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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 5

(5) Pogoj za smotrno in učinkovito izvajanje 
ukrepov, ki jih podpira ESRR, je dobro 
vodenje in partnerstvo med vsemi 
pomembnimi teritorialnimi in socialno-
ekonomskimi udeleženci ter zlasti 
regionalnimi in lokalnimi organi oblasti.

(5) Pogoj za smotrno in učinkovito izvajanje 
ukrepov, ki jih podpira ESRR, je dobro 
vodenje in partnerstvo med vsemi 
pomembnimi teritorialnimi, socialno-
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci ter 
zlasti regionalnimi in lokalnimi organi 
oblasti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da so okoljski partnerji enako zastopani kot socialni in 
gospodarski partnerji.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 9

(9) Posebno pozornost je treba posvetiti 
najbolj obrobnim regijam, in sicer z 
razširitvijo področja ESRR na financiranje 
pomoči za tekoče poslovanje, povezano z 
nadomestili za dodatne stroške v nekaterih 
sektorjih. Takšno odstopanje zahteva 
uporabo člena 299(2) Pogodbe kot pravne 
podlage.

(9) Posebno pozornost je treba posvetiti 
najbolj obrobnim regijam, in sicer z 
razširitvijo področja ESRR na financiranje 
pomoči za tekoče poslovanje, povezano z 
nadomestili za dodatne stroške v nekaterih 
sektorjih, ob upoštevanju politike EU za 
varstvo in izboljšanje okolja. Takšno 
odstopanje zahteva uporabo člena 299(2) 
Pogodbe kot pravne podlage.

Or. en

Obrazložitev

ESRR mora prispevati tudi k varstvu in izboljšanju okolja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 11

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da vsi projekti ESRR spoštujejo okoljsko zakonodajo EU.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 17
Člen 2, odstavek 1
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ESRR prispeva k financiranju pomoči za 
okrepitev gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije z zmanjšanjem 
neskladij med regijami ter 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 v zvezi z Evropsko 
strategijo trajnostnega razvoja z 
zmanjšanjem neskladij med regijami ter s 
podpiranjem strukturnega razvoja in 
prilagajanja gospodarstva, vključno s 
preobrazbo nazadujočih industrijskih regij.

Or. en

Obrazložitev

ESRR mora prispevati k temu in pripraviti strategijo trajnostnega razvoja EU.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 18
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 po varstvu in 
izboljšanju naravnega in mestnega okolja.

Or. es

Obrazložitev

Okolje mora zajemati tudi naravno in mestno okolje, ki ga pogosto upravljajo mestni sveti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 19
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 po varstvu in 
izboljšanju okolja.
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Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 20
Člen 3, odstavek 2, točka (a)

a) proizvodnih naložb; a) proizvodnih naložb in upravljanja 
premoženja sredstev;

Or. en

Obrazložitev
Ta predlog spremembe bi omogočil naložbe, ki prinašajo posredne gospodarske koristi, kot je 
trajnostno upravljanje okoljskih premoženj sredstev. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 21
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.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 22
Člen 4, odstavek 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 

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 
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trajnih načinov proizvodnje z
vzpostavljanjem gospodarnih sistemov za 
upravljanje z okoljem ter s sprejetjem in 
uporabo tehnologij za preprečevanje 
onesnaženja;

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.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 23
Člen 4, odstavek 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;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 24
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 

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 okolju prijaznih
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inovativnih tehnologij v MSP; in inovativnih tehnologij v MSP;

Or. en

Obrazložitev

Bolj čiste tehnologije niso nujno tudi okolju prijazne. Jasno mora biti izraženo, da so naš cilj 
tehnologije s celotno pozitivno okoljevarstveno učinkovitostjo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 25
Člen 5, točka 2, uvodni del

varstvo okolja in preprečevanje tveganj in 
izrecno:

okoljsko upravljanje premoženja sredstev in 
preprečevanje tveganj in izrecno:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bi omogočil naložbe, ki prinašajo posredne gospodarske koristi, kot je 
trajnostno upravljanje okoljskih premoženj sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 26
Člen 5, točka 2, točka (a a) (novo)

(aa) 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;

Or. es

Obrazložitev

V interesu trajnega turizma je, da se razvije poti za dostop do varovanih območij in da se za 
njih tudi skrbi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

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

c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa;

c) spodbujanje okolju prijaznega javnega 
prometa;

Or. en

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, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 28
Člen 9, odstavek 2 a (novo)

(2a) 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.

Or. es

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 29
Člen 10, odstavek 2

Brez poseganja v člena 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, 
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pospeševanje trajnostne rabe naravnih virov 
in spodbujanje turizma.

Or. fr

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.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 30
Člen 10, odstavek 2

Brez poseganja v člena 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, 
spodbujanje in razvoj gospodarskih 
dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino, 
pospeševanje trajnostne rabe in varstva
naravnih virov in spodbujanje turizma.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna raba naravnih virov mora biti povezana z njihovim varstvom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 31
Člen 12, točka 3 a (novo)

(3a) študijo o vplivu na okolje z 
upoštevanjem trajnostnih meril, tj. vpliv na 
naravo, dediščina (vključno z območji 
zgodovinskega pomena) ter ekonomska in 
demografska neravnovesja;

Or. es
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Obrazložitev

Operativni programi morajo podati jasne podatke v zvezi z vplivom na naravo in dediščino, ki 
jo analizirajo strokovnjaki za to področje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 32
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.

Or. fr

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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