

Treba je povečati ali celo ustvariti regionalne trge, katerih velikost določa regionalno 
specializacijo in ustvarjanje trajnih delovnih mest. Ekološki izdelki so večinoma naravne 
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danosti obrobnih območij. Vendar pa še ne obstajajo organizirani trgi za takšne izdelke.

Predlog spremembe 19
Člen 5, točka (1), točka (d b) (novo)

db) gradnja in opremljanje tehnoloških 
centrov ter raziskovalnih in razvojnih 
centrov.

Obrazložitev

Za podporo razvoju inovacijske politike.

Predlog spremembe 20
Člen 5, točka (2), točka (b)

(b) spodbujanje energetske učinkovitosti in 
proizvodnje obnovljivih virov energije;

(b) spodbujanje energetske učinkovitosti in 
proizvodnje obnovljivih virov energije, 
razvoja sistemov učinkovitega upravljanja 
energije;

Predlog spremembe 21
Člen 5, točka (2 a) (novo)

(2 a) In za turizem, vključno s 
spodbujanjem naravnega in kulturnega 
premoženja kot priložnosti za trajnostni 
razvoj turizma, varstvo in izboljšanje 
kulturne dediščine v podporo 
gospodarskemu razvoju, pomoč pri 
izboljšanju ponudbe turističnih storitev z 
novimi storitvami z dodano vrednostjo.

Obrazložitev

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. Ni razloga, zakaj mora biti osredotočanje na cilje, navedene v členu 4(5), 
omejeno le na najmanj razvite države članice, še zlasti ker je namen sklada, opisan v členu 2, 
„podpiranje strukturnega razvoja in prilagajanja regionalnega gospodarstva, vključno s 
preobrazbo nazadujočih industrijskih regij“.
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Predlog spremembe 23
Člen 6, točka (2), točka (d)

d) ustvarjanje znanstvenih in tehnoloških 
omrežij v povezavi z vprašanji, ki veljajo za 
uravnovešen razvoj nadnacionalnih področij, 
vključno z vzpostavljanjem omrežij med 
visokošolskimi zavodi ter 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.

d) ustvarjanje znanstvenih in tehnoloških 
omrežij v povezavi z vprašanji, ki veljajo za 
uravnovešen razvoj nadnacionalnih področij, 
in odpravljanjem razlik v tehnološkem 
razvoju, vključno z vzpostavljanjem omrežij 
med visokošolskimi zavodi ter 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.

Obrazložitev

Za odpravo razlik v tehnološkem razvoju med regijami.

Predlog spremembe 24
Člen 6, točka (1)

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

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

Obrazložitev

Gre za pojasnitev, mogoče manjkajoča aktivnost, ki se zdi pomembna za čezmejno 
sodelovanje in boljše razumevanje različnih kultur.

Predlog spremembe 25
Člen 6, točka 2, točka (d b) (novo)

(db) varstvo in izboljšanje naravne in/ali 
fizične kulturne dediščine v podporo 
gospodarskemu razvoju, prenovi mest ali 
podeželja ali turizmu
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Obrazložitev

To področje dejavnosti ni omejeno le na lokalno ali regionalno dejavnost. Obstajajo jasni 
primeri, ko ponujata nadnacionalno sodelovanje pri odpravljanju težav in izmenjava 
najboljše prakse ponujata znatno evropsko dodano vrednost na načine, ki ne bodo usmerjeni 
na omrežja. Vprašanja v zvezi s prenovo pogosto zajemajo zgodovinsko okolje in pokazalo se 
je, da se v regijah EU rešujejo isti problemi, da bi s tem dosegli trajnostni razvoj. Treba je 
narediti več in nadnacionalni projekti so učinkovito sredstvo za napredek, ki zagotavlja 
uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ter znanja in izkušenj.

Predlog spremembe 26
Člen 6, točka (3)

3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjave izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, z 
osredotočanjem na teme, navedene v členih 
5(1) in (2) ter členu 8, vključno s programi 
za mrežno sodelovanje, ki pokrivajo celotno 
Skupnost in ukrepe, vključno z raziskavami, 
zbiranjem informacij in opazovanjem ter 
analizo trendov razvoja v Skupnosti.

3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjave izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter 
javnimi organi, z osredotočanjem na teme, 
navedene v členih 5(1) in (2) ter členu 8, 
vključno s programi za mrežno sodelovanje, 
ki pokrivajo celotno Skupnost in ukrepe, 
vključno z raziskavami, zbiranjem 
informacij in opazovanjem ter analizo 
trendov razvoja v Skupnosti.

Obrazložitev

Sedanje besedilo je preveč omejujoče. Visoka evropska dodana vrednost se lahko ugotovi s 
spodbujanjem številnih organizacij in omrežij, tako da se izboljšajo evropski standardi in 
strokovno znanje v zadevah, ki vplivajo na regionalno politiko.

Predlog spremembe 27
Člen 6, točka (3 a) (novo)

(3 a) Projekti povezovanja v omrežja se 
usklajujejo v okviru enega samega 
vseevropskega območja.
Izvede se vmesno ocenjevanje obstoječih 
omrežij, kot so ESPON, URBAct in 
INTERACT.

Obrazložitev

INTERREG IIIc je zdaj razdeljen na severno, južno, vzhodno in zahodno območje. Od takrat, 
ko so bila omrežja dokazano razdeljena na ta območja, je tam preveč nepotrebne birokracije, 
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njihovo vodenje pa je drago in nesmiselno. To je jasen primer za racionalizacijo in ponovno 
osredotočenje na eno EU območje za omrežja. To bi tudi pomenilo učinkovitejšo rabo 
proračuna ter povečalo učinkovitost in izročanje razumljivih projektov.

Sedanja omrežja, ki so financirana iz INTERREG IIIc, vključujejo tri omrežja, ki jih 
sponzorira Komisija in še niso bila pregledana: ESPON, URBAct in INTERACT.

Predlog spremembe 28
Člen 9, pododstavek 2, točka (5 a) (novo)

(5 a) varovanje in ohranjanje zgodovinskih 
kmetijskih objektov

Obrazložitev

Ena od težav pri razvoju podeželja je veliko število zapuščenih kmetijskih objektov. To je 
težava, s katero se soočajo na kmetijskih območjih v razširjeni EU. To so običajno 
zgodovinski objekti, katerih varovanje in ponovna uporaba je lahko pomembna za izboljšanje 
kakovosti življenja na podeželskih območjih. To bi lahko vodilo k trajnosti, a ni pomoč za 
naložbe, ker je stanje teh objektov posledica tržne nepravilnosti.

Predlog spremembe 29
Člen 10, odstavek 2

Brez poseganja v člena 3 in 4 ESRR 
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 člena 3 in 4 ESRR 
prispeva k financiranju naložb, katerih 
namen je izboljšanje dostopnosti, 
spodbujanje in razvoj vseh vrst gospodarskih 
dejavnosti, ne le tistih, povezanih s kulturno 
dediščino, ampak tudi dejavnosti, povezanih 
z inovacijo in novimi tehnologijami, ki so 
zlasti primerne za regijo (podeželski 
telecentri itd.), pa tudi pospeševanje 
trajnostne rabe naravnih virov in 
spodbujanje turizma.

Obrazložitev

Krepitev inovacijskih politik in novih tehnologij na področju turizma ter na podeželskih in 
ostalih območjih z naravnimi omejitvami.

Predlog spremembe 30
Člen 11, točka (b a) (novo)

b a) podpora za premagovanje 
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primanjkljajev v tehnoloških inovacijah ter 
raziskavah in razvoju;

Obrazložitev

Težave v zvezi z dostopnostjo se ne pojavljajo le pri prevozu blaga in prevoznih storitvah, 
ampak tudi in predvsem na področju elektronskih komunikacij, telekomunikacij in razvoja 
informacijske družbe.

Predlog spremembe 31
Člen 17, odstavek (2 a) (novo)

(2a) Prispevki se plačajo vodilnemu 
upravičencu in posameznim upravičencem 
pred in med izvajanjem ter po izvajanju 
projekta.

Obrazložitev

Veliko družb in organizacij težko dostopa do tveganega kapitala in ima zato težave z 
likvidnostjo, če so vsi prispevki plačani veliko po tem, ko so bili izdatki izvedeni. V skrajnih 
primerih je bilo treba opustiti projekte, ker so družbe posameznih upravičencev šle v stečaj.
Ta težava bi bila odpravljena, če je 25 % prispevkov plačanih preden se projekt začne, 50 % 
med izvajanjem in 25 % po zaključku projekta.
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