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OBRAZLOŽITEV

Your draftsman welcomes the Commission's proposal for a Regulation on the European 
Regional Development Fund (ERDF). In his view, the proposal succeeds in linking the 
cohesion policy with the Lisbon and Gothenburg objectives One of the main objectives of the 
European Union is indeed to guarantee an adequate balance between economic, social and 
environmental aspects of the development process. The intervention of the ERDF is foreseen 
in a range of topics and areas which, generally speaking, appear to be consistent with the 
above-mentioned objectives. However, your draftsman thinks that further areas need to be 
added to the relevant articles in order to improve the environmental performance of this Fund 
in particular.

As an example, we should underline the importance of the environmental protection pillar 
when it comes to the regional funds oriented to the underdeveloped regions within the 
"Convergence" objective. These regions have often outdated industries and strongly polluted 
sites and also a high population density. The restructuring of certain industries in these areas 
requires not only the achievement of economic profitability but also high environmental 
protection standards. Therefore, direct aid to investment introducing the most advanced 
technological solutions needs to be encouraged and financed.

The creation of conditions aiming at reducing the gap in the environmental protection 
measures between the Member States is essential and should be taken as a priority, especially 
in the context of the last enlargement. In order to be effective, the implementation of the 
Natura 2000 network or Water Framework Directive and promoting the Sustainable 
Development Strategy as a whole has to be done at EU level.

The effectiveness of the EU structural policy would be highly increased if the regions were 
not overburdened by a series of long term and rigid constraints giving more importance to 
specific local priorities. Moreover, simplification of procedures would be welcome as far as 
the use of the funds is concerned. In fact, detailed and specific procedural requirements create 
a great risk of slowing down the implementation of new high quality clean technologies and 
blocking the whole process of the environmental protection improvement. Therefore, the issue 
of the absorption capacity deserves special attention from the European Commission and the 
Member States.

On a more specific point concerning the rules on eligibility of expenditure, the draft 
regulation declares VAT ineligible for financing from the ERDF (and the Cohesion Fund) in 
all cases, notwithstanding, whether it is reimbursable or not. Consequently, if the new 
eligibility rules on VAT enter into force, the actual support rate would be reduced by the VAT 
rate applied, which effectively means that the level of national co-financing would increase.
Taking this into account, your draftsman thinks that the current rules on eligibility of VAT 
should be maintained for the next programming period. The VAT, which is non-reimbursable 
should therefore remain eligible for the ERDF contributions as it is the case for the European 
Social Fund. Your draftsman considers that the same rules on eligibility of expenditure should 
apply for all the Funds.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano 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
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 
trajnostnega strukturnega razvoja in 
prilagajanja gospodarstva, vključno s 
preobrazbo nazadujočih industrijskih regij.

Obrazložitev

Strukturni skladi morajo prispevati k uresničevanju strategije trajnostnega razvoja EU.

Predlog spremembe 2
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 
konkurenčnosti in inovativnosti, 
spodbujanju trajnostne rasti, ustvarjanju 
trajnih delovnih mest ter varstvu in 
izboljšanju naravnega in mestnega okolja.

Obrazložitev

Eden od glavnih ciljev Evropske unije je zagotavljati primerno ravnovesje med 
gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki razvojnega procesa. Kadar govorimo o 
regionalnih skladih, usmerjenih v nerazvite regije v okviru cilja konvergence (člen 4 Uredbe o 
ESRR, KOM (2004)0495), pomena varstva okolja ne smemo podcenjevati. Te regije zaradi 
nizkega deleža naložb ne zaostajajo le v razvojnem in civilizacijskem napredku, temveč tudi v 
varstvu okolja.Okolje mora zajemati tudi naravno in mestno okolje, ki ga pogosto upravljajo 
mestni sveti.

Predlog spremembe 3

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.
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Člen 3 a (novo)

Člen 3a

Uravnotežen in trajnosten regionalni razvoj
Regionalni razvoj pomeni ohranjanje, 
razvoj in, če je potrebno, preoblikovanje 
sonaravnega življenja in dela v regijah.

Predlog spremembe 4
Člen 4, točka 3

3) Okolje, vključno z naložbami, 
povezanimi z ravnanjem z odpadki, oskrbo z 
vodo, ravnanjem 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, oskrbo z 
vodo, kakovostjo vode, varstvom in 
izkoriščanjem povodij, preprečevanjem 
okoljskih tveganj (vključno z zaščito pred 
poplavami in onesnaževanjem celinskih 
voda), ravnanjem s komunalnimi odpadnimi 
vodami in kakovostjo zraka, celovitim 
preprečevanjem in nadzorom onesnaževanja, 
preprečevanjem obremenitev s hrupom,
obnavljanjem onesnaženih rastišč in 
zemljišč, krajinskim razvojem podeželskih 
območij, spodbujanjem biotske 
raznovrstnosti in varstva narave, pomočjo 
MSP pri spodbujanju trajnih načinov 
proizvodnje z vzpostavljanjem 
enostavnejših gospodarnih sistemov za 
upravljanje z okoljem ter s sprejetjem in 
uporabo tehnologij za preprečevanje 
onesnaženja, vključno s tehnologijami za 
preprečitev podnebnih sprememb.

Predlog spremembe 5
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 fizične in kulturne dediščine v 
podporo uravnoteženemu gospodarskemu 
razvoju, pomoč pri izboljšanju ponudbe 
turističnih storitev z novimi storitvami z 
dodano vrednostjo;
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Predlog spremembe 6
Člen 4, točka 10 a (novo)  

10 a) neposredna pomoč za naložbe, zlasti v 
visokokakovostne čiste tehnologije, z 
namenom prestrukturiranja težke industrije 
v regijah, ki so šele pred kratkim prešle na 
tržno gospodarstvo.

Obrazložitev

Regije, ki prejemajo pomoč v okviru cilja konvergence, imajo pogosto zastarelo industrijo in 
so močno onesnažene. Poleg tega so to regije z visoko gostoto prebivalstva. Prestrukturiranje 
nekaterih industrij zato zahteva ne le gospodarsko donosnost, temveč tudi doseganje visokih 
standardov varstva okolja. Potrebna je uporaba najnovejših tehnoloških rešitev.

Predlog spremembe 7
Člen 5, odstavek 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 gospodarskemu 
razvoju in diverzifikaciji podeželja;

a) spodbujanje naložb za obnovitev 
onesnaženih rastišč in zemljišč, s katerimi se 
povečujejo gospodarske, socialne in 
okoljske zmogljivosti;

Obrazložitev

Zaradi narave in biotske raznovrstnosti je pomembno izboljšati okoljsko vrednost 
onesnaženih rastišč in se hkrati zavedati širših socialnih, okoljskih in gospodarskih koristi, ki 
jih to prinaša. Prim. z obrazložitvijo predloga spremembe k točki (aa) (novo) odstavka 2 
člena 5.

Predlog spremembe 8
Člen 5, odstavek 2, točka (a a) (novo)  

aa) spodbujanje razvoja infrastrukture, 
povezane z izvajanjem okvirne direktive o 
vodah, biotsko raznovrstnostjo in 
upravljanjem Nature 2000, kar prispeva k 
trajnostnemu razvoju in diverzifikaciji 
podeželja;

Obrazložitev

Naložbe v območja biotske raznovrstnosti in Nature 2000 ne smejo biti povezane le z 
neposrednimi gospodarskimi koristmi, temveč morajo prispevati k trajnostnim ciljem regije. 
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Prim. tudi z obrazložitvijo predloga spremembe k točki a) odstavka 2 člena 5.

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

(ab) spodbujanje razvoja infrastrukture, 
skupaj s potmi za dostop do varovanih 
območij, da se spodbudi trajni turizem in
zagotovi dodatne koristi za varovana 
območja, kot je omrežje Natura 2000;

Obrazložitev

V interesu trajnega turizma je, da se razvije poti za dostop do varovanih območij in da se za 
njih tudi skrbi.

Predlog spremembe 10
Člen 5, točka 2, točka c  

c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa;

c) spodbujanje okolju prijaznega javnega 
prometa;

Obrazložitev

Jasno mora biti, da je naš cilj takšna rešitev v zvezi s prometom, ki ima celosten pozitiven 
okoljski vpliv v zvezi s celotno Unijo in ne le njenimi mestnimi kompleksi.

Predlog spremembe 11
Člen 5, odstavek 2, točka d  

d) razvoj načrtov in ukrepov za 
preprečevanje in uspešno spopadanje z 
naravnimi in tehnološkimi tveganji.

d) razvoj načrtov in ukrepov za 
preprečevanje in uspešno spopadanje z 
naravnimi in tehnološkimi tveganji, 
vključno z ublažitvijo podnebnih sprememb 
in prilagoditvijo nanje ter zmanjšanjem 
nevarnosti poplav z izvajanjem okvirne 
direktive o vodah.

Obrazložitev

Podnebne spremembe so ena največjih okoljskih groženj, s katerimi se soočamo. Nevarnost 
poplav in okvirna direktiva o vodah sta povezani, zato ju je na tem mestu treba omeniti.

Predlog spremembe 12
Člen 5, odstavek 2, točka (d a) (novo)
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da) spodbujanje trajnostne uporabe 
naravnih virov in možnosti, ki jih ponujajo 
regije, s preprečevanjem onesnaževanja in 
trajnostnim ravnanjem z odpadki in vodo;

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je podjetjem pomagati zmanjšati njihov vpliv na okolje, zlasti glede 
odpadkov in vode.

Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 2, točka c

c) preprečevanje tveganja, vključno s 
spodbujanjem pomorske varnosti in zaščite 
pred poplavami, onesnaževanjem pristanišč 
in celinskih voda, preprečevanje in zaščita 
pred erozijo, potresi in plazovi. Programi 
lahko vsebujejo dobavo opreme in razvoj 
infrastrukture, oblikovanje in izvajanje 
načrtov za transnacionalno pomoč, skupnih 
kartografskih sistemov tveganj in razvoj 
skupnih instrumentov za raziskave, 
preprečevanje, spremljanje in nadzor 
naravnih in tehnoloških tveganj.

preprečevanje tveganja, vključno s 
spodbujanjem pomorske varnosti in zaščite 
pred poplavami, onesnaževanjem pristanišč 
in celinskih voda, preprečevanje in zaščita 
pred erozijo, potresi in plazovi ter 
ublažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagoditvijo nanje. Programi lahko 
vsebujejo dobavo opreme in razvoj 
infrastrukture, oblikovanje in izvajanje 
načrtov za transnacionalno pomoč, skupnih 
kartografskih sistemov tveganj in razvoj 
skupnih instrumentov za raziskave, 
preprečevanje, spremljanje in nadzor 
naravnih in tehnoloških tveganj.

Predlog spremembe 14
Člen 7, točka a

a) DDV; a) povračilo DDV;

Obrazložitev

Prim. s kratko obrazložitvijo pripravljavca mnenja.

Predlog spremembe 15
Člen 9, odstavek 2, točka 5

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

5) razvoj turizma in drugih možnosti, ki jih 
ponuja podeželje, ter okrepitev fizičnih 
zmogljivosti, vključno z infrastrukturo za 
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biotsko raznovrstnost in upravljanje Nature 
2000.

Predlog spremembe 16
Člen 9, odstavek 2 a (novo)

Združeni projekti, ki zahtevajo udeležbo 
in/ali sodelovanje več lokalnih organov 
oblasti, se štejejo za pokazatelje dodane 
vrednosti za namene dejavnosti ESRR na 
podeželskih območjih.

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je spodbuditi združene regionalne projekte, ki vključujejo 
sodelovanje med različnimi občinami.

Predlog spremembe 17
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 člena 3 in 4 ESRR zlasti 
prispeva k financiranju naložb, katerih 
namen je izboljšanje dostopnosti (glede 
infrastrukture, omrežij in storitev), 
spodbujanje gospodarske raznovrstnosti, 
spodbujanje in razvoj gospodarskih 
dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino, 
pospeševanje trajnostne rabe in varstva
naravnih virov in spodbujanje turizma.

Obrazložitev

Vprašanje dostopnosti je temeljnega pomena za pomoč regijam z naravnimi ovirami, 
pomembno pa je tudi, da se jasno določi smer, v katero mora potekati razvoj. Območja z 
naravnimi ovirami se pogosto osredotočijo izključno na eno samo dejavnost, spodbujanje 
gospodarske raznovrstnosti pa lahko pomaga njihovemu razvoju.Trajnostna raba naravnih 
virov mora biti povezana z njihovim varstvom.

Predlog spremembe 18
Člen 12, točka 1  

1) analizo položaja območja sodelovanja v 
smislu njegovih prednosti in slabosti ter 
strategijo, sprejeto za reševanje položaja;

1) analizo položaja območja sodelovanja v 
smislu njegovih prednosti, slabosti in ciljev 
trajnostnega razvoja ter strategijo, sprejeto 
za reševanje položaja; študijo o vplivu na 
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okolje z upoštevanjem trajnostnih meril, tj. 
vpliv na naravo, dediščina (vključno z 
območji zgodovinskega pomena) ter 
ekonomska in demografska neravnovesja;

Obrazložitev

Vse nacionalne strategije bi morale upoštevati strateške cilje evropskega trajnostnega 
razvoja.Operativni programi morajo podati jasne podatke v zvezi z vplivom na naravo in 
dediščino, ki jo analizirajo strokovnjaki za to področje.

Predlog spremembe 19
Člen 12, točka 3

3) informacije o prednostnih nalogah skupaj 
z njihovimi določenimi cilji. Ti cilji se 
ovrednotijo z uporabo omejenega števila 
kazalnikov za izvajanje, rezultate in vpliv. 
Kazalniki omogočajo merjenje napredka in 
učinkovitosti ciljev pri izvajanju prednostnih 
nalog;

3) informacije o prednostnih nalogah skupaj 
z njihovimi določenimi cilji. Ti cilji se 
ovrednotijo z uporabo omejenega števila 
kazalnikov za izvajanje, rezultate in vpliv. 
Kazalniki omogočajo merjenje napredka in 
učinkovitosti ciljev pri izvajanju prednostnih 
nalog in se nanašajo na družbeno-
gospodarske, strukturne in okoljske 
razmere;

Obrazložitev

Projekte in programe je treba oceniti na podlagi več okoljskih, družbenih in gospodarskih 
kazalcev.

Predlog spremembe 20
Člen 14, odstavek 3 a (novo)

(3a) Organi upravljanja, pod nadzorom 
držav članic, redno in na ustrezen način 
objavijo ukrepe, ki prejemajo denarno 
podporo Skupnosti, in odobrena 
proračunska sredstva, ki so na razpolago, 
razčlenjena na podlagi meril o 
izpolnjevanju pogojev.

Obrazložitev
Podrobni podatki o sofinanciranih ukrepih so pomembni, da se poveča profil evropske 
denarne podpore na lokalni ravni. Prav tako je enako pomembno poznati točne zneske, ki so 
na voljo.
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