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Predlog spremembe, ki ga vloži Alain Hutchinson

Predlog spremembe 26
Člen 1, odstavek 1

Ta uredba določa naloge Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR), področja 
uporabe njegove pomoči glede na 
„zbliževanje“, „regionalno konkurenčnost in
zaposlovanje“ in „evropsko teritorialno 
sodelovanje“ kot je to določeno v členu 3 
Uredbe (ES) št. (…) o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in vrste izdatkov, ki so 
upravičeni do pomoči.

Ta uredba določa naloge Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR), področja 
uporabe njegove pomoči glede na 
„zbliževanje“, „regionalno konkurenčnost,
zaposlovanje in socialno vključenost“ ter
„evropsko teritorialno sodelovanje“, kot je to 
določeno v členu 3 Uredbe (ES) št. (…) o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu in vrste 
izdatkov, ki so upravičeni do pomoči.

(Ta predlog spremembe se uporablja v 
celotnem besedilu. Sprejetje spremembe 
zahteva ustrezne popravke v celotnem 
besedilu.)

Or. fr
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Obrazložitev

Reforma Komisije temelji na nujni povezavi med reformo strukturnih skladov in lizbonsko 
strategijo. Žal je iz mnogih razlogov izvajanje socialne dimenzije lizbonske strategije sedaj 
neustrezno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 27
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 in 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 in otokov, vključno s 
podeželskimi območji in najbolj 
oddaljenimi regijami z omejenimi 
možnostmi ter k spodbujanju trajnostnega 
razvoja.

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s členom 299(2) PES in sklepi, objavljenimi po Evropskem svetu v Göteborgu 15. in 
16. junija 2001. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 28
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 in 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 in 
mestnimi območji, območji, na katere je 
vplival industrijski prehod in regijami, na 
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katere so vplivale resne in stalne naravne 
ali demografske omejitve, območji z nizko 
gostoto prebivalstva in otoki, čezmejnimi in 
gorskimi območji z omejenimi možnostmi.

Or. es

Obrazložitev

Posebno pozornost je treba nameniti vsem območjem s trajnimi omejitvami, zaradi svojega 
geografskega položaja ali težav pri dostopnosti, ker to ovira njihov razvoj in vključevanje v 
notranji trg.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 29
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 znotraj manj 
razvitih regij.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba upoštevati v povezavi s členom 2 in pomeni dodatek k splošni 
strategiji ESRR, pri reševanju in odpravljanju vzrokov regionalnih neskladij.

Predlog spremembe, ki ga vložita Bernadette Bourzai in Bernard Poignant

Predlog spremembe 30
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 biti v celoti vključen v 
okviru splošne strategije za kohezijsko 
politiko, kar zagotavlja večjo koncentracijo 
pomoči na prednostne naloge Skupnosti, 
zlasti zunaj manj razvitih regij.

Or. fr
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Obrazložitev

Kot eden glavnih instrumentov kohezijske politike mora ESRR ne le zagotoviti pomoč, ampak 
tudi imeti za cilj iste prednostne naloge tako, da postane del strateškega okvira kohezijske 
politike. Izraz „pomoč“ je tu nejasen. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Bernadette Bourzai in Bernard Poignant

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 4

(4) Uredba (ES) št. (…) določa, da se 
upravičenost izdatkov do financiranja določi 
na nacionalni ravni z določenimi izjemami, 
za katere je potrebno določiti posebne 
določbe. Zato je treba določiti izjeme, ki se 
nanašajo na ESRR.

(4) Uredba (ES) št. (…) določa, da se 
pravila o upravičenosti izdatkov do 
financiranja določijo na nacionalni ravni z 
določenimi izjemami, za katere je potrebno 
določiti posebne določbe. Zato je treba 
določiti izjeme, ki se nanašajo na ESRR.

Or. fr

Obrazložitev

Uredba (ES) št. (...) ne določa, da se upravičenost posebnih izdatkov do financiranja določi 
neposredno na nacionalni ravni, ampak da se pravila o upravičenosti izdatkov do 
financiranja določi na nacionalni ravni, kar omogoča večjo preglednost sprejetih odločitev.

Predlog spremembe, ki jo vložita Bernadette Bourzai in Bernard Poignant

Predlog spremembe 32
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 oblastmi.

(5) Pogoj za smotrno in učinkovito izvajanje 
ukrepov, ki jih podpira ESRR, je dobro 
vodenje in sodelovanje ter vključevanje 
vseh pomembnih partnerjev – teritorialnih, 
socialno-ekonomskih in okoljskih 
udeležencev ter zlasti regionalnih in lokalnih
oblasti – na vseh programskih stopnjah: 
priprava, izvajanje, spremljanje in 
vrednotenje.

Or. fr
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Obrazložitev

Tu si je pomembno zapomniti, da je treba vzpostaviti partnerstvo s pomembnimi teritorialnimi 
udeleženci na različnih programskih stopnjah za najboljšo uporabo ESRR.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 33
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 oblastmi.

(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 oblastmi; v 
primerih, ko se to izkaže za nujno, se bo 
sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi 
organi, zlasti tistimi v mestnih območjih, 
povečalo za izpolnitev skupnih ciljev.

Or. es

Obrazložitev

Izboljšanje tesnega sodelovanja vlade je nujno, da se državljanom omogoči boljše 
razumevanje ukrepanja Skupnosti in da se zagotovi učinkovitejše in enostavnejše 
posredovanje Unije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 34
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 oblastmi.

(5) Pogoj za smotrno in učinkovito izvajanje 
ukrepov, ki jih podpira ESRR, je dobro 
vodenje in partnerstvo med vsemi 
pomembnimi teritorialnimi, socialno-
gospodarskimi in okoljskimi udeleženci ter 
zlasti regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter 
spoštovanje načel, ki urejajo zakonodajo 
Skupnosti.
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Or. pt

Obrazložitev

V skladu s pravnim redom Skupnosti in primarnostjo načel, ki ga urejajo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 35
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 oblastmi.

(5) Pogoj za smotrno in učinkovito izvajanje 
ukrepov, ki jih podpira ESRR, je dobro 
vodenje in partnerstvo med vsemi 
pomembnimi teritorialnimi in socialno-
gospodarskimi udeleženci ter zlasti 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, 
socialnimi in okoljskimi partnerji in 
priznanimi nevladnimi organizacijami, 
odgovornimi za spodbujanje enakosti med 
moškimi in ženskami.

Or. de

Obrazložitev

Ta dodatek izraža člen 10 splošnih določb, ki našteva vse skupine, ki so posebej omenjene v 
odstavkih 1(a), (b) in (c).

Predlog spremembe, ki ga vložita Bernadette Bourzai in Bernard Poignant

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Kot del tehnične pomoči iz členov 43 in 
44 Uredbe (ES) št. (…) lahko ESRR 
financira dejavnosti v zvezi s pripravami, 
spremljanjem, upravno in tehnično 
podporo, vrednotenjem, revizijo in 
nadzorom, ki so potrebni za storitve javne 
uprave in za druge pomembne teritorialne 
udeležence, kot so nevladne organizacije 
(NVO), združenja izvoljenih predstavnikov 
ter socialnoprofesionalne in okoljske 
organizacije.
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Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je navesti, da lahko teritorialni udeleženci, razen država ter regionalne in lokalne 
oblasti, zahtevajo tehnično pomoč, potrebno za izvajanje Uredbe (ES) št. (…) in vsakega 
operativnega programa, ker so jo do zdaj le redko uporabili.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 6

(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 skladih1, je potrebno urbano 
dimenzijo okrepiti s celostnim 
vključevanjem ukrepov na tem področju v 
operativne programe, ki jih sofinancira 
ESRR. Lokalni razvoj in pobude za 
zaposlovanje ter njihova zmožnost za 
uvajanje novosti imajo v tej zvezi 
pomembno vlogo.

__________________
1 UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kot je bila 
nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 
2003.

__________________
1 UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kot je bila 
nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 
2003.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 38
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 

(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 
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(ES) št (…). Programi, ki jih financira 
ESRR, morajo tako podpirati diverzifikacijo 
podeželskega gospodarstva in področij, 
odvisnih od ribištva, stran od tradicionalnih 
dejavnosti.

(ES) št (…). Programi, ki jih financira ESRR 
morajo tako podpirati diverzifikacijo 
podeželskega gospodarstva, kulturne 
razsežnosti podeželskih območij, razvoj 
turizma, diverzifikacijo področij, odvisnih 
od ribištva, stran od tradicionalnih 
dejavnosti, in ustvarjanje trajnih delovnih 
mest ter pomagati takšnim regijam, da 
postanejo gospodarsko in socialno 
privlačnejše.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 39
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 (…). Programi, ki jih financira 
ESRR, morajo tako podpirati diverzifikacijo 
podeželskega gospodarstva in področij, 
odvisnih od ribištva, stran od tradicionalnih 
dejavnosti, ob upoštevanju pristopa 
trajnostnega razvoja.    

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s sklepi, objavljenimi po Evropskem svetu v Göteborgu 15. in 16. junija 2001.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 8 a (novo)

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

Or. en

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 prenesla na področje dejanske industrijske uporabe. Razen tega bomo 
pravzaprav imeli neposreden prenos znanja, pridobljenega z javnimi sredstvi, zainteresiranim 
strankam, ki želijo to znanje nadalje razviti za potrebe regionalnega razvoja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Salvatore Tatarella

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Razen tega je treba delovanje ESRR 
bolj uskladiti s sedmim okvirnim 
programom.

Or. it

Obrazložitev

ESRR je treba uskladiti s sedmim okvirnim programom za omogočanje družbe, ki temelji na 
znanju, h kateri poziva lizbonska strategija, kot je navedeno v členih 4 in 5 predloga Komisije 
za uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Michl Ebner

Predlog spremembe 42
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Treba je bolj poudariti možnost 
spodbujanja gospodarskega in 
socialnega vključevanja s strani 
ESRR, zlasti na večkulturnih in
večjezičnih območjih.
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Or. de

Obrazložitev

ESRR se lahko najbolje razvrsti na večkulturnih in večetničnih območjih. To je treba izrecno 
poudariti, ker so taka območja navadno na čelu kar zadeva uporabo sredstev za spodbujanje 
različnih kultur in jezikov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Gerardo Galeote Quecedo in Fernando Fernández Martín

Predlog spremembe 43
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 določenih 
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, ki izhajajo iz 
njihovih posebnih socialnih in 
gospodarskih strukturnih razmer, oteženih 
zaradi njihove oddaljenosti, ločenosti, 
majhnega ozemlja, neugodne topografije in 
podnebja ter gospodarske odvisnosti od 
majhnega števila proizvodov, dejavnikov, 
katerih obstojnost in kombinacija resno 
vplivata na njihov razvoj in dostop do 
notranjega trga. Takšno odstopanje zahteva 
uporabo člena 299(2) Pogodbe kot pravne 
podlage in člena III-424 Pogodbe o Ustavi 
za Evropo. 

Or. es

Obrazložitev

Sklad za regionalni razvoj mora obravnavati težave pri dostopu do trga, s katerimi se 
srečujejo vsa območja s stalnimi omejitvami zaradi njihovih posebnih gospodarskih in 
geografskih lastnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava 9

(9) Posebno pozornost je treba posvetiti 
najbolj obrobnim regijam, in sicer z 

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

razširitvijo področja ESRR na financiranje 
pomoči za tekoče poslovanje, povezano z 
nadomestili za dodatne stroške v določenih 
sektorjih v skladu s členom 299(2) Pogodbe.

Or. pt

Obrazložitev

Treba je jasno poudariti potrebo po uporabi obstoječih določb Pogodbe, ne le člena 299(2).

Predlog spremembe, ki ga vložita Mieczysław Edmund Janowski in Adam Jerzy Bielan

Predlog spremembe 45
Uvodna izjava 10

(10) ESRR mora obravnavati probleme 
dostopnosti in oddaljenosti od velikih trgov, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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.

črtano

Or. xm

Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper in Maria 
Berger

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava 10

(10) ESRR mora obravnavati probleme 
dostopnosti in oddaljenosti od velikih trgov, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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 

(10) ESRR mora obravnavati probleme 
dostopnosti in oddaljenosti od velikih trgov, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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 
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redko poseljena območja, katerih geografski 
položaj zavira njihov razvoj.

redko poseljena območja, ki izhajajo iz
geografskih in naravnih omejitev, ki 
zavirajo njihov razvoj. Razen tega je treba 
pozornost nameniti posebnim težavam 
regij, ki so do 30. aprila 2004 sestavljale 
zunanje meje Skupnosti in sedaj nimajo več 
tega statusa.

Or. de

Obrazložitev

Obmejna območja, ki so oblikovala zunanje meje Evropske unije pred pristopom 
vzhodnoevropskih držav članic, se soočajo s posebnimi izzivi. Vrzel v blaginji je tu izjemno 
velika. Te regije so bile prikrajšane med delitvijo Evrope in sedaj ne smejo biti prikrajšane že 
drugič. Uspešnost širitve Evropske unije na vzhod bo določena tudi na prejšnjih stičiščih.  

Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper in Maria 
Berger

Predlog spremembe 47
Uvodna izjava 10

(10) ESRR mora obravnavati probleme 
dostopnosti in oddaljenosti od velikih trgov, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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, 
redko poseljena območja in obmejne regije,
ki izhajajo iz geografskih in naravnih 
omejitev, ki zavirajo njihov razvoj. 

Or. de

Obrazložitev

Z vidika člena III-220 Ustave za Evropo so nekatere obmejne regije priznane kot regije s 
posebnimi težavami. To mora biti izraženo tudi v evropski solidarnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Salvatore Tatarella

Predlog spremembe 48
Uvodna izjava 10

(10) ESRR mora obravnavati probleme 
dostopnosti in oddaljenosti od velikih trgov, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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 ali socialno-ekonomski dejavniki 
zavirajo njihov razvoj.

Or. it

Obrazložitev

Ovire za razvoj otokov, gorskih območij in redko poseljenih območij so lahko posledica 
različnih dejavnikov: omemba le geografske lege v povezavi z dostopnostjo in oddaljenostjo 
od velikih trgov bi bilo preozko stališče.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 49
Uvodna izjava 10

(10) ESRR mora obravnavati probleme 
dostopnosti in oddaljenosti od velikih trgov, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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, 
ki se srečujejo z območji z zelo nizko 
gostoto populacije, kot je 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, 
obmejne regije in redko poseljena območja, 
katerih geografski položaj zavira njihov 
razvoj, da bi podprli neodvisen trajnostni 
razvoj teh regij.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 50
Uvodna izjava 10

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

Or. fr

Obrazložitev

Treba je uporabiti izraze, uporabljene v členu III-220 Ustavne pogodbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 51
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 Skupnosti. Takšna 
sinergija mora biti prikazana v nacionalnih 
strateških referenčnih okvirih in v 
ustreznih operativnih programih.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 52
Uvodna izjava 12

(12) Potrebno je določiti posebne določbe 
glede načrtovanja programov, upravljanja, 

(12) Potrebno je določiti posebne določbe 
glede načrtovanja programov, upravljanja, 
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spremljanja in nadzora operativnih 
programov v okviru cilja „evropskega 
teritorialnega sodelovanja“.

spremljanja in nadzora operativnih 
programov v okviru cilja „evropskega 
teritorialnega sodelovanja“ ter vzpostaviti 
dopolnilen in skladen odnos do drugih 
politik Skupnosti, vključno s „širšo 
sosedsko“ politiko.  

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s „sporočilom Komisije – tretje poročilo o ekonomski in socialni koheziji“ 
(KOM(2004)0107).

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 53
Uvodna izjava 12

(12) Potrebno je določiti posebne določbe 
glede načrtovanja programov, upravljanja, 
spremljanja in nadzora operativnih 
programov v okviru cilja „evropskega 
teritorialnega sodelovanja“.

(12) Potrebno je določiti posebne določbe 
glede načrtovanja programov, upravljanja, 
spremljanja in nadzora operativnih 
programov v okviru cilja „evropskega 
teritorialnega sodelovanja“; v njem bo 
izražen čezmejni nadnacionalni ali 
medregionalni značaj ukrepov.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 54
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 
ESRR projektom v tretjih državah, če le-to 
prinaša koristi regijam Skupnosti.

(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 
ESRR projektom v tretjih državah, če le-to 
prinaša koristi regijam Skupnosti. Potrebno 
je tudi zagotoviti ustrezno tehtanje v zvezi s 
porazdelitvijo finančnih sredstev med 
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nadnacionalnim in čezmejnim delom 
evropskega cilja teritorialnega sodelovanja. 
Čezmejni del zahteva posebno pozornost, 
ker so se meje Unije občutno povečale in 
ker je veliko regij, ki zaostajajo, obmejnih 
regij.

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zagotoviti, da bodo potrebna finančna sredstva na voljo za 
srečevanje z novimi izzivi za čezmejni del evropskega teritorialnega sodelovanja v razširjeni 
Uniji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 55
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 
ESRR projektom v tretjih državah, če le-to 
prinaša koristi regijam Skupnosti.

(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 
projektom v tretjih državah, če le-to prinaša 
koristi regijam Skupnosti. Te projekte je 
treba financirati le iz novega sosedskega in 
partnerskega instrumenta ter instrumenta 
za predpristop.

Or. en

Obrazložitev

Ni nobenega razloga za to, da se mora projekte, ki se v celoti odvijajo v tretjih državah, 
financirati iz ESRR, če ima EU posebne finančne instrumente, oblikovane za tretje države. 
ESRR je treba uporabljati le za projekte, ki se odvijajo v EU.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 13
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(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 
ESRR projektom v tretjih državah, če le-to 
prinaša koristi regijam Skupnosti.

(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. Treba je tudi zagotoviti, da zadevne 
obmejne regije EU niso na slabšem, v zvezi 
z njihovimi sedanjimi možnostmi in 
pravicami, kot so bile prej in kot regije na 
notranjih mejah EU. Skladno s tem, je 
primerno izjemoma odobriti financiranje 
pomoči ESRR projektom v tretjih državah, 
če le-to prinaša koristi regijam Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Uredbe, kot so sestavljene sedaj, odkrivajo nevarnost, da bodo v zvezi z vpletenostjo obmejnih 
regij EU pri oblikovanju in izvajanju programov (subsidiarnost in partnerstvo) in v zvezi z 
upravičenostjo (npr. proračunska pomoč, pomoč v hrani) te regije v slabših razmerah kot prej 
ter da se preveč pozornosti posveča obmejnim območjem, ki niso v EU.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 57
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 
ESRR projektom v tretjih državah, če le-to 
prinaša koristi regijam Skupnosti.

(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 
ESRR projektom v tretjih državah, če le-to 
prinaša koristi čezmejnemu sodelovanju z 
regijami Skupnosti.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Splošne določbe ponujajo okvirno 
razdelitev finančnih sredstev, namenjenih 
ESRR, med različnimi cilji, ki je ustrezen 
finančni okvir, v katerem se obravnava 
izzive treh ciljev. Kljub večji prožnosti člena 
5 je treba ta finančni okvir ohraniti, kot je 
predvideno v Uredbi Sveta o splošnih 
določbah.

Or. en

Obrazložitev

Razpon potreb regij, ki so upravičene do cilja „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“, 
se je s širitvijo Unije močno povečal in ker mora načelo subsidiarnosti regionalnim organom 
omogočiti opredelitev svojih prednostnih nalog, je treba omogočiti večjo prožnost področja 
poseganja člena 5. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Gerardo Galeote Quecedo in Fernando Fernández Martín

Predlog spremembe 59
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, otoških 
regij, področij z resnimi in stalnimi
naravnimi ali demografskimi ovirami, 
področij z nizko gostoto prebivalstva ter 
čezmejnih in gorskih območij. 

Or. es

Obrazložitev

Pri določanju posebnih določb ne smemo pozabiti na območja, ki imajo težave pri dostopu do 
notranjega trga.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Predlog spremembe 60
Člen 1, odstavek 2
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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, obmejnih 
regij z velikimi razlikami med ravnmi 
blaginje in področij z naravnimi ovirami.

Or. de

Obrazložitev

Obmejne regije so pod večjim vplivom tesnega sodelovanja znotraj Evrope kot notranje 
regije. Evropska solidarnost je zlasti pomembna v obmejnih regijah, kjer so vrzeli v blaginji 
zelo velike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 61
Člen 2

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 v smislu strategije 
trajnostnega razvoja z zmanjšanjem 
neskladij med regijami ter 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 ESSR upošteva prednostne naloge 
Skupnosti, zlasti:

(a) potrebe po izboljšanju konkurenčnosti in 
inovativnosti, ustvarjanju trajnih delovnih 
mest in po spodbujanju socialne 
vključenosti ter enakosti med moškimi in 
ženskami, za boj proti diskriminaciji ter po 
doseganju izboljšanja okolja z izvajanjem 
okoljske zakonodaje Skupnosti in 
ustreznim vodenjem omrežja Natura 2000; 
(b) potrebe po odstranitvi ovir, s katerimi 
se srečujejo invalidne osebe pri dostopanju 
do blaga in storitev ter znotraj pozidanih 
območij, tako da se zagotovi, da je 
dostopnost pogoj za kakršen koli projekt, ki 
je upravičen do pomoči iz skladov.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 62
Člen 2

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 v zvezi s strategijo 
trajnostnega razvoja Evropske unije z 
zmanjšanjem neskladij med regijami ter 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 podrobnosti teh 
prednostnih nalog, ki jih določijo 
regionalni in lokalni partnerji v skladu z 
operativnimi programi in nacionalnimi 
predpisi:

(a) potrebe po izboljšanju konkurenčnosti in 
inovativnosti, ustvarjanju trajnih delovnih 
mest in po spodbujanju socialne
vključenosti ter enakosti med moškimi in 
ženskami ter po doseganju okoljskega 
izboljšanja z izvajanjem okoljske 
zakonodaje Skupnosti;

(b) potrebe po odstranitvi ovir, s katerimi se 
srečujejo invalidne osebe pri dostopanju do 
blaga in storitev v pozidanih površinah z 
zagotovitvijo, da je dostopnost pogoj za 
kakršen koli projekt, ki je upravičen do 
pomoči iz skladov.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje in so določene za „regionalno konkurenčnost in 
zaposlovanje“, so preveč podrobne in preozke, da bi kazale razvojne potrebe vseh regij v 
EU. Sedanji predlogi ne priznavajo zlasti potreb podeželskih območij.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 63
Člen 2

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, ki je 
namenjena krepitvi gospodarske, 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 z inovativnim pristopom k 
regionalnemu razvoju, ki je namenjen 
ustvarjanju trajnih delovnih mest in 
spodbujanju okolju prijazne rasti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog sprememb, s predlogom spremembe k uvodni izjavi (3), dokazuje, da je glavni 
namen ESRR izkoreninjenje vzrokov za regionalna neskladja. Zato se mora pomoč ESRR 
osredotočati na temeljne dejavnike, ki s svojo naravo povzročajo in poudarjajo regionalna 
neskladja. Ob tem pojasnjuje, da inovacije kot take nujno ne zmanjšujejo regionalnih 
neskladij in tudi ne povzročajo trajnostne rasti. Nasprotno pa bi pristop v zvezi z inovacijami 
pomagal sprožiti pomnoževalni učinek na ustvarjanje delovnih mest.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 64
Člen 2

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 
strukturnega razvoja in prilagajanja 
gospodarstva, vključno s preobrazbo 
nazadujočih industrijskih regij in ukrepi za 
premagovanje socialnih, okoljskih in 
gospodarskih težav v mestnih območjih.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 65
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 
medregionalnih in znotrajregionalnih
neskladij in s podpiranjem strukturnega 
razvoja in prilagajanja gospodarstva, 
vključno s preobrazbo nazadujočih 
industrijskih regij.

Or. en

Obrazložitev

Relativna revščina v državah članicah je prav tako pomembno vprašanje kot nekonvergenca 
med revnimi in bogatimi državami članicami in za obravnavo tega je najprimernejši ESRR. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria 
Berger, Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 66
Člen 3, odstavek 2, točka a)

a) proizvodnih naložb; a) proizvodnih naložb v ustvarjanje in 
ohranjanje trajnih delovnih mest;

Or. de

Obrazložitev

Glede na visoko stopnjo nezaposlenosti v Evropi je treba jasno povedati, da imajo podjetja 
pravico do podpore, če zavarujejo delovna mesta ali ustvarjajo nova. To je treba povedati.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 67
Člen 3, odstavek 2, točka (b)
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b) infrastrukture; b) fizične in tehnološke infrastrukture;

Or. en

Obrazložitev

Pridevnika: „fizični in tehnološki“ dejansko določata vrsto infrastrukture, ki je upravičena do 
sredstev ESRR. Ni nujno, da vsaka infrastruktura prispeva k povečanju produktivnosti regij. 
Zato je potrebno pojasnilo, ki ga predlaga ta predlog spremembe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 68
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, 
mesti ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

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, skupne lokalne pobude, povezovanje 
v mrežo in sodelovanje ter sinergične 
izmenjave med regijami, mesti, soseščinami
ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

Or. pt

Obrazložitev

Daje večji poudarek potrebi po transnacionalni povezanosti med različnimi regionalnimi in 
lokalnimi organi ter različnimi socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi udeleženci. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 69
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, 

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 
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subvencionirane obresti, storitve na lokalni 
ravni ter izmenjava izkušenj med regijami, 
mesti ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

obresti, storitve na lokalni ravni ter 
povezovanje v mreže ali izmenjava izkušenj 
med regijami, mesti, skupnimi lokalnimi 
pobudami ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

Or. en

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe je opredelitven v smislu, da morajo biti „razvojne pobude“ 
določeni in ne abstraktni pojmi. Drugi del uvaja „povezovanje izkušenj v mreže“ kot 
inovativno sredstvo za doseganje področja pomoči ESRR, s „skupnimi lokalnimi pobudami“, 
ki s svojo naravo spodbujajo sodelovanje lokalnih organov pri regionalnem razvoju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Alfonso Andria

Predlog spremembe 70
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, 
mesti ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

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, skupne lokalne pobude, povezovanje 
v mrežo in sodelovanje ter izmenjava 
izkušenj med regijami, mesti ter 
pomembnejšimi socialnimi, ekonomskimi in 
okoljskimi udeleženci;

Or. it

Obrazložitev

Teritorialno sodelovanje mora imeti takšen obseg, da se izraža na različne načine. Zato je 
treba razen izmenjave izkušenj vključiti še druge vrste pobud, kot predlaga Komisija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 71
Člen 3, odstavek 2, točka c)

c) ostalih razvojnih pobud, vključno s (c) ostalih razvojnih pobud in pobud za 
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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, 
mesti ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

zaposlovanje, 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, mesti ter 
pomembnejšimi socialnimi, ekonomskimi in 
okoljskimi udeleženci;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Garrelt Duin

Predlog spremembe 72
Člen 3, odstavek 2, točka c a) (novo)

ca) dinamika rasti in zaposlovanja v malih 
in srednje velikih podjetjih (podjetniške 
dejavnosti, kot so ustanavljanje podjetij, 
prenašanje podjetij, dinamika podjetij, 
izvažanje in razvijanje sposobnosti);

Or. de

Obrazložitev

Zlasti v regijah s socialno-ekonomskimi težavami je pomembno, da se ustvarijo prave 
možnosti za gospodarsko rast in več delovnih mest s podpiranjem teh področij delovanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 73
Člen 3, odstavek 2, točka (c b) (novo)

(cb) vse dejavnosti iz členov 8, 9 in 10, ki 
dopolnjujejo zgoraj navedena prednostna 
območja, bodo v zvezi z dodeljevanjem 
sredstev obravnavane enako, to so 
zapletena obnova propadajočih mestnih 
območij iz člena 8, podeželska območja in 
območja, odvisna od ribištva, iz člena 9 ter 
območja z naravnimi omejitvami iz člena 
10;
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Obrazložitev

Namen je razjasniti sklepe med členoma 4 in 5 ter členi 8, 9 in 10.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 74
Člen 3, odstavek 2 

ESRR prispeva k financiranju: ESRR prispeva k financiranju:

a) proizvodnih naložb; a) proizvodnih naložb; 

b) infrastrukture; b) infrastrukture;

(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, 
mesti ter pomembnejšimi socialnimi, 
ekonomskimi in okoljskimi udeleženci;

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 sodelovanje med regionalnimi in 
lokalnimi ravnmi ter pomembnejšimi 
socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi 
udeleženci;

d) strokovne pomoči, kot je navedeno v 
členih 43 in 44 Uredbe (ES) št. (…);

d) strokovne pomoči, kot je navedeno v 
členih 43 in 44 Uredbe (ES) št. (…);

e) naložb v kulturno dediščino;

f) naložb v zgradbe in naprave za usposabljanje 
za prilagodljivost ter aktivno politiko 
zaposlovanja;

g) tekočih stroškov zgoraj omenjenega 
usposabljanja za prilagodljivost in aktivno 
politiko zaposlovanja, če to sodi na področje 
uporabe ESRR v skladu s členom 33(2) Uredbe 
Sveta (ES) ... 
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Obrazložitev

Kaže, da je omejevanje teritorialnega sodelovanja na izmenjavo izkušenj preveč omejevalno, 
ker so izmenjave izkušenj samo eden od vidikov ozemeljskega sodelovanja. Ob tem bi bilo 
primerno, da se na podlagi pozitivnih izkušenj v skladu s financiranjem ERDF opredelijo in 
določijo naložbe v obnavljanje, preoblikovanje in razstavljanje kulturne dediščine ter naložbe 
v javne strukture, ki imajo funkcionalno in strukturno vlogo pri izvajanju dejavnosti ESS. 
Primerno bi bilo tudi jasno opredeliti upravičenost v zvezi s tekočimi izdatki za zagotovitev 
popolnosti in skladnosti z drugimi členi v predlogu (glej člen 8(2)).

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 75
Člen 4, uvodni stavek 

V okviru cilja „konvergence“ ESRR usmerja 
svojo pomoč v podporo trajnostnemu, 
celostnemu regionalnemu in lokalnemu 
gospodarskemu razvoju, z aktiviranjem in 
okrepitvijo lastnih zmogljivosti, s programi, 
katerih namen je posodobitev in 
diverzifikacija regionalnih ekonomskih 
struktur, zlasti na naslednjih področjih:

V okviru cilja „konvergence“ ESRR usmerja 
svojo pomoč v podporo trajnostnemu, 
celostnemu regionalnemu in lokalnemu 
gospodarskemu razvoju, z aktiviranjem in 
okrepitvijo lastnih zmogljivosti, s programi, 
katerih namen je posodobitev in 
diverzifikacija regionalnih ekonomskih 
struktur in ustvarjanje trajnih delovnih 
mest, zlasti na naslednjih področjih:

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 76
Člen 4, uvodni del 

V okviru cilja „konvergence“ ESRR 
usmerja svojo pomoč v podporo 
trajnostnemu celostnemu regionalnemu in 
lokalnemu gospodarskemu razvoju z 
aktiviranjem in okrepitvijo lastnih 
zmogljivosti, s programi, katerih namen je 
posodobitev in diverzifikacija regionalnih 
ekonomskih struktur, zlasti na naslednjih 
področjih:

V okviru cilja „konvergence“ ESRR usmerja 
svojo pomoč v podporo trajnostnemu 
celostnemu regionalnemu, lokalnemu,
urbanemu in podeželskemu gospodarskemu 
razvoju z aktiviranjem in okrepitvijo lastnih 
zmogljivosti, s programi, katerih namen je 
posodobitev in diverzifikacija regionalnih 
ekonomskih struktur, zlasti na naslednjih 
področjih:
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Predlog spremembe, ki ga vloži Alfonso Andria

Predlog spremembe 77
Člen 4, uvodni del

V okviru cilja „konvergence“ ESRR usmerja 
svojo pomoč v podporo trajnostnemu, 
celostnemu regionalnemu in lokalnemu 
gospodarskemu razvoju, z aktiviranjem in 
okrepitvijo lastnih zmogljivosti, s programi, 
katerih namen je posodobitev in 
diverzifikacija regionalnih ekonomskih 
struktur, zlasti na naslednjih področjih:

V okviru cilja „konvergence“ ESRR usmerja 
svojo pomoč v podporo trajnostnemu, 
celostnemu regionalnemu in lokalnemu 
gospodarskemu razvoju, z aktiviranjem in 
okrepitvijo lastnih zmogljivosti, s programi, 
katerih namen je posodobitev in 
diverzifikacija regionalnih ekonomskih, 
upravnih in socialnih struktur, zlasti na 
naslednjih področjih:

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vloži Alfonso Andria

Predlog spremembe 78
Člen 4, točka -1 (novo) 

-1) teritorialna inovacija, ne le za 
spodbujanje potencialov regionalnih in 
lokalnih institucionalnih, socialnih in 
ekonomskih udeležencev in modernizacijo 
splošnih vladnih organov, razvojnih 
agencij in finančnih institucij;

Or. it

Obrazložitev

Teritorialna inovacija in podjetniška inovacija sta ločena koncepta, zato ju je treba ločevati. 
Slednji, čeprav nedvomno pomemben, je le eden od vidikov prvega. Zato je treba poudariti 
temeljni pomen vloge, ki jo morajo opravljati lokalne institucije pri pospeševanju 
trajnostnega teritorialnega razvoja.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber in Lambert 
van Nistelrooij

Predlog spremembe 79
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) in prenosu 
tehnologije, izboljšanje povezav med MSP-ji 
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 s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

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) in prenosu 
tehnologije, izboljšanje povezav med MSP-ji 
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 s pomočjo novih finančnih 
instrumentov, podpora klasičnim 
instrumentom za regionalni gospodarski 
razvoj, kot so ciljno naravnana podpora za 
ustanavljanje podjetij in gospodarske 
naložbe nad in prek MSP ter ustvarjanje in 
razvoj gospodarske infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 80
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) in prenosu 
tehnologije, izboljšanje povezav med MSP-
ji in visokošolskimi zavodi ter 
raziskovalnimi in tehnološkimi centri, razvoj 
poslovnih omrežij in združenj, podpora za 
zagotavljanje poslovnih in tehnoloških
storitev skupinam MSP, pospeševanje 

1) raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), 
inovativnost in podjetništvo, vključno s 
krepitvijo zmogljivosti na področju 
regionalnih raziskav in tehnološkega 
razvoja, zbiranje in razširjanje informacij, 
financiranje uvajanja novih tehnologij v 
podjetjih, postopki za ugotavljanje 
kakovosti, tehnični in okoljski standardi, 
izboljšanje povezav med podjetji, 
visokošolskimi zavodi, nevladnimi 
organizacijami ter raziskovalnimi in 
tehnološkimi centri, razvoj poslovnih 
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podjetništva in podpora inovativnosti za 
MSP s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

omrežij in združenj, podpora za 
zagotavljanje poslovnih in tehnoloških 
storitev skupinam podjetij, pospeševanje 
podjetništva in podpora inovativnosti za 
podjetja s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

Or. en

Obrazložitev

Namen je spodbujati boljši nadzor in razširjanje R&TR. Določbe odstavka 1 je treba 
obravnavati bolj prožno, kar omogoča vsem podjetjem in ne le MSP, da sodelujejo v 
dejavnostih R&TR. To je pomembno zlasti, ker ima lahko sodelovanje večjih podjetij širše 
posledice.

Amendment by Emanuel Jardim Fernandes

Amendment 81
Article 4, point 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) in prenosu 
tehnologije, izboljšanje povezav med MSP-ji 
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 s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

1) raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), 
inovativnost in podjetništvo, vključno s 
krepitvijo zmogljivosti na področju 
regionalnih raziskav in tehnološkega razvoja 
ter njihova vključitev v evropski 
raziskovalni prostor, pomoč R&TR v malih 
in srednje velikih podjetjih (MSP) in 
prenosu tehnologije, izboljšanje povezav 
med MSP in visokošolskimi zavodi ter 
raziskovalnimi in tehnološkimi centri, na 
primer z uveljavljanjem možnih javno-
zasebnih partnerstev, razvoj poslovnih 
omrežij in združenj, podpora za 
zagotavljanje poslovnih in tehnoloških 
storitev skupinam MSP, pospeševanje 
podjetništva in podpora inovativnosti za 
MSP s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

Or. pt

Obrazložitev

Eden od ustreznih načinov za izboljšanje tehnološkega razvoja je lahko dejavnejše 
vključevanje regionalnih zmogljivosti R&TD v evropski raziskovalni prostor, kot zahteva 
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lizbonska strategija. 
Uporaba javno-zasebnih partnerstev lahko, kjer je to mogoče, omogoči, da se različne 
možnosti, ki jih ponujajo univerze, bolj prilagodi potrebam na trgu delovne sile.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 82
Člen 4, odstavek 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) in prenosu 
tehnologije, izboljšanje povezav med MSP-ji 
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 s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

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) in 
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 s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vložita Brigitte Douay in Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 83
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) in prenosu 
tehnologije, izboljšanje povezav med MSP-ji 
in visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi 
in tehnološkimi centri, razvoj poslovnih 
omrežij in združenj, podpora za 

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) in prenosu 
tehnologije, izboljšanje povezav med MSP 
in visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi 
in tehnološkimi centri, razvoj poslovnih 
omrežij in združenj, podpora za 
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zagotavljanje poslovnih in tehnoloških 
storitev skupinam MSP, pospeševanje 
podjetništva in podpora inovativnosti za 
MSP s pomočjo novih finančnih 
instrumentov;

zagotavljanje poslovnih in tehnoloških 
storitev skupinam MSP, pospeševanje 
podjetništva in podpora inovativnosti za 
MSP s pomočjo novih finančnih 
instrumentov, izboljševanje strokovnega 
znanja, sposobnosti ukrepanja in 
reprezentativnosti organizacij MSP, 
mikropodjetij in obrtnih podjetij ter 
sodelovanja in usklajevanja med temi 
organizacijami in organizacijami v starih 
državah članicah;

Or. fr

Obrazložitev

Ukrepe iz člena 4 bo mogoče izvajati le s sodelovanjem in vključevanjem organizacij, ki 
predstavljajo MSP, mikropodjetja in obrtna podjetja. Cilji konvergence bodo doseženi z 
dejavno politiko podpiranja teh organizacij. Bistveno je sodelovanje med organizacijami v 
novih in starih državah članicah. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 84
Člen 4, točka (1 a) (novo)

(1a) rezultati raziskav, ki se v celoti 
financirajo iz javnih sredstev prek 
proračuna ES ali nacionalnih 
raziskovalnih ustanov in ki še niso 
patentirani, se lahko brezplačno ponudijo 
MSP, če se takšne raziskave neposredno 
spremenijo v inovativen industrijski 
izdelek; Za podporo izmenjave znanja brez 
potrebe po razvoju novega strokovnega 
znanja mora biti kot splošni instrument na 
voljo uporaba regionalnega ali 
nacionalnega „potrdila o znanju“.

Or. en

Obrazložitev

V EU in verjetno v večini držav članic ni mehanizma, ki bi omogočal, da se raziskave, ki jih 
izvajajo visokošolski zavodi ali raziskovalne ustanove, uporabijo v industriji. Odsotnost 
mehanizma pomeni oviro za razvoj, ta predlog spremembe pa si prizadeva za njeno odpravo. 
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Uvaja nov mehanizem podpore za MSP z uporabo obstoječega znanja, ki izhaja iz 
raziskovalnih ustanov in podpira uporabo potrdil o znanju za MSP. Takšne raziskave so 
postale mogoče zaradi financiranja javnega sektorja. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 85
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 in zlasti socialno 
izključenim skupinam za sprejem in 
učinkovito uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (ICT); 

Or. en

Obrazložitev

Vključitev socialno izključenih skupin je v središču ciljev strukturnih skladov. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 86
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 lokalne vsebine, storitev in 
aplikacij, izboljšanje dostopa, zlasti dostopa 
za invalidne osebe in druge socialno 
izključene skupine, do on-line javnih 
storitev in razvoja le-teh, pomoč in storitve 
MSP za sprejem in učinkovito uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (ICT);

Or. en

Obrazložitev

Člen 4 uredbe ESRR, ki zadeva le regije cilja 1, upravičeno poudarja pomembnost 
informacijske družbe. 
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Vključenost je pomembna sestavina cilja Evropske skupnosti za dosego informacijske družbe
za vse, tj. za spodbujanje dostopa do informacijske družbe za ranljive skupine. ESRR mora 
biti popolnoma predan splošnim ciljem e-vključenosti in e-dostopnosti in mora zato 
zagotoviti, da se dejavnosti, ki se jih na tem področju podpira, osredotočijo in prepoznajo 
potrebo po spodbujanju in zagotovitvi dostopnosti informacijske družbe invalidnim osebam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 87
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 lokalne vsebine, storitev in 
aplikacij, izboljšanje dostopa, zlasti dostopa 
za invalidne osebe in druge socialno 
izključene skupine, do on-line javnih 
storitev in razvoja le-teh, pomoč in storitve 
MSP za sprejem in učinkovito uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (ICT); 

Or. en

Obrazložitev

Člen 4 uredbe ESRR, ki zadeva le regije cilja 1, upravičeno poudarja pomembnost 
informacijske družbe. Vključenost je pomembna sestavina cilja Evropske skupnosti za dosego 
informacijske družbe za vse, tj. za spodbujanje dostopa do informacijske družbe za ranljive 
skupine. ESRR mora biti popolnoma predan splošnim ciljem e-vključenosti in e-dostopnosti in 
mora zato zagotoviti, da se dejavnosti, ki se jih na tem področju podpira, osredotočijo in 
prepoznajo potrebo po spodbujanju in zagotovitvi dostopnosti informacijske družbe 
invalidnim osebam. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 88
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 

2) informacijska družba, vključno z 
razvojem lokalnih vsebin, storitev in 
uporabniških programov, podporo socialno 
izključenim skupinam za odpravo 
neenakosti pri dostopu do ICT, izboljšanje 
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učinkovito uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (ICT);

dostopa do on-line javnih storitev in razvoja 
le-teh, pomoč in storitve MSP za sprejem in 
učinkovito uporabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (ICT);

Or. en

Obrazložitev

Potreba po zagotavljanju, da je ta cilj družbeno vključujoč.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 89
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, podpora 
prikrajšanim družbenim skupinam za 
preprečevanje neenakosti pri dostopu do 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (ICT), pomoč in storitve MSP za 
sprejem in učinkovito uporabo ICT, razvoj 
infrastrukture ICT, zlasti širokopasovne 
infrastrukture v manj razvitih regijah in 
državah članicah;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe obravnava pomembne razlike med državami članicami v zvezi z 
uporabo infrastruktur ICT (npr. širokopasovne), saj le-te pomembno prispevajo h 
konvergenci in konkurenčnosti ter so ključnega pomena za vsak pristojen organ, ki izvaja 
javne storitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 90
Člen 4, točka (2 a) (novo)

(2a) izboljšanje dostopa do on-line javnih 
storitev in njihovega razvoja, vključno z 
razvojem infrastrukture ICT, zlasti 
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širokopasovne infrastrukture, na področju 
javnih storitev (zdravstveno, socialno 
varstvo, izobraževanje, varovanje okolja 
itd.);

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 88.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 91
Člen 4, točka 2 a) (novo)

2a) spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami, vključno s podporo pri 
ustanavljanju podjetij, posebnimi ukrepi za 
podjetnice, da se olajša gospodarske koristi 
novih idej, podporo za ustanavljanje novih 
podjetij, ki izhajajo iz visokošolskih zavodov 
ali obstoječih podjetij, spodbujanjem 
infrastrukture in storitev, ki omogočajo 
uskladitev družinskega in delovnega 
življenja;

Or. de

Obrazložitev

Glej resolucijo Evropskega parlamenta P5_TA(2003) 0093, zlasti odstavka 1 in 14.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 92
Člen 4, točka 3

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, 

3) okolje, vključno z inovativnimi 
okoljskimi tehnologijami, naložbami, 
povezanimi z ravnanjem z odpadki, 
gospodarjenjem z vodo in njeno kakovostjo, 
vključno z varovanjem oskrbe s čisto pitno 
vodo in ravnanje s komunalnimi odpadnimi 
vodami v skladu z okvirno direktivo o 
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pomoč MSP pri spodbujanju trajnih načinov 
proizvodnje z vzpostavljanjem gospodarnih 
sistemov za upravljanje z okoljem ter s 
sprejetjem in uporabo tehnologij za 
preprečevanje onesnaženja;

vodah, vključno z ukrepi za njeno izvajanje 
in izboljšanje kakovosti zraka v urbanih 
območjih, celovito preprečevanje in nadzor 
onesnaževanja, odstranjevanje onesnaženih 
odlagališč odpadkov in obnavljanje 
onesnaženih rastišč in zemljišč, spodbujanje 
biotske raznovrstnosti in varstvo narave, 
spodbujanje razvoja infrastrukture za 
izvajanje NATURE 2000, pomoč MSP pri 
spodbujanju trajnostnih načinov 
proizvodnje, preprečevanje onesnaževanja 
in pazljivo upravljanje z naravnimi viri z 
vzpostavljanjem gospodarnih sistemov za 
upravljanje z okoljem ter s sprejetjem in 
uporabo inovativnih tehnologij;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 93
Člen 4, točka (3)

(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, trajnostna raba naravnih 
virov, 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, 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 
propadajočih soseskah, razvoj mestnih 
zelenih površin, preprečevanje hrupa, 
zaščita kakovosti vode, gospodarjenje z 
vodami, spodbujanje čistega javnega 
prevoza, preprečevanje tveganja,
spodbujanje biotske raznovrstnosti in 
varstvo narave, trajnostna raba naravnih 
virov, pomoč SMP pri spodbujanju trajnih 
načinov proizvodnje z vzpostavljanjem 
gospodarnih sistemov za upravljanje z 
okoljem ter s sprejetjem in uporabo 
tehnologij za preprečevanje onesnaženja;

Or. en
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Obrazložitev

Cilj je vključiti nekatere vidike v cilj konvergence, ki vpliva na veliko več regij, kot so sedaj 
upravičene le znotraj cilja regionalne konkurenčnosti in/ali cilja evropskega teritorialnega 
sodelovanja. Ob tem je treba upoštevati tudi okoljski vidik obnove mest.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 94
Člen 4, točka 3 a) (novo)

3a) preoblikovanje, vključno s preiskavo 
okuženih odlagališč odpadkov, 
obnavljanjem območij, ki so se uporabljala 
v vojaške namene in njihova ponovna 
civilna uporaba, vrnitev k naravi ali 
pogozdovanje, odstranitev vojaških 
dejavnikov, obnova in modernizacija 
vojašnic in vojaških prostorov za 
gospodarsko, družbeno in kulturno 
prenovo, vključno s prispevno površino, ter 
v zvezi s tem zlasti podpora MSP;

Or. de

Obrazložitev

Stara vojaška območja, ki so zapuščina hladne vojne, so precejšnje sanacijsko breme in ovira 
pri razvoju v nekaterih regijah, krajih in mestih, kjer so velike vojašnice. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 95
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 kulturne dediščine v podporo 
gospodarskemu razvoju, pomoč pri 
izboljšanju ponudbe turističnih storitev z 
novimi storitvami z dodano vrednostjo in 
olajšanje prehoda na nove in bolj 
trajnostne oblike turizma;
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Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog spremembe 96
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 in kultura, vključno s 
spodbujanjem naravnega in kulturnega 
premoženja kot priložnosti za trajni razvoj 
turizma, varstvo in izboljšanje kulturne 
dediščine, razvoj kulturne infrastrukture v 
podporo gospodarskemu razvoju in za 
povečanje privlačnosti regij, pomoč pri 
izboljšanju ponudbe turističnih in kulturnih 
storitev z novimi storitvami z dodano 
vrednostjo;

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v športno infrastrukturo in kulturne storitve močno vplivajo na socialne in 
gospodarske razmere v regiji. Ustvarjajo obete za nova delovna mesta in turistične 
znamenitosti ter izboljšujejo kakovost življenja lokalnih prebivalcev. Zato je zelo pomembno, 
da se v ta člen vključi zadeve v zvezi s kulturo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 97
Člen 4, točka 5 a) (novo)

5a) gospodarska in socialna obnova mest in 
obrobnih mestnih območij, ki jih je 
prizadela nesreča: celoviti načrti za 
trajnostni razvoj mestnih območij, ki jih je 
prizadela nesreča, srednje velikih in 
majhnih mest, ki imajo funkcijo središča, 
ter obrobnih mestnih območij, oživitev 
odnosov med mesti in zaledjem v zvezi s 
storitvami splošnega gospodarskega 
pomena;  

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 98
Člen 4, točka 5 b (novo)

5b) socialna ekonomija: ustanovitev 
infrastrukture v obsegu, ki ustreza 
lokalnemu razvoju in razvoju zaposlovanja, 
pomoč za strukture, ki na lokalni ravni 
zagotavljajo storitve za ustvarjanje novih 
delovnih mest, pri čemer so izključeni 
ukrepi, ki jih financira Evropski socialni 
sklad (ESS);  

Or. de

Obrazložitev

Socialna ekonomija je pomembna zlasti za razvoj težavnih mestnih območij. Besedilo ustreza 
besedilu iz trenutne uredbe ESRR (ES) št. 1783/1999, člen 2(1)(c)(v) in (vi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 99
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 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, zlasti za 
osebe z zmanjšano zmožnostjo gibanja, k 
doseganju bolj uravnotežene strukture 
transportnih zvrsti, spodbujanju 
kombiniranih sistemov transporta in 
zmanjšanju vplivov na okolje, vključno s 
hrupom okolja in vdihavanjem 
onesnaženega zraka ter uvedbo 
nadomestkov goriva;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Predlog spremembe 100
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, da se državam 
pristopnicam omogoči sodelovanje zlasti pri 
delitvi dela znotraj Evrope in po svetu, 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;

Or. de

Obrazložitev

Glede na člen 160 Pogodbe ES je naloga Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 
odprava glavnih regionalnih neravnovesij v Skupnosti. Zlasti morajo biti nove nemške zvezne 
dežele in 10 držav pristopnic v celoti omejene na globalno delitev dela.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 101
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 po vzpostavitvi 
povezave z otoškimi, podeželskimi, 
neobalnimi ali drugače oddaljenimi 
regijami ter med temi regijami in 
osrednjimi regijami 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 
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zmanjšanju vplivov na okolje;

Or. en

Obrazložitev

Gradnja in izboljšanje cest zunaj trase TEN-T morata biti izrecno izražena v besedilu uredbe, 
zlasti kot pripombe Komisije s prve oktobrske seje delovne skupine SAWP, 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, ki ga vložijo Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 102
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 in celovitimi 
strategijami na ravni mest za čist mestni 
promet, ki prispevajo k izboljšanju dostopa 
do storitev za prevoz potnikov in blaga, 
zlasti enakovrednega dostopa do prevoza za 
invalidne osebe, ter k izboljšanju kakovosti 
teh storitev, k doseganju bolj uravnotežene 
strukture transportnih zvrsti, spodbujanju 
kombiniranih sistemov transporta in 
zmanjšanju vplivov na okolje; 

Or. en

Obrazložitev

Člen 4 uredbe ESRR, ki zadeva le regije cilja 1, poudarja prevoz. ESRR je ključno orodje za 
zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb na vseh področjih 
življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega fizičnega okolja za invalidne 
osebe v zvezi s turizmom, prevozom in grajenim okoljem. Bistveno je, da strukturni skladi ne 
vodijo k ustvarjanju novih ovir glede dostopa za invalidne osebe; zato je potrebno izrecno 
sklicevanje, da se poveže zahteve po dostopnosti za invalidne osebe s porazdelitvijo sredstev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 103
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 in celovitimi 
strategijami na ravni mest za čist mestni 
promet, ki prispevajo k izboljšanju dostopa 
do storitev za prevoz potnikov in blaga, 
zlasti enakovrednega dostopa do prevoza za 
invalidne osebe, ter k izboljšanju kakovosti 
teh storitev, k doseganju bolj uravnotežene 
strukture transportnih zvrsti, spodbujanju 
kombiniranih sistemov transporta in 
zmanjšanju vplivov na okolje; 

Or. en

Obrazložitev

Člen 4 uredbe ESRR, ki zadeva le regije cilja 1, poudarja prevoz. ESRR je ključno orodje za 
zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb na vseh področjih 
življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega fizičnega okolja za invalidne 
osebe v zvezi s turizmom, prevozom in grajenim okoljem. Bistveno je, da strukturni skladi ne 
vodijo k ustvarjanju novih ovir glede dostopa za invalidne osebe; zato je potrebno izrecno 
sklicevanje, da se poveže zahteve po dostopnosti za invalidne osebe s porazdelitvijo sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 104
Člen 4, odstavek 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 (na primer GALILEO) 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;
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Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 105
Člen 4, točka (6)

(6) naložbe v promet, 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 
teh storitev, k doseganju bolj uravnotežene 
strukture transportnih zvrsti,
spodbujanju kombiniranih sistemov 

transporta in zmanjšanju vplivov na okolje;

6) naložbe v promet, vključno z 
vseevropskim omrežjem in celovitimi 
strategijami na ravni mest za čist, trajnostni 
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;

Or. en

Obrazložitev

Promet mora biti na mestnih območjih trajnosten. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 106
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, izboljšajo temelje znanja in 
zagotavljajo dostop do ICT, vključno s 
širokopasovnim dostopom, in računalnikov 
za izobraževalne ustanove ter izdelkov 
R&TR za tista območja, ki so odvisna od 
kmetijstva in ribištva, in tista z naravnimi 
ovirami;

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da so obrobna območja lahko deležna dejanskih ugodnosti načrtov za 
razširitev infrastrukture in uporabe ICT.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 107
Člen 4, točka 8)

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

8) večje naložbe v izobraževanje, ki 
prispevajo k povečanju privlačnosti in 
kakovosti življenja v regiji in k obnovitvi 
proizvodnih sistemov;  

Or. pt

Obrazložitev

V skladu z lizbonsko strategijo, podpisano na Evropskem svetu v Lizboni marca 2000. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 108
Člen 4, odstavek 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 elektronskih tabel) za olajšanje 
dostopa na daljavo;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 109
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 
podpiranju izboljšanja usposobljenosti in 
spodbujanja vseživljenjskega učenja;

Or. en
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Obrazložitev

Izboljšanje usposobljenosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja, prek katerega se poveča 
privlačnost in kakovost življenja v regijah. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 110
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 ter 
dostopom do zdravstvenih storitev, ki 
prispevajo k regionalnemu razvoju in 
kakovosti življenja v regijah, vključno z 
uporabo ICT;

Or. en

Obrazložitev

Potreba po zagotavljanju socialne vključenosti pri naložbah v zdravstvo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 111
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 in 
enakopravnim dostopom do zdravstvenih 
storitev za ranljive skupine, ki prispevajo k 
regionalnemu razvoju in kakovosti življenja 
v regijah; 

Or. en

Obrazložitev

Člen 4 ESRR, ki zadeva le regije cilja 1, poudarja naložbe v zdravstveno varstvo. Osredotočiti 
se je treba na to, da se ranljivim skupinam, kot so invalidne osebe, zagotovi enakovreden 
dostop do zdravstvenega varstva, vključno z dostopom do podatkov o zdravstvenem varstvu, ki 
morajo biti na voljo v obliki, dostopni za invalidne osebe.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 112
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 z oskrbo bolnikov na 
daljavo, ki prispeva k regionalnemu razvoju 
in kakovosti življenja v regijah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 113
Člen 4, točka (10)

(10) neposredna pomoč za naložbe v MSP, 
ki prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju 
delovnih mest.

(10) neposredna pomoč za naložbe v MSP 
in družbenogospodarske projekte, ki 
prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju 
delovnih mest.

Or. en

Obrazložitev

Družbeno gospodarstvo je pomemben element obravnavanja socialne izključenosti in 
podpiranja trajnostnega razvoja ter ga je, poleg razvoja MSP, treba podpirati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 114
Člen 4, točka (10)

(10) neposredna pomoč za naložbe v MSP, 
ki prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju 
delovnih mest.

(10) neposredna pomoč za naložbe v MSP in 
velika podjetja, ki prispevajo k ustvarjanju 
in ohranjanju delovnih mest.

Or. en

Obrazložitev

Velika podjetja so zelo pomembna pri ustvarjanju delovnih mest; zato pripravljavec mnenja
meni, da njihova izključitve iz neposrednih pomoči ni upravičena.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Giovanni Claudio Fava

Predlog spremembe 115
Člen 4, točka 10 a) (novo)

10a) javna varnost za olajšanje postopka 
teritorialnih ekonomskih dejavnosti, ki jo je 
treba doseči z vlaganji v tehnologije ter 
obveščanje in akcije osveščanja za 
preprečevanje kriminalnega infiltriranja 
ekonomije in razširjanja kulture 
zakonitosti.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 116
Člen 4, točka (11) (novo)

(11) zgraditev zmogljivosti lokalnih in 
regionalnih ustanov za povečanje stopnje 
absorpcije z izmenjavo izkušenj med 
konvergenčnimi in nekonvergenčnimi 
regijami

Or. en

Obrazložitev

Nove države članice morajo nujno povečati svoje zmogljivosti za absorpcijo strukturnih 
skladov. Zato se mora program osredotočiti, zlasti v začetnih letih, na povečanje zmogljivosti 
ustanov za uspešno in učinkovito porabo teh sredstev. Komisija je dosedanja sredstva 
usmerila na glavno upravo, da se pripravi na članstvo, ta prizadevanja pa je zdaj treba 
osredotočiti na lokalno in regionalno raven, ki sta bili večinoma prezrti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 117
Člen 4, točka (10 a) (novo)

(10a) oživitev grajenega okolja, vključno z 
obnovo, rušenjem, izboljšanjem okolja 
okrog stavb, projekti energetske 
učinkovitosti in obnovljivih energetskih 
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virov v propadajočih območjih.

Or. en

Obrazložitev

Oživitev grajenega okolja je treba vključiti na seznam upravičenih ukrepov, ker so hkrati 
gospodarske, okoljske in družbene težave. Okolju prijazna in trajnostna oživitev propadajočih 
območij je vseevropska težava, ki jo je treba obravnavati na ravni Skupnosti s celostnim 
pristopom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 118
Člen 4, točka (10 a) (novo)

(10a) okrepitev oblikovanja, zmogljivosti 
ustanov in predstavnikov organizacij in 
vmesnih senatov MSP, mikropodjetij in 
obrtnih podjetij.

Or. fr

Obrazložitev

MSP morajo redno prilagajati in izboljševati svoje okolje, da bi ostali konkurenčni in s tem 
prispevali h gospodarski in socialni koheziji. Za izpolnjevanje te vloge potrebujejo pomoč.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 119
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 usmerja svojo 
pomoč v naslednje prednostne naloge, pri 
čemer ohranja prožnost za regije, ki se 
postopno uvajajo:

Or. es
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Obrazložitev

Regije, ki začenjajo vstopati v novo kategorijo Regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, 
vendar še niso zaključile svojega dejanskega usklajevalnega postopka, morajo imeti korist od 
neke prožnosti pri določanju prednosti, da se jim dovoli povečati učinkovitost ukrepov kot 
odgovor na njihove dejanske in posebne potrebe v nekem času, tako da jih ne bi prehitele 
druge regije, ki imajo nekatere primerjalne razvojne prednosti v nekaterih sektorjih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eluned Morgan

Predlog spremembe 120
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 gospodarski regionalni razvoj in 
ob upoštevanju ciljev Okvirnega programa 
7, zlasti v naslednja področja:

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da obstaja boljše sodelovanje med programoma okvirnega in 
strukturnega financiranja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 121
Člen 5, uvodni del

ESRR usmerja svojo pomoč, v okviru 
strategij za trajnostni regionalni razvoj, v 
naslednje prednostne naloge:

ESRR usmerja svojo pomoč, v okviru 
strategij za gospodarski in trajnostni 
regionalni razvoj, v naslednje prednostne 
naloge:

Or. en

Obrazložitev

Vse regije imajo neko vrsto obstoječe regionalne gospodarske strategije in ESRR si mora 
prizadevati, da poveča vrednost teh strategij, namesto da poskrbi za podvajanje.



AM\562438SL.doc 51 PE 357.528v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Catherine Stihler

Predlog spremembe 122
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 in 
izrecno, ob upoštevanju lokalnih potreb:

Or. en

Obrazložitev

Lokalne prednostne naloge je za učinkovito izvajanje regionalne strategije konkurenčnosti in 
zaposlovanja treba priznati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 123
Člen 5, točka (1), uvodni del

(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, 
vključno z naslednjim: 

Or. en

Obrazložitev

Glede na gospodarsko in socialno posebnost posameznega ozemlja ter njegov različen 
razvojni potencial in potrebe je treba omogočiti večjo prožnost za določanje posebnih 
ukrepov v različnih regijah in mestnih območjih v zvezi s tremi prednostnimi nalogami, 
določenimi za intervencijo ESRR.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 124
Člen 5, odstavek 1

1) inovacije in ekonomija znanja, s podporo 1) inovacije in ekonomija znanja, s podporo 
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pri oblikovanju in izvajanju strategij za 
regionalno inovativnost, ki vodi do 
učinkovitih regionalnih sistemov inovacij in 
izrecno:

pri oblikovanju in izvajanju strategij za 
regionalno inovativnost, ki vodi do 
učinkovitih regionalnih sistemov inovacij, ki 
lahko zmanjšajo razlike v tehnološkem 
razvoju, in izrecno:

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 125
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, ki morajo upoštevati tudi 
značilnosti dostopnosti za invalidne osebe, 
in izrecno:

Or. en

Obrazložitev

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega okolja za 
invalidne osebe. Dostopnost je odločilen in osrednji del strategije za trajnostni regionalni 
razvoj in jo je treba priznati za eno od prednostnih nalog. V zvezi z urbanim razvojem je 
treba, zlasti pri urbanističnem načrtovanju, ustrezno upoštevati socialno izključene osebe. 
Dostopnost invalidnih oseb do urbanega okolja je nujna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 126
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 in 
izrecno, ob upoštevanju lokalnih potreb:

Or. pt
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Obrazložitev

V skladu z načelom partnerstva, ki omogoča regionalnim in lokalnim prednostnim nalogam 
resnično priznanje in za učinkovito izvajanje lokalne konkurenčnosti zagotavlja rast in 
strategije zaposlovanja. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 127
Člen 5, odstavek 1 a)

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

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

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 128
Člen 5, točka 1, podtočka a)

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

a) povečanje zmogljivosti na področju 
regionalnih R&TR in inovacij, neposredno 
povezanih s cilji regionalnega 
gospodarskega razvoja, zlasti 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;
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Or. de

Obrazložitev

Kot poziva tudi najnovejše delo OECD o regionalnem razvoju, koncept inovacije ne sme biti 
preveč enostransko omejen na raziskave in razvoj (= tehnični pristop), ampak mora pustiti 
pot širšemu konceptu inovacije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper in Maria 
Berger

Predlog spremembe 129
Člen 5, točka 1, podtočka a)

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

a) povečanje zmogljivosti na področju 
regionalnih R&TR in inovacij, neposredno 
povezanih s cilji regionalnega 
gospodarskega razvoja, s podporo centrov za 
industrijsko ali specifično-tehnološko 
usposabljanje, s spodbujanjem industrijskih 
R&TD in MSP ter 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;

Or. de

Obrazložitev

Ta sprememba bo vodila k praktičnemu usmerjanju k podpori MSP, zlasti, kjer je mogoče 
najti velik del inovacije (lizbonski postopek). Treba je zlasti spodbujati takšne ideje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 130
Člen 5, točka 1, podtočka a)

a) povečanje zmogljivosti na področju 
regionalnih R&TR in inovacij, neposredno 
povezanih s cilji regionalnega 
gospodarskega razvoja, s podporo centrov za 
industrijsko ali specifično-tehnološko 
usposabljanje, s spodbujanjem prenosa 

a) povečanje zmogljivosti na področju 
regionalnih R&TR in inovacij, neposredno 
povezanih s cilji regionalnega 
gospodarskega razvoja, zlasti s podporo 
centrov za industrijsko ali specifično-
tehnološko usposabljanje, s spodbujanjem 
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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;

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;

Or. de

Obrazložitev

Kot poziva tudi najnovejše delo OECD o regionalnem razvoju, koncept inovacije ne sme biti 
preveč enostransko omejen na raziskave in razvoj (= tehnični pristop), ampak mora pustiti 
pot širšemu konceptu inovacije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Brigitte Douay in Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 131
Člen 5, odstavek 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 
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 ter s 
posebnimi ukrepi in akcijskimi načrti, 
namenjenimi spodbujanju inovacije v zelo 
majhnih podjetjih;

Or. fr

Obrazložitev

Predlagani ukrepi zelo neposredno vplivajo na majhna in mikropodjetja. Podpora inovacije v 
teh majhnih podjetjih mora vsebovati posebne, k njim usmerjene, ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 132
Člen 5, točka (1), podtočka (b)

(b) spodbujanje inovativnosti v MSP s (b) spodbujanje inovativnosti v MSP s 
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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;

spodbujanjem omrežij sodelovanja med 
visokošolskimi zavodi in podjetji, s 
podpiranjem poslovnih omrežij in združenj 
MSP, izboljšanjem dostopa MSP do 
finančnih sredstev ter posojil in z 
olajšanjem dostopa MSP do naprednih 
poslovnih podpornih storitev, s 
spodbujanjem vključevanja bolj čistih in 
inovativnih tehnologij v MSP;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje v členu 2 1) c) (iii) sedanje uredbe ESRR na dostop podjetij do finančnih sredstev 
in posojil se mora ohraniti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 133
Člen 5, točka (1), podtočka (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 
visokošolskimi zavodi in podjetji ter drugih 
medsektorskih omrežij 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;

Or. en

Obrazložitev

Inovativni pristopi bi se lahko razvili ne le pri sodelovanju visokošolskih zavodov in podjetij 
ali specializiranih poslovnih omrežij, ampak tudi z novimi načini sodelovanja med sektorji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 134
Člen 5, odstavek 1, točka b)

b) spodbujanje inovativnosti v MSP s 
spodbujanjem omrežij sodelovanja med 
visokošolskimi zavodi in podjetji, s 

b) spodbujanje inovativnosti in posodobitve
v MSP s povečevanjem neposrednih naložb, 
s spodbujanjem omrežij sodelovanja med 
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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;

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;

Or. el

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za povečanje okrepitve MSP prek sklicevanja na potrebo 
po posodobitvi, ki presega spodbujanje inovativnosti. Razen tega je treba vključiti izrecno 
sklicevanje na posredno naložbo kot sredstvo za doseganje teh ciljev. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 135
Člen 5, točka (1), podtočka (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 
civilno družbo ter 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;

Or. en

Obrazložitev

Partnerstva so nova oblika sodelovanja, ki si prizadevajo za spodbujanje inovativnosti. 
Vključitev udeležencev iz javnega in zasebnega sektorja na več ravneh se ne sme 
podcenjevati; zato je s tem predlogom spremembe uvedeno partnerstvo med civilno družbo in 
podjetji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 136
Člen 5, točka 1, točka b)

b) spodbujanje inovativnosti v MSP s 
spodbujanjem omrežij sodelovanja med 
visokošolskimi zavodi in podjetji, s

b) spodbujanje inovativnosti v MSP, zlasti s 
spodbujanjem omrežij sodelovanja med 
visokošolskimi zavodi in podjetji, s 
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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;

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;

Or. de

Obrazložitev

Osredotočanje samo na MSP kot zelo strogo določeno v zakonodaji pomoči, je nezadostno; 
uspešna regionalna politika zahteva nastanitev posebnih regionalnih lastnosti in zahtev z 
uporabo primernega manevrskega prostora.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 137
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, zlasti 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;

Or. de

Obrazložitev

Osredotočanje samo na MSP kot zelo strogo določeno v zakonodaji pomoči je nezadostno; 
uspešna regionalna politika zahteva nastanitev posebnih regionalnih lastnosti in zahtev z 
uporabo primernega manevrskega prostora.

Predlog spremembe, ki ga vloži Salvatore Tatarella

Predlog spremembe 138
Člen 5, točka 1) b a) (novo)

ba) določitev tesnejše povezave med 
znanjem in zaposlovanjem, da se mladim 
študentom omogoči korist od možnosti 
izobraževanja, prilagojenim obstoječim 
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možnostim za delo v industriji;

Or. it

Obrazložitev

V smislu cilja „konkurenčnosti in zaposlovanja“ mora ESRR spodbujati razvoj pri 
ustvarjanju delovnih mest, zlasti za mlade ljudi, ki bi lahko največ naredili pri doseganju 
družbe, ki temelji na znanju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 139
Člen 5, odstavek (1), podtočka (c)

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
strani visokošolskih zavodov in obstoječih 
podjetij;

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
strani visokošolskih zavodov in obstoječih 
podjetij in z oblikovanjem akcijskih načrtov 
za spodbujanje ustanovitve, prevzema, 
razvoja in posodabljanja zelo majhnih 
podjetij in obrtnih podjetij;

Or. fr

Obrazložitev

Zelo majhna podjetja in obrtna podjetja, zlasti v tradicionalnih sektorjih so pomembni 
„zbiralniki“ dela, katerih znatne zmožnosti za inovacijo so neizkoriščene. Bistveno je, da 
regijam, ki želijo iz teh zmožnosti napraviti prednostno nalogo, ni odvzeta možnost 
spodbujanja razvoja teh podjetij, tako kot zdaj.

Predlog spremembe, ki ga vložita Catherine Stihler, Eluned Morgan

Predlog spremembe 140
Člen 5, odstavek (1), podtočka (c)

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
strani visokošolskih zavodov in obstoječih
podjetij;

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej, vključno 
z inovativnimi pristopi k spodbujanju 
socialnega gospodarstva ter lokalnega 
razvoja, in s pospeševanjem ustvarjanja 
novih podjetij s strani visokošolskih 
zavodov in obstoječih



PE 357.528v01-00 60 AM\562438SL.doc

SL

podjetij;

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo uredbe ne vsebuje določbe o podpori ESRR gospodarskemu razvoju 
skupnosti zunaj območij, ki so določena v členu 8.

Predlog spremembe, ki ga vložita Brigitte Douay in Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 141
Člen 5, odstavek (1), podtočka (c)

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
strani visokošolskih zavodov in obstoječih 
podjetij;

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
pospeševanjem partnerstva med obstoječimi 
podjetji in visokošolskimi zavodi, 
ustanovami tehničnega in poklicnega 
usposabljanja ter ustanovami za vajeništvo;

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je poudariti pojem „partnerstva“ in pri tem omeniti ustanove za tehnično, 
poklicno in vajeniško usposabljanje, ki so tesno povezane z (zelo) majhnimi podjetji in 
obrtnimi podjetji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 142
Člen 5, odstavek (1), podtočka (c)

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
strani visokošolskih zavodov in obstoječih 
podjetij;

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
pospeševanjem partnerstva med obstoječimi 
podjetji in visokošolskimi zavodi, 
ustanovami tehničnega in poklicnega 
usposabljanja in ustanovami za vajeništvo;
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Or. fr

Obrazložitev

Upravičenost ne sme biti omejena na visokošolske zavode. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ambroise Guellec

Predlog spremembe 143
Člen 5, odstavek (1), podtočka (c)

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
strani visokošolskih zavodov in obstoječih 
podjetij;

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij z 
visokošolskimi zavodi in obstoječimi 
podjetji s pospeševanjem partnerstva med 
obstoječimi podjetji in visokošolskimi 
zavodi, ustanovami tehničnega in 
poklicnega usposabljanja in ustanovami za 
vajeništvo;

Or. fr

Obrazložitev

Izraz „univerza“ je preozek, ker druge izobraževalne ustanove prav tako prispevajo k 
ustvarjanju podjetja. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Ambroise Guellec in Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 144
Člen 5, točka 1) c)

c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
strani visokošolskih zavodov in obstoječih 
podjetij;

c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej, vključno 
z inovativnimi ukrepi za spodbujanje 
družbenega gospodarstva ter lokalnega 
razvoja, in s pospeševanjem ustvarjanja 
novih podjetij s strani visokošolskih 
zavodov in obstoječih podjetij;  

Or. pt
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Obrazložitev

V skladu z lizbonsko strategijo, podpisano na Evropskem svetu v Lizboni marca 2000.  
Predlagani predlog spremembe zapolnjuje vrzel v sedanjem besedilu uredbe, zlasti v členu 8, 
ki ne omenja drugih sektorjev, ki bi lahko ustvarjali gospodarsko rast.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 145
Člen 5, odstavek (1), podtočka (c)

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej in s 
pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s 
strani visokošolskih zavodov in obstoječih 
podjetij;

(c) spodbujanje podjetništva z omogočanjem 
lažje gospodarne izrabe novih idej, vključno 
z inovativnimi pristopi k spodbujanju 
družbenega gospodarstva ter lokalnega 
razvoja, in s pospeševanjem ustvarjanja 
novih podjetij s strani visokošolskih 
zavodov in obstoječih podjetij;

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo uredbe ne vsebuje določbe o podpori ESRR gospodarskemu razvoju 
skupnosti zunaj območij, ki so določena v členu 8. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 146
Člen 5, točka (1), podtočka (c a) (novo)

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

Or. en

Obrazložitev

To je predlog spremembe, ki pojasnjuje in dodaja „javno/zasebno partnerstvo“ v skupek 
instrumentov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 147
Člen 5, točka 1, podtočka d)

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

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

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 148
Člen 5, točka 1, podtočka d a) (novo)

da) spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami, vključno s podporo pri 
ustanavljanju podjetij, posebnimi ukrepi za 
podjetnice, da se olajša gospodarske koristi 
novih idej, podporo za ustanavljanje novih 
podjetij, ki izhajajo iz visokošolskih zavodov 
ali obstoječih podjetij, spodbujanjem 
infrastrukture in storitev, ki omogočajo 
uskladitev družinskega in delovnega 
življenja.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 149
Člen 5, točka (1), podtočka (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 zmogljivosti na 
področju regionalnih raziskav in 
tehnološkega razvoja MSP in spodbujanju 
podjetništva ter novim oblikam poslovanja z 
naložbenim kapitalom in možnostjo za 
podjetniška svetovanja. 

Or. en
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Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da obstaja boljše sodelovanje med programoma okvirnega in 
strukturnega financiranja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 150
Člen 5, odstavek 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 za podjetniška svetovanja, ki 
vodijo k oblikovanju in širitvi učečih se 
organizacij ter tehnologije, kjer je to 
mogoče.

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je podpirati tehnologijo kot strukturni dejavnik razvoja z vsemi razpoložljivimi 
sredstvi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 151
Člen 5, točka 1) 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 za podjetniška svetovanja, ki 
vodijo k oblikovanju in širitvi učečih se 
organizacij, zlasti MSP.

Or. pt

Obrazložitev

Poudarja potrebo po večjih naložbah v mala in srednje velika podjetja, ki veliko prispevajo k 
BNP Skupnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned 
Morgan

Predlog spremembe 152
Člen 5, točka (1), podtočka (d a) (novo)

(da) povečanje aktivnega vključevanja 
najbolj prikrajšanih skupin v mestnih in 
podeželskih območjih pri razvoju njihovih 
skupnosti in lokalnega gospodarstva; 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 153
Člen 5, točka 1, podtočka d a) (novo)

da) aktiviranje lastnih zmogljivosti za 
regionalni razvoj z ustvarjanjem in 
podpiranjem lokalnih in regionalnih 
agencij za svetovanje, aktiviranje in 
usklajevanje (regionalna vzpostavitev 
institucij in kadrov).

Or. de

Obrazložitev

V nekaterih primerih še vedno obstaja potreba po regionalni vzpostavitvi institucij ter kadrov 
znotraj cilja „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 154
Člen 5, odstavek 1, točka d a) (novo)

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

Or. es



PE 357.528v01-00 66 AM\562438SL.doc

SL

Obrazložitev

Za doseganje ciljev lizbonske in göteborške strategije za raziskave in inovacije je potrebna 
tudi podpora za ustanavljanje visokokakovostnih raziskovalnih in tehnoloških centrov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 155
Člen 5, točka (1), podtočka (e a) (novo)

(ea) spodbujanje gospodarske prenove, ki 
sloni na skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Do mnogo najuspešnejših uporab ESRR je prišlo prek skupin, ki temeljijo na skupnosti. To je 
treba priznati in spodbujati. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 156
Člen 5, točka 1, podtočka d a) (novo)

da) aktiviranje lastnih zmogljivosti za 
regionalni razvoj z ustvarjanjem in 
podpiranjem lokalnih in regionalnih 
agencij za svetovanje, aktiviranje in 
usklajevanje (regionalna vzpostavitev 
institucij in kadrov).

Or. de

Obrazložitev

V nekaterih primerih še vedno obstaja potreba po regionalni vzpostavitvi institucij ter kadrov 
znotraj cilja „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“.

Predlog spremembe, ki ga vložita Brigitte Douay in Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 157
Člen 5, točka (1), podtočka (d a) (novo)
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(da) izdelava načrtov in ukrepov za
spodbujanje, prevzem, razvoj ter 
posodobitev malih podjetij, mikropodjetij in 
obrtnih podjetij.

Or. fr

Obrazložitev

Regije, ki bodo to želele, bodo še vedno lahko podpirale razvoj zelo majhnih podjetij, kot že 
zdaj.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger 
in Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 158
Člen 4, točka 1, podtočka d a) (novo)

da) zagotavljanje neposredne pomoči za 
naložbe v MSP, ki pomagajo pri 
ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest.

Or. de

Obrazložitev

V problematičnih regijah je podpiranje obstoječe gospodarske strukture pogosto najboljša 
pomoč. Neposredna pomoč za naložbe je, poleg podpiranja inovacij, zlasti pomembna in jo je 
treba omogočiti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 159
Člen 5, točka (1), podtočka (e a) (novo)

(ea) podpora družbeno izključenim 
skupinam za premagovanje neenakosti pri 
dostopu do ICT;

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje, da imajo vse družbene skupine enake koristi pri dostopu do ICT.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 160
Člen 5, točka (1), podtočka (f a) (novo)

(fa) ugotavljanje družbenih potreb 
prikrajšanih skupnosti in podpiranje 
razvoja trajnostnih družbenogospodarskih 
podjetij pri zadovoljevanju teh potreb;

Or. en

Obrazložitev

Družbeno gospodarstvo mora biti jasno opredeljeno in podprto pri ukrepu v zvezi z 
enakovrednim položajem MSP in podjetništva. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 161
Člen 5, točka 2

2) varstvo okolja in preprečevanje tveganj in 
izrecno:

2) varstvo okolja in preprečevanje tveganj, 
vključno z naslednjim:

Or. en

Obrazložitev

Glede na gospodarsko in socialno posebnost posameznega ozemlja ter njegov različen 
razvojni potencial in potrebe je treba omogočiti večjo prilagodljivost pri določanju posebnih 
ukrepov v različnih regijah in mestnih območjih v smislu treh prednostnih nalog, določenih za 
intervencijo ESRR.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eluned Morgan

Predlog spremembe 162
Člen 5, točka (2), podtočka (a a) (novo)

(a a) turizem, vključno s spodbujanjem 
naravnega in kulturnega premoženja kot 
priložnosti za trajnostni razvoj turizma, 
varstvo in izboljšanje kulturne dediščine v 
podporo gospodarskemu razvoju in pomoči 
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pri izboljšanju ponudbe turističnih storitev 
z novimi storitvami z višjo dodano 
vrednostjo, kjer je mogoče dokazati, da se 
bo na zadevnih območjih povečal BND; 

Or. en

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 na 
podlagi zdajšnjega kroga strukturnih skladov in tudi uspešno uporabljena za doseganje 
zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 163
Člen 5, točka (2), podtočka (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, opuščenih ali razpadajočih
rastišč in zemljišč, spodbujanje razvoja 
infrastrukture, povezane z izvajanjem 
okoljske zakonodaje, biotsko 
raznovrstnostjo in upravljanjem Nature
2000, kar prispeva k trajnostnemu razvoju in 
diverzifikaciji podeželja; 

Or. en

Obrazložitev

Obseg obravnavanih upravičenih dejavnosti se mora povečati, da bo vseboval razpadajoča in 
opuščena rastišča ter zemljišča. Opuščena zemljišča so lahko vsa zemljišča ali poslopja, ki so 
se v preteklosti uporabljala ali razvijala in sedaj niso v celoti v uporabi, čeprav so lahko 
delno naseljena ali izkoriščana. Zemljišča ali poslopja so lahko tudi nenaseljena, 
razpadajoča ali onesnažena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 164
Člen 5, točka (2), podtočka (a)

(a) spodbujanje naložb za obnovitev 
onesnaženih rastišč in zemljišč, spodbujanje 

(a) spodbujanje naložb za obnovitev 
onesnaženih rastišč in zemljišč ter razvoj 
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razvoja infrastrukture, povezane z biotsko 
raznovrstnostjo in Naturo 2000, kar prispeva 
k trajnostnemu gospodarskemu razvoju in 
diverzifikaciji podeželja;

mestnih zelenih površin in spodbujanje 
razvoja infrastrukture, povezane z biotsko 
raznovrstnostjo in Naturo 2000, kar prispeva 
k trajnostnemu gospodarskemu razvoju in 
diverzifikaciji podeželja;

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati pa je treba tudi okoljski vidik mestnega obnavljanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Catherine Stihler

Predlog spremembe 165
Člen 5, točka (2), podtočka (a a) (novo)

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

Or. en

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 na 
podlagi zdajšnjega kroga strukturnih skladov in tudi uspešno uporabljena za doseganje 
zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 166
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 ravnanje s trdnimi 
in tekočimi odpadki, obnovitev onesnaženih 
rastišč in zemljišč, spodbujanje razvoja 
infrastrukture, povezane z biotsko 
raznovrstnostjo in Naturo 2000, kar prispeva 
k trajnostnemu gospodarskemu razvoju in 
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diverzifikaciji podeželja;

Or. el

Obrazložitev

Glede na obseg težav je pomembno izrecno sklicevanje na ravnanje s trdnimi in tekočimi 
odpadki kot eno od prednostnih nalog za podporo ESRR v okoljskem sektorju. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 167
Člen 5, točka 2, podtočka a a) (novo)

aa) preoblikovanje, vključno s preiskavami 
kontaminiranih odlagališč odpadkov, 
sanacija območij, ki jih je v preteklosti 
uporabljala vojska, in njihova ponovna 
civilna uporaba, vrnitev v naravo ali 
pogozdovanje, odstranitev spornih 
dejavnikov, obnova in posodabljanje 
barakarskih poslopij in predelov za 
gospodarsko, družbeno in kulturno oživitev, 
vključno z ustreznimi povodji, in v zvezi s 
tem podpiranje MSP, zlasti;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 168
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 ter zmanjševanja CO2 in ostalih 
škodljivih emisij;

Or. de

Obrazložitev

Izraža točko 13(5) pobude URBAN II (2000/C 141 04). 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 169
Člen 5, točka (2), podtočka (b)

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

(b) spodbujanje energetske učinkovitosti, 
proizvodnje obnovljivih virov energije, 
trajnostnega tehnološkega razvoja, 
ravnanja z odpadki in recikliranja; 

Or. en

Obrazložitev

Pri spodbujanju okoljskih vidikov trajnostnega razvoja v smislu cilja regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja mora biti pospeševanje trajnostnega tehnološkega razvoja, 
ravnanje z odpadki in recikliranje odločilnega pomena. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 170
Člen 5, odstavek 2, točka c

c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa;

c) spodbujanje okolju prijaznega javnega 
prometa z integriranimi sistemi javnega 
prometa, zagotavljanjem sistemov za 
kolesarje in pešce ter pametnih 
komunikacijskih sistemov, zaradi katerih se 
zmanjša število potovanj z zasebnim 
motoriziranim prevozom;

Or. de

Obrazložitev

Ubeseditev iz točke 15(4) pobude URBAN II (2000/C 141 04).

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 171
Člen 5, odstavek (2), podtočka (c)

(c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa;

(c) spodbujanje čistega mestnega javnega 
prometa, dostopnega vsem, tudi invalidnim 
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osebam;

Or. en

Obrazložitev

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega okolja za 
invalidne osebe. Dostopnost je odločilen in osrednji del strategije za trajnostni regionalni 
razvoj in jo je treba priznati za eno od prednostnih nalog. V zvezi z urbanim razvojem je 
treba, zlasti pri urbanističnem načrtovanju, ustrezno upoštevati socialno izključene osebe. 
Dostopnost za invalidne osebe do urbanega okolja je nujna.

Predlog spremembe, ki ga vložita Richard Howitt, Catherine Stihler

Predlog spremembe 172
Člen 5, točka (2), podtočka (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 in 
ublažitev vpliva, ki ga ima poslovna in 
domača dejavnost na okolje;

Or. en

Obrazložitev

Mnoge regije se srečujejo z veliko izzivi v zvezi s trajnostnim razvojem, zlasti v smislu 
pričakovane stopnje gospodarske in fizične rasti ter predvidenih vplivov spremembe 
podnebja. Prav tako so ocene trajnosti regionalne gospodarske in prostorske strategije 
pokazale morebitne vplive predvidenih stopenj rasti na okolje regije ter še zlasti poudarile 
vprašanja, kot je trajnostna oskrba z vodo in energijo ter nadziranje predvidenega povečanja 
odpadkov in prometa v celotni regiji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 173
Člen 5, točka 2, podtočka d a) (novo)

da) izvajanje Direktive 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike1;
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1UL L 327, 22.12.2000, str.1.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 174
Člen 5, odstavek 2, točka d) a (novo)

(da) gradnja infrastrukture za ravnanje z 
odpadki, oskrbo z vodo in čiščenje 
odpadnih vod.

Or. es

Obrazložitev

Za doseganje ciljev lizbonske in göteborške strategije za raziskave in inovacije je potrebna 
tudi podpora za ustanavljanje visokokakovostnih raziskovalnih in tehnoloških centrov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 175
Člen 5, točka (3)

(3) dostop, zunaj glavnih mestnih središč, 
do transportnih in telekomunikacijskih 
storitev splošnega gospodarskega pomena in 
izrecno:

3) dostop do transportnih in 
telekomunikacijskih storitev splošnega 
gospodarskega pomena in izrecno:

a) okrepitev sekundarnih omrežij z 
izboljšanjem povezav do vseevropskih 
transportnih 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 glavnih evropskih 
osi, 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 spodbujanjem regionalnih in 
lokalnih celinskih plovnih poti, obrežnih 
plovb, pomorskih povezav z manjšimi otoki 
in transverzalnih letalskih povezav med 
letališči prvega in drugega razreda;
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(b) spodbujanje dostopa do učinkovite 
uporabe informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v MSP, s podpiranjem dostopa do 
omrežij, oblikovanja javnih mest za dostop 
do interneta, opreme in razvoja storitev ter 
uporabniških programov.

(b) spodbujanje dostopa do učinkovite 
uporabe informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v MSP, s podpiranjem dostopa do 
omrežij, oblikovanja javnih mest za dostop 
do interneta, opreme in razvoja storitev ter 
uporabniških programov.

Or. fr

Obrazložitev

Težave z dostopom, zlasti MSP, do ICT obstajajo tudi v glavnih mestnih središčih, zlasti na 
prikrajšanih območjih. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 176
Člen 5, točka (3), uvodni del

3) dostop, zunaj glavnih mestnih središč, do 
transportnih in telekomunikacijskih storitev 
splošnega gospodarskega pomena in 
izrecno:

3) dostop do transportnih in 
telekomunikacijskih storitev splošnega 
gospodarskega pomena, vključno z 
naslednjim:

Or. en

Obrazložitev

Glede na gospodarsko in socialno posebnost posameznega ozemlja ter njegov različen 
razvojni potencial in potrebe, je treba omogočiti večjo prožnost za določanje posebnih 
ukrepov v različnih regijah in mestnih območjih v smislu treh prednostnih nalog, določenih za 
intervencijo ESRR.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 177
Člen 5, točka (3), uvodni del

(3) dostop, zunaj glavnih mestnih središč, do 
transportnih in telekomunikacijskih storitev 
splošnega gospodarskega pomena in izrecno:

(3) dostop, zlasti za invalidne osebe in
druge socialno izključene skupine, zunaj 
glavnih mestnih središč, do transportnih in 
telekomunikacijskih storitev splošnega 
gospodarskega pomena in izrecno: 

Or. en
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Obrazložitev

ESRR je ključno orodje za zmanjševanje in odpravljanje socialne izključenosti invalidnih oseb 
na vseh področjih življenja, zlasti s spodbujanjem in ustvarjanjem dostopnega okolja za 
invalidne osebe. Dostopnost je odločilen in osrednji del strategije za trajnostni regionalni 
razvoj in jo je treba priznati za eno od prednostnih nalog. V zvezi z urbanim razvojem je 
treba, zlasti pri urbanističnem načrtovanju, ustrezno upoštevati socialno izključene osebe. 
Dostopnost za invalidne osebe do urbanega okolja je nujna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bastiaan Belder

Predlog spremembe 178
Člen 5, odstavek 3, uvodni del

3) dostop, zunaj glavnih mestnih središč, do 
transportnih in telekomunikacijskih storitev 
splošnega gospodarskega pomena in izrecno:

3) dostop do transportnih in 
telekomunikacijskih storitev splošnega 
gospodarskega pomena in izrecno:

Or. nl

Obrazložitev

Pobude ICT lahko – na primer – celo v mestnih središčih prispevajo k trajnostnemu razvoju. 
Glede na vse večjo urbanizacijo je nezaželeno izključiti to možnost na takšnih območjih. 
Poleg tega izraz „glavno mestno središče“ ne kaže dovolj jasno, katera območja so 
upravičena do subvencije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 179
Člen 5, odstavek 3, točka (a)

a) okrepitev sekundarnih omrežij z 
izboljšanjem povezav do vseevropskih 
transportnih 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 
transportnih omrežij, do regionalnih 
železniških vozlišč, letališč in pristanišč ali 
do ploščadi za kombinirane vrste 
transportov, z zagotavljanjem izvoznih 
povezav do glavnih železniških prog ter 
transverzalnih zračnih poti med letališči 
prvega in drugega razreda in s 
spodbujanjem regionalnih in lokalnih 
celinskih plovnih poti in pomorskih poti, ki 
povezujejo otoke, zlasti majhne otoke;
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Or. es

Obrazložitev

Za razvoj teh regij je pomembno, da se vzpostavi in izboljša notranje obveščanje ter olajša 
izmenjava med območji, ki so oddaljeni od glavnih središč razvoja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Howitt

Predlog spremembe 180
Člen 5, točka (3), podtočka (a a) (novo)

(aa) zagotavljanje stalne in trajnostne rasti 
zaposlovanja na območjih hitre širitve ter 
razvijanje infrastrukture zaposlovanja za 
zadovoljitev zahtev pospešene rasti na 
ciljnih območjih prek poslovnih omrežij in 
razvoja združenj, centrov in storitev za 
ustanavljanje in širjenje MSP ter finančnih 
instrumentov za spodbujanje podjetništva 
in inovacij;

Or. en

Obrazložitev

Regije nosijo dodatno breme v zvezi z zagotavljanjem infrastrukture zaposlovanja, ki jo je 
treba prilagoditi rasti, predvideni v Lizboni, ker morajo regije podpirati rast števila delovnih 
mest, ki je osnovana na regionalni podlagi. Uredbe se le redko sklicujejo na lizbonsko 
strategijo. Kadar se sklicujejo nanjo, gre za poudarek na potrebi po osredotočanju na najbolj 
prikrajšana gospodarstva. Načrt trajnostnih skupnosti za regije določa težko uresničljive 
cilje. Neuspeh pri vključitvi reforme strukturnih skladov v načrt bi pomenila neizkoriščeno 
priložnost.

Predlog spremembe, ki ga vložita Brigitte Douay in Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 181
Člen 5, točka (3), podtočka (b)

(b) spodbujanje dostopa do učinkovite 
uporabe informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v MSP, s podpiranjem dostopa do 
omrežij, oblikovanja javnih mest za dostop 
do interneta, opreme in razvoja storitev ter 

(b) spodbujanje dostopa do učinkovite 
uporabe informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v MSP, s podpiranjem dostopa do 
omrežij, oblikovanja javnih mest za dostop 
do interneta, opreme in razvoja storitev ter 
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uporabniških programov. uporabniških programov, vključno zlasti z 
razvojem akcijskih načrtov za zelo majhna 
in obrtna podjetja.

Or. fr

Obrazložitev

Dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij je bistven za vsa podjetja. Posebni 
ukrepi za zelo majhna in obrtna podjetja bi bili koristni za spodbujanje takšnega dostopa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 182
Člen 5, odstavek 3, točka b)

b) spodbujanje dostopa do učinkovite 
uporabe informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v MSP, s podpiranjem dostopa do 
omrežij, oblikovanja javnih mest za dostop 
do interneta, opreme in razvoja storitev ter 
uporabniških programov.

b) spodbujanje dostopa do učinkovite 
uporabe informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v MSP z vzpostavitvijo 
infrastrukture v najbolj oddaljenih regijah, 
s podpiranjem dostopa do omrežij, 
oblikovanja javnih mest za dostop do 
interneta, opreme in razvoja storitev ter 
uporabniških programov.

Or. el

Obrazložitev

Obstoj infrastruktur v najbolj oddaljenih regijah ne pomeni, da so te regije izključene iz 
razvoja drugih oblik dela, kot je delo na daljavo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 183
Člen 5, točka 3, podtočka b a) (novo)

ba) priprava celovitih načrtov za trajnostni 
razvoj mestnih območij, ki jih je prizadela 
nesreča, srednje velikih in majhnih mest, ki 
imajo funkcijo središča, ter obrobnih 
mestnih območij in izboljšanje odnosov 
med mesti in zaledjem;
i) kombinacija ukrepov na različnih 
območjih: gospodarstvo, zaposlovanje, 
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socialne zadeve, univerza in izobraževanje, 
kultura, urbanistično načrtovanje in 
ponovna uporaba pušče, varstvo okolja, 
promet in druga tehnična infrastruktura; 
ii) funkcije storitev splošnega 
gospodarskega pomena v odnosih med 
mesti in zaledjem;
iii) ustanovitev infrastrukture v obsegu, ki 
ustreza lokalnemu razvoju in razvoju 
zaposlovanja, pomoč za strukture, ki na 
lokalni ravni zagotavljajo storitve za 
ustvarjanje novih delovnih mest, pri čemer 
so izključeni ukrepi, ki jih financira 
Evropski socialni sklad (ESS);
iv) krepitev lokalnega in regionalnega 
partnerstva ter razvojnih forumov za 
zagotavljanje posrednega sodelovanja 
javnosti;
v) opravljanje inovativnih in poskusnih 
pilotnih ter predstavitvenih projektov o 
trajnostnem razvoju mest.

Or. de

Obrazložitev

Ustreza razvoju mest iz člena 8 in zahteva posebne ukrepe, da bi se sodelovanje ESRR 
razširilo in podrobneje opredelilo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 184
Člen 5, točka 3, podtočka b a) (novo)

ba) zagotavljanje neposredne pomoči za 
naložbe v MSP, ki pomagajo pri 
ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 185
Člen 5, odstavek 3 a (novo)

3a. oživitev mestnih območij.
a) zagotavljanje in izboljšanje družbenih 
prostorov za javno uporabo;
b) spodbujanje trajnostnega razvoja mest, 
zlasti v zvezi z izboljšanjem energetske 
učinkovitosti, varčevanjem vode, 
recikliranjem odpadkov in razširitvijo 
zelenih površin ter z izboljšanjem 
obstoječih površin; 
c) obnova mest in zagotavljanje 
infrastrukture za omogočanje spodbujanja 
gospodarske dejavnosti in dostopa do novih 
tehnologij informacijske družbe;
d) izboljšanje dostopnosti, spodbujanje 
javnega prometa in odstranjevanje 
arhitekturnih ovir. 

Or. es

Obrazložitev

Za doseganje ciljev lizbonske in göteborške strategije za raziskave in inovacije je potrebna 
tudi podpora za ustanavljanje visokokakovostnih raziskovalnih in tehnoloških centrov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 186
Člen 5, odstavek 3 b (novo)

3b. pomoč za območja s posebnimi 
težavami ali naravnimi omejitvami:
a) izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture za 
reševanje težav z dostopnostjo na teh 
območjih;
b) spodbujanje gospodarskih dejavnosti, ki 
izkoriščajo lokalne možnosti teh območij 
(izboljšanje turistične infrastrukture, 
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obrtniški izdelki itd.);
c) ukrepi za izboljšanje naravnega okolja.

Or. es

Obrazložitev

Za doseganje ciljev lizbonske in göteborške strategije za raziskave in inovacije je potrebna 
tudi podpora za ustanavljanje visokokakovostnih raziskovalnih in tehnoloških centrov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij in Markus Pieper

Predlog spremembe 187
Člen 6, odstavek -1 in -1 a (novo)

Vse regije ob notranjih ozemeljskih in 
nekatere regije ob zunanjih ozemeljskih 
mejah ter ob nekaterih sosednjih 
pomorskih mejah bodo upravičene do 
čezmejnega sodelovanja. Cilj bo 
spodbujanje skupnih rešitev za skupne 
težave med sosednjimi organi oblasti, kot so 
mestni, podeželski in obalni razvoj ter 
razvoj gospodarskih odnosov in 
povezovanje MSP v omrežja.
Glede obsežnejših ukrepov za spodbujanje 
nadnacionalnega sodelovanja so države 
članice povabljene, da ocenijo uporabnost 
in učinkovitost sedanjih 13 območij 
nadnacionalnega sodelovanja (opredeljenih 
v skladu s programom INTERREG IIIB) 
ob upoštevanju širitve. Cilj bo sprejetje 
odločitve skupaj s Komisijo o številnih 
območjih nadnacionalnega sodelovanja, ki 
so ustrezno usklajena, in kjer obstajajo 
skupni interesi in priložnosti, ki jih je treba 
razviti. Predvideno je, da bo sodelovanje 
osredotočeno na strateške prednostne 
naloge nadnacionalnega značaja, kot so 
raziskave in razvoj, okolje, preprečevanje 
tveganj in integrirano gospodarjenje z 
vodo.

Or. de
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Obrazložitev

Vmesno poročilo Hatzidakisa in delovni dokument Fava (predlog spremembe 24 v zvezi s 
členom 6) poudarjata potrebo po izrecni ponovitvi evropskih prednostnih nalog in splošnih 
pravil. To besedilo iz splošnih določb je treba ponoviti za preprečitev različnih nacionalnih 
razlag, ki bi ogrozile evropske prednostne naloge in cilje. Splošne določbe so v obliki uredbe 
Sveta. Uredba ESRR je uredba Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 188
Člen 6

V skladu s ciljem „Evropskega teritorialnega 
sodelovanja“ ESRR svojo pomoč usmerja v:

V skladu s ciljem „Evropskega teritorialnega 
sodelovanja“ ESRR svojo pomoč usmerja v 
integriran trajnostni teritorialni razvoj 
prek:

Or. en

Obrazložitev

Trajnostni razvoj mora biti v središču delovanja ESRR

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 189
Člen 6, točka 1

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

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

a) s spodbujanjem podjetništva in zlasti 
razvoja MSP, turizma, kulture in čezmejne 
trgovine;

a) s spodbujanjem čezmejne trgovine in 
gospodarskih struktur, podjetništva in zlasti 
razvoja MSP, turizma, kulture in 
visokošolskega izobraževanja ter 
raziskovalnih infrastruktur in dejavnosti;

b) s spodbujanjem varstva in skupnega 
okoljskega upravljanja;

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

ba) s spodbujanjem trajnostnega razvoja 
podeželskih območij;

c) z zmanjšanjem izolacije z izboljšanim d) z zmanjšanjem izolacije z izboljšanim 
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dostopom do transportnih, informacijskih in 
komunikacijskih omrežij in storitev ter 
čezmejnih sistemov za ravnanje z vodami, 
odpadki in energijo, in

dostopom do transportnih, informacijskih in 
komunikacijskih omrežij in storitev ter 
čezmejnih sistemov za ravnanje z vodami, 
odpadki in energijo;

d) z razvojem sodelovanja, zmogljivosti in 
skupne uporabe infrastruktur, zlasti v 
sektorjih kot so zdravstvo, kultura in 
izobraževanje.

e) z razvojem sodelovanja, zmogljivosti in 
skupne uporabe infrastruktur, zlasti v 
sektorjih kot so zdravstvo, kultura in 
izobraževanje;

ea) s pripravo celovitih načrtov za 
trajnostni urbani razvoj „sestrskih mest“ 
(ki jih ločuje samo meja) in z izboljšanjem 
odnosa med mesti in zaledjem.

Hkrati lahko ESRR prispeva k spodbujanju 
integracije čezmejnih trgov delovne sile, 
lokalnih pobud za zaposlovanje, enakih 
možnosti, usposabljanja in socialne 
vključenosti ter skupni rabi in koriščenju 
človeških virov in opreme za R&TR.

Hkrati lahko ESRR prispeva k spodbujanju 
integracije čezmejnih trgov delovne sile, 
lokalnih pobud za zaposlovanje, enakih 
možnosti, usposabljanja in socialne 
vključenosti ter skupni rabi in koriščenju 
človeških virov in opreme za R&TR.

Po čezmejnem operativnem programu v 
skladu z odstavkom 1 se omejen odstotek 
financiranja lahko uporabi za ustanovitev 
sklada, ki se izplača v obliki globalnih 
subvencij, za dejavnosti majhnega obsega, 
ki zajemajo lokalne udeležence. Dejavnosti 
majhnega obsega so dejavnosti do 300.000 
EUR. 

Or. de

Obrazložitev

V zvezi z zadnjim odstavkom: tak sklad je v programu INTERREG III A v sedanjem 
programskem obdobju. Bistveno prispeva h gradnji povezav med sosednjimi regijami, kar je 
ključni predpogoj za uspešno izvajanje čezmejnega operativnega programa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 190
Člen 6, točka (1)

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

(1) razvoj čezmejnih gospodarskih in 
socialnih aktivnosti, vključno z dejavnostmi 
prek meja otoških držav, s skupnimi 
strategijami za trajnostni teritorialni razvoj 
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in zlasti: 

Or. en

Obrazložitev

Otoške države imajo zaradi naravnih geografskih ovir posebne težave pri ustvarjanju in 
razvoju dejavnosti sodelovanja s sosednjimi državami članicami. Izključitev iz celotnega 
območja dejavnosti teritorialnega sodelovanja ni sprejemljiva.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 191
Člen 6, odstavek 2, uvodni del

2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami, s financiranjem 
omrežij ter ukrepov, ki vodijo v integrirani 
teritorialni razvoj v okviru naslednjih 
prednostnih nalog:

2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim ali večstranskim 
sodelovanjem med pomorskimi regijami, s 
financiranjem omrežij ter ukrepov, ki vodijo 
v integrirani teritorialni razvoj v okviru 
naslednjih prednostnih nalog:

Or. es

Obrazložitev

Sodelovanje med pomorskimi regijami je lahko tudi večstransko. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 192
Člen 6, točka 1, podtočka a)

a) s spodbujanjem podjetništva in zlasti 
razvoja MSP, turizma, kulture in čezmejne 
trgovine;

a) s spodbujanjem podjetništva in zlasti 
razvoja MSP, turizma, kulture, športnih 
dejavnosti in čezmejne trgovine;

Or. de

Obrazložitev

Tudi šport veliko prispeva k evropskemu teritorialnemu sodelovanju.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber 

Predlog spremembe 193
Člen 6, točka 1, podtočka b

b) s spodbujanjem varstva in skupnega 
okoljskega upravljanja;

b) s spodbujanjem varstva in skupnega 
okoljskega upravljanja ter s preprečevanjem 
tveganja, povezanega z upravljanjem 
nesreč;

Or. de

Obrazložitev

Upravljanje nesreč ima jasno čezmejno razsežnost in mora biti vključeno v ukrepe ESRR.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 194
Člen 6, točka (1), podtočka (c)

c) z zmanjšanjem izolacije z izboljšanim 
dostopom do transportnih, informacijskih in 
komunikacijskih omrežij in storitev ter 
čezmejnih sistemov za ravnanje z vodami, 
odpadki in energijo, in

(c) z zmanjšanjem izolacije z izboljšanim 
dostopom do transportnih, informacijskih in 
komunikacijskih omrežij in storitev ter 
čezmejnih sistemov za ravnanje z vodami, 
odpadki in energijo ter z izboljšano 
čezmejno povezavo pomorskih območij, in

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je uvrstiti „čezmejno“ sodelovanje med pomorskimi regijami in „nadnacionalno“ 
sodelovanje med prednostne naloge (člen 6(2)).

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 195
Člen 6, odstavek 1, zaključni del

Hkrati lahko ESRR prispeva k spodbujanju 
integracije čezmejnih trgov delovne sile, 
lokalnih pobud za zaposlovanje, enakih 
možnosti, usposabljanja in socialne 
vključenosti ter skupni rabi in koriščenju 

Hkrati lahko ESRR prispeva k spodbujanju 
trajnih skupnosti, integracije čezmejnih 
trgov delovne sile, lokalnih pobud za 
zaposlovanje, enakih možnosti, 
usposabljanja in socialne vključenosti ter 
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človeških virov in opreme za R&TR. skupni rabi in koriščenju človeških virov in 
opreme za R&TR.

Or. en

Obrazložitev

Pojem trajnostnih skupnosti je treba vključiti v čezmejno dejavnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 196
Člen 6, točka 1, podtočka d)

d) z razvojem sodelovanja, zmogljivosti in 
skupne uporabe infrastruktur, zlasti v 
sektorjih kot so zdravstvo, kultura in 
izobraževanje.

d) z razvojem sodelovanja, zmogljivosti in 
skupne uporabe infrastruktur, zlasti v 
sektorjih kot so zdravstvo, kultura, šport in 
izobraževanje.

Or. de

Obrazložitev

Tudi šport veliko prispeva k evropskemu teritorialnemu sodelovanju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 197
Člen 6, odstavek 1, točka d) a (novo)

da) z bojem proti kriminalu in varovanjem 
meja.

Or. el

Obrazložitev

Nujno je treba vključiti boj proti kriminalu in varovanje meja med prednostne naloge ESRR 
za dosego „evropskega teritorialnega sodelovanja“, ker je to neposredno povezano s cilji EU 
na področju pravosodja in notranjih zadev. Razen tega obstoj teh pojavov ogroža razmere za 
regionalni razvoj in naložbe. 
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Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 198
Člen 6, točka (1), podtočka (d a) (novo)

(da) s spodbujanjem modela 
decentraliziranega upravljanja 
INTERREG.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje logiko uvodne izjave (12), ki vsebuje posebne določbe, ena 
od njih pa je upravljanje. Decentraliziran model INTERREG se je izkazal za pomembnega in 
ga je treba obravnavati kot koristnega na področju teritorialnega sodelovanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 199
Člen 6, točka 2)

2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami, s financiranjem 
omrežij ter ukrepov, ki vodijo v integrirani 
teritorialni razvoj v okviru naslednjih 
prednostnih nalog:

2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami v skladu z 
„razširjenim sosedskim akcijskim 
načrtom“, s financiranjem omrežij ter 
ukrepov, ki vodijo v integrirani teritorialni 
razvoj v okviru naslednjih prednostnih 
nalog:

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s „sporočilom Komisije – tretje poročilo o ekonomski in socialni koheziji“ 
(KOM(2004)0107).

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 200
Člen 6, točka (2), uvodni del

(2) vzpostavljanje in razvoj (2) vzpostavljanje in razvoj 
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transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami, s financiranjem 
omrežij ter ukrepov, ki vodijo v integrirani 
teritorialni razvoj v okviru naslednjih 
prednostnih nalog:

transnacionalnega sodelovanja med 
državami članicami, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami, s financiranjem 
omrežij ter ukrepov, ki vodijo v integrirani 
teritorialni razvoj v okviru naslednjih 
prednostnih nalog:

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da nadnacionalno sodelovanje velja le za države članice. Drugače bi se ta 
člen lahko razlagal kot člen, ki omogoča udeležbo tretjih držav v transnacionalnem
sodelovanju, ki ga sofinancira ESSR. To bi nasprotovalo cilju kohezijske politike, ki je pomoč 
državam članicam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 201
Člen 6, odstavek 2

2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami, s financiranjem 
omrežij ter ukrepov, ki vodijo v integrirani 
teritorialni razvoj v okviru naslednjih 
prednostnih nalog:

2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim ali večstranskim 
sodelovanjem med pomorskimi regijami, s 
financiranjem omrežij ter ukrepov, ki vodijo 
v integrirani teritorialni razvoj v okviru 
naslednjih prednostnih nalog:

Or. es

Obrazložitev

Sodelovanje med pomorskimi regijami je lahko tudi večstransko. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 202
Člen 6, točka 2, uvodni stavek

2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami, s financiranjem 

(2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami, s financiranjem 
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omrežij ter ukrepov, ki vodijo v integrirani 
teritorialni razvoj v okviru naslednjih 
prednostnih nalog:

omrežij ter ukrepov, ki vodijo v integrirani 
teritorialni razvoj na podlagi naslednjih 
prednostnih nalog, zlasti:

Or. de

Obrazložitev

Prednostne naloge, ki jih predlaga Komisija, so opredeljene preozko in ne upoštevajo 
ustrezno izjemno različnih geografskih možnosti, regionalnih zahtev in praktičnih možnosti za 
ukrepanje v različnih delih Evrope.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 203
Člen 6, točka 2

2. vzpostavljanje in razvoj transnacionalnega 
sodelovanja, vključno z dvostranskim 
sodelovanjem med pomorskimi regijami, s 
financiranjem omrežij ter ukrepov, ki vodijo 
v integrirani teritorialni razvoj v okviru
naslednjih prednostnih nalog:

2. (2) vzpostavljanje in razvoj 
transnacionalnega sodelovanja, vključno z 
dvostranskim sodelovanjem med 
pomorskimi regijami, s financiranjem 
omrežij ter ukrepov, ki vodijo v integrirani 
teritorialni razvoj na podlagi naslednjih 
prednostnih nalog, zlasti:

Or. de

Obrazložitev

Prednostne naloge, ki jih predlaga Komisija, so opredeljene preozko in ne upoštevajo 
ustrezno izjemno različnih geografskih možnosti, regionalnih zahtev in praktičnih možnosti za 
ukrepanje v različnih delih Evrope.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 204
Člen 6, odstavek 2, točka b)

b) izboljšanje dostopnosti, vključno z 
naložbami v čezmejna področja 
vseevropskega omrežja, izboljšanim 
lokalnim in regionalnim dostopom do 
nacionalnih in transnacionalnih omrežij in 
platform, izboljšano interoperabilnostjo 

b) izboljšanje dostopnosti, vključno z 
naložbami v področja vseevropskega 
omrežja, izboljšanim lokalnim in 
regionalnim dostopom do nacionalnih in 
transnacionalnih omrežij in platform, 
izboljšano interoperabilnostjo nacionalnih in 
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nacionalnih in regionalnih sistemov in s 
spodbujanjem naprednih komunikacijskih in 
informacijskih tehnologij;

regionalnih sistemov in s spodbujanjem 
naprednih logističnih, komunikacijskih in 
informacijskih tehnologij;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 205
Člen 6, točka (2), podtočka (b)

(b) izboljšanje dostopnosti, vključno z 
naložbami v čezmejna področja 
vseevropskega omrežja, izboljšanim 
lokalnim in regionalnim dostopom do 
nacionalnih in transnacionalnih omrežij in 
platform, izboljšano interoperabilnostjo 
nacionalnih in regionalnih sistemov in s 
spodbujanjem naprednih komunikacijskih in 
informacijskih tehnologij;

(b) izboljšanje dostopnosti, vključno z 
naložbami v čezmejna področja 
vseevropskega omrežja, izboljšanim 
lokalnim in regionalnim dostopom do 
nacionalnih in transnacionalnih omrežij in 
platform, izboljšano interoperabilnostjo 
nacionalnih in regionalnih sistemov in s 
spodbujanjem naprednih komunikacijskih in 
informacijskih tehnologij;

Or. en

Obrazložitev

Vseevropska omrežja so po definiciji nadnacionalna in vsi deli omrežja so pomembni, ne le 
čezmejni elementi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Predlog spremembe 206
Člen 6, odstavek (2), podtočka (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 

(c) preprečevanje tveganja in podnebne 
spremembe, vključno s spodbujanjem 
pomorske varnosti in zaščite pred 
poplavami, onesnaževanjem pristanišč in 
celinskih voda, preprečevanje in zaščita pred 
erozijo, potresi in plazovi ter tudi 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
upravljanje z okoljem in trajnostna 
proizvodnja energije. Programi lahko 
vsebujejo dobavo opreme in razvoj 
infrastrukture, oblikovanje in izvajanje 
načrtov za transnacionalno pomoč, skupnih 
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naravnih in tehnoloških tveganj. kartografskih sistemov tveganj in razvoj 
skupnih instrumentov za raziskave, 
preprečevanje, spremljanje in nadzor 
naravnih in tehnoloških tveganj.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 207
Člen 6, odstavek (2), podtočka (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.

c) preprečevanje tveganja, vključno s 
spodbujanjem pomorske varnosti in zaščite 
pred poplavami, spremembo podnebja,
onesnaževanjem pristanišč in celinskih voda, 
preprečevanje in zaščita pred erozijo, 
potresi, tropskimi cikloni, vulkanskimi 
izbruhi, plazovi, gozdnimi požari in 
dezertifikacijo. 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;

Or. fr

Obrazložitev

Tropski cikloni prav tako predstavljajo veliko nevarnost za nekatere najbolj oddaljene 
evropske regije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar in Inés 
Ayala Sender

Predlog spremembe 208
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 

c) preprečevanje tveganja, vključno s 
spodbujanjem pomorske varnosti in zaščite 
pred poplavami, sušo, spremembo podnebja 
in onesnaževanjem pristanišč in celinskih 
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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.

voda, preprečevanje in zaščita pred erozijo, 
potresi, vulkanskimi izbruhi, plazovi, 
gozdnimi požari in dezertifikacijo. 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.

Or. es

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da je seznam dejavnikov tveganja izčrpen kot je le mogoče in da so zajeta 
vsa tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 209
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.

c) preprečevanje tveganja, vključno s 
spodbujanjem pomorske varnosti in zaščite 
pred poplavami, spremembo podnebja,
onesnaževanjem pristanišč in celinskih voda, 
preprečevanje in zaščita pred erozijo, 
potresi, vulkanskimi izbruhi, tajfuni, 
plazovi, gozdnimi požari in dezertifikacijo. 
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 in tveganj, 
ki izhajajo iz raziskovanj.

Or. el

Obrazložitev

V skladu z argumenti predlogov poročevalca, tajfuni prav tako lahko povzročijo precejšnjo 
škodo. Na žalost obstajajo primeri, kjer je znanstveno raziskovalno delo zaradi malomarnosti 
ali napak pri izvajanju preverjanj povzročilo okoljske težave.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Alfonso Andria

Predlog spremembe 210
Člen 6, točka 2) 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.

c) preprečevanje tveganja, vključno s 
spodbujanjem pomorske varnosti in zaščite 
pred poplavami, spremembo podnebja,
onesnaževanjem pristanišč in celinskih voda, 
preprečevanje in zaščita pred erozijo, ne le 
na obalnem območju, hidrološkimi 
nesrečami, potresi, vulkanskimi izbruhi, 
plazovi, gozdnimi požari in dezertifikacijo. 
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.

Or. it

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je omeniti več drugih pojavov, zaradi katerih je več držav 
članic resno zaskrbljenih in jih je zato treba dodati na začetni seznam, da se jih nato vključi 
med prednostne naloge evropskega teritorialnega sodelovanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 211
Člen 6, odstavek (2), podtočka (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 

(c) preprečevanje tveganja in podnebne 
spremembe, 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, razvoj 
skupnih instrumentov za raziskave, 
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naravnih in tehnoloških tveganj. preprečevanje, spremljanje in nadzor 
naravnih in tehnoloških tveganj in razvoj 
instrumentov za izboljšanje upravljanja z 
okoljem in trajnostne proizvodnje energije.

Or. en

Obrazložitev

Boj proti podnebnim spremembam je glavni cilj okoljske politike Unije in kot taka mora imeti 
tudi v kohezijski politiki Unije osrednji pomen. Razvoj instrumentov za izboljšanje upravljanja 
z okoljem in trajnostne proizvodnje energije lahko prispeva k temu cilju. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 212
Člen 6, točka 2) d)

d) ustvarjanje znanstvenih in tehnoloških 
omrežij v povezavi z vprašanji, ki se 
nanašajo na uravnovešen razvoj 
transnacionalnih področij, vključno z 
vzpostavljanjem omrežij med 
visokošolskimi zavodi in povezav za dostop 
do znanstvenih dognanj in tehnološkega 
prenosa opreme 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 transnacionalnih 
področij, vključno z vzpostavljanjem 
omrežij med visokošolskimi zavodi, in jih 
tako učinkovito vključujejo v evropski 
raziskovalni prostor, 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.

Or. pt

Obrazložitev

Usklajeno s sporočilom Komisije KOM(2002)0565 z dne 16. oktobra 2002.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 213
Člen 6, odstavek 2, točka d)

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

d) ustvarjanje znanstvenih in tehnoloških 
omrežij v povezavi z vprašanji, ki veljajo za
uravnovešen razvoj nadnacionalnih področij, 
in zmanjševanjem razlik v tehnološkem 
razvoju, vključno z 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.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 214
Člen 6, točka (2), podtočka (d a) (novo)

(da) uravnotežen prostorski razvoj, večje 
sodelovanje in skupno ukrepanje v zvezi s 
trajnostnim razvojem in boljšim 
razumevanjem ozemeljskih struktur, 
razvojnih trendov in prostorskih posledic za 
prihodnjo vlogo regij v evropskih in 
globalnih gospodarstvih, ki ga bo podpiral 
usklajen in policentričen vzorec 
dopolnjujočih se velemest, mest, 
podeželskih območij ter obalnih in 
obrobnih regij.

Or. en

Obrazložitev

Ob zavzemanju za uspešnost sedanjega programa Interreg IIIB se mora evropski cilj 
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ozemeljskega sodelovanja ERSS posvetiti širših temam od sedaj predlaganih. Zato ti predlogi 
sprememb predlagajo dodatna področja za sodelovanje med evropskimi partnerji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 215
Člen 6, točka (2), podtočka (d b) (novo)

(db) varstvo naravnih virov in kulturne 
dediščine, varstvo in izboljšanje naravnega 
okolja regij, ohranitev naravnih dobrin ter 
varstvo in izboljšanje grajenega okolja in 
kulturne dediščine, razvoj učinkovitih, 
celovitih, dolgoročnih strategij za trajnostni 
razvoj in doseganje celovitejše slike 
naravnih virov in kulturne dediščine ter 
način uspešne vključitve v nadnacionalne 
strategije.

Or. en

Obrazložitev

Ob zavzemanju za uspešnost sedanjega programa Interreg IIIB se mora evropski cilj 
ozemeljskega sodelovanja ERSS posvetiti širših temam od sedaj predlaganih. Zato ti predlogi 
sprememb predlagajo dodatna področja za sodelovanje med evropskimi partnerji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 216
Člen 6, točka (2), podtočka (d c) (novo)

(dc) sodelovanje pri zadevah, povezanih s 
pomorstvom, vključno z razvojem 
pristaniškega omrežja, prevozom po morju, 
gospodarskimi povezavami med pristanišči 
ter povezavami med pristanišči in njihovimi 
zaledji.

Or. en

Obrazložitev

Ob zavzemanju za uspešnost sedanjega programa Interreg IIIB se mora evropski cilj 
ozemeljskega sodelovanja ERSS posvetiti širših temam od sedaj predlaganih. Zato ti predlogi 
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sprememb predlagajo dodatna področja za sodelovanje med evropskimi partnerji.

Predlog spremembe, ki ga vložita Bernadette Bourzai in Bernard Poignant

Predlog spremembe 217
Člen 6, točka (2), pododstavek (2) (novo)

Komisija zagotovi, da se pri določanju in 
razmejitvi nadnacionalnih območij, 
upravičenih do financiranja v okviru ciljev 
„evropskega teritorialnega sodelovanja“, 
uporablja celovit pristop, za oblikovanje 
območja sodelovanja, ki so bolj povezana in 
bolj primerna za pristne projekte 
teritorialnega razvoja.

Or. fr

Obrazložitev

Opredelitev in razmejitev transnacionalnih območij sodelovanja mora iti prek upravnih mej 
vsake države članice in mora ustvariti kohezivna teritorialna območja, ki bodo imela močan 
skupni interes za sodelovanje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 218
,Člen 6, točka (2), podtočka (d a) (novo)

(da) sodelovanje pri podjetništvu in razvoju 
MSP, vključno s področjem turizma, 
kulture, izobraževanja in zdravstvenih 
sektorjev ter podporo za trajnostne 
skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

To bo pomagalo pri uveljavitvi lizbonskih ciljev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Eluned Morgan

Predlog spremembe 219
Člen 6, točka (2), podtočka (d b) (novo)

(db) zadeve, povezane z urbanističnim in 
podeželskim prostorskim načrtovanjem, kot 
je določeno v Evropski prostorski razvojni 
perspektivi.

Or. en

Obrazložitev

Te zadeve so ključni del Evropske prostorske razvojne perspektive in prednostna tema, kjer je 
bil v skladu s sedanjimi programi narejen znaten napredek. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Thijs Berman

Predlog spremembe 220
Člen 6, odstavek 3

3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, z 
osredotočanjem na teme, navedene v členih 
5(1) in (2) in 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 izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter 
razvojem skupnih projektov na enem ali več 
področjih politike, 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 
razvojnih trendov v Skupnosti.

Or. nl

Obrazložitev

Sodelovanje je treba pospešiti in najboljši način za to je razvoj skupnih projektov na različnih 
področjih politike, ne sme pa se ustaviti le pri izmenjavah izkušenj in ustvarjanju omrežij.      
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Predlog spremembe, ki ga vloži Bastiaan Belder

Predlog spremembe 221
Člen 6, odstavek 3

3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v
mreže in izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, z 
osredotočanjem na teme, navedene v členih 
5(1) in (2) in 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 izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter 
skupnim razvojem projektov in njihovo 
izvajanje v različnih regijah, 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 razvojnih trendov v Skupnosti.

Or. nl

Obrazložitev

Prav tako kot skupno posvetovanje, bo pri pospeševanju sodelovanja skupni pristop pri 
določanju in izvajanju projektov pripomogel k izboljšanju rezultata medregionalnega 
sodelovanja. Teh dejavnosti se ne sme izpustiti. Glej tudi predlog spremembe 7, ki ga 
predlaga poročevalec.

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 222
Člen 6, točka (3)

(3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, z 
osredotočanjem na teme, navedene v členih 
5(1) in (2) in 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) razvoj medregionalnega sodelovanja in 
krepitev 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
členih 8, 9, 10 in 11, 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.

Or. fr
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Obrazložitev

Medregionalno sodelovanje mora biti vključeno v cilje „evropskega teritorialnega 
sodelovanja“.

Predlog spremembe, ki ga vložita Bernadette Bourzai in Bernard Poignant

Predlog spremembe 223
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) in 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) razvoj medregionalnega sodelovanja in 
okrepitev učinkovitosti regionalne politike s 
spodbujanjem povezovanja v mreže in 
izmenjavo izkušenj med regionalnimi in 
lokalnimi oblastmi, z osredotočanjem na 
teme, navedene v členih 5(1) in (2) ter
členih 8, 9, 10 in 11, 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.

Or. fr

Obrazložitev

Medregionalno sodelovanje mora biti omogočeno v skladu s ciljem „evropskega 
teritorialnega sodelovanja“, ker če, kot je predvideno, o tem odloča le skupno upravljanje 
programov v skladu s cilji „konvergence“ in „regionalnega sodelovanja in zaposlovanja“, se 
regije, ki niso upravičene v skladu s temi cilji, ne bodo mogle vključiti v medregionalno 
sodelovanje. Razen tega mora biti medregionalno sodelovanje mogoče tudi na podeželskih 
območjih, območjih, odvisnih od ribištva, območjih z omejenimi možnostmi in najbolj 
oddaljenih regijah;

Predlog spremembe, ki ga vloži Catherine Stihler

Predlog spremembe 224
Člen 6, točka (3)

(3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, z 
osredotočanjem na teme, navedene v členih 
5(1) in (2) in členu 8. vključno s programi za 

(3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter 
javnimi organi, z osredotočanjem na teme, 
navedene v členih 4(4) in (5), 5(1) in (2) ter
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mrežno sodelovanje, ki pokrivajo celotno 
Skupnost in ukrepe, vključno z raziskavami, 
zbiranjem informacij in opazovanjem ter 
analizo trendov razvoja v Skupnosti.

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.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo je preveč omejujoče.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 225
Člen 6, točka 3

3. 3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, z 
osredotočanjem na teme, navedene v členih 
5(1) in (2) in 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 
izmenjavo izkušenj med regionalnimi in 
lokalnimi oblastmi in partnerji iz člena 10 
Uredbe (ES) št. 1260/99, z osredotočanjem 
na teme, navedene v členih 5(1) in (2) ter
členu 8 te uredbe, 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.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 226
Člen 6, točka (3)

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

(3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjavo izkušenj ter razvojem 
projektov med regionalnimi in lokalnimi 
oblastmi, z osredotočanjem na teme, 
navedene v členih 5(1) in (2) ter členih 8, 9, 
10 in 11, vključno s programi za mrežno 
sodelovanje, ki pokrivajo celotno Skupnost 
in ukrepe, vključno z raziskavami, zbiranjem 
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analizo trendov razvoja v Skupnosti. informacij in opazovanjem ter analizo 
trendov razvoja v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi člena in poudarja pomen razvoja projektov za 
ozemeljsko sodelovanje. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 227
Člen 6, točka (3)

(3) okrepitev učinkovitosti regionalne 
politike s spodbujanjem povezovanja v 
mreže in izmenjavo izkušenj med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, z 
osredotočanjem na teme, navedene v členih 
5(1) in (2) in 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) razvoj medregionalnega sodelovanja in
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
členih 8, 9, 10 in 11, 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.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da je medregionalno sodelovanje vključeno v cilje „evropskega teritorialnega 
sodelovanja“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eluned Morgan

Predlog spremembe 228
Člen 7, točki (a) in (b)

(a) DDV; (a) črtano
b) obresti za dolgove; (b) obresti za dolgove in druge dajatve ali 

pristojbine, nastale v zvezi z dolgovi, razen 
če dolgove povzroči zamuda zaradi 
odloženega plačila s strani Komisije, ker 
pravila niso bila pojasnjena, zaskrbljenost 
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Komisije pa se potem izkaže za 
neutemeljeno;

Or. en

Obrazložitev

So primeri, ko je Komisija odložila plačila in spravila projekte, sprožene v dobri veri, v dolg. 
Če se zaskrbljenost Komisije izkaže za neutemeljeno, udeleženci projekta ne smejo biti 
prisiljeni nositi bremena dolgov, ki niso nastali po njihovi krivdi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Mieczysław Edmund Janowski in Adam Jerzy Bielan

Predlog spremembe 229
Člen 7

Naslednji izdatki niso upravičeni do 
prispevkov ESRR:

Naslednji izdatki niso upravičeni do 
prispevkov ESRR:

a) DDV; a) vračljiv DDV;
b) obresti za dolgove; b) obresti za dolgove;

c) nakup zemljišč v znesku, ki presega 10 % 
celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v 
okviru obravnavanega projekta;

c) nakup zemljišč v znesku, ki presega 10 % 
celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v 
okviru obravnavanega projekta;

d) nakup stanovanj; d) nakup stanovanj, z izjemo socialnih 
stanovanj in stroškov komunalne 
infrastrukture stanovanjskih gradbišč;

e) razgradnja jedrskih elektrarn. e) razgradnja jedrskih elektrarn.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vloži Alain Hutchinson

Predlog spremembe 230
Člen 7, točka (d)

(d) nakup stanovanj; (d) nakup stanovanj, z izjemo stroškov, 
povezanih z obnovo socialnih stanovanj;

Or. fr

Obrazložitev

Glede na predpise sta trajnostni razvoj in zmanjševanje stroškov za energijo med glavnimi 
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cilji, ki jih s to reformo strukturnih skladov namerava izvajati Komisija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog spremembe 231
Člen 7

Naslednji izdatki niso upravičeni do 
prispevkov ESRR:
(a) DDV;

b) obresti za dolgove;

(c) nakup zemljišč v znesku, ki presega 10
% celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v 
okviru obravnavanega projekta;

(d) nakup stanovanj;

(e) razgradnja jedrskih elektrarn.

Naslednji izdatki niso upravičeni do 
prispevkov ESRR:
(a) vračljiv DDV;

b) obresti za dolgove;

(c) nakup zemljišč v znesku, ki presega 10
% celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v 
okviru obravnavanega projekta;

(d) izgradnja novih stanovanj;

(e) razgradnja jedrskih elektrarn.

Or. en

Obrazložitev

1. Neupravičenost DDV povečuje dejanske stroške projektov, sproženih v zvezi s strukturno 
pomočjo. Večji stroški so lahko resnična ovira pri uveljavljanju projektov, ki zmanjšuje 
zmožnost črpanja strukturnih skladov (zlasti v primeru novih držav članic EU).

2. Sproščanje ERSS za podporo stroškom, povezanim s stanovanji za obnovitev prikrajšanih 
območij, je zelo pomembno za nove države članice EU, ker omogoča uveljavljanje razvojnih 
ciljev v zvezi s programi za oživitev mest.

Predlog spremembe, ki ga vloži Catherine Stihler

Predlog spremembe 232
Člen 7, točka (a)

(a) DDV; (a) vračljiv DDV;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti s sedanjo prakso in predlaganim obravnavanjem DDV v osnutku uredbe 
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Evropskega socialnega sklada. To bo zagotovilo, da se bodo lahko resnični stroški DDV 
vključili kot upravičen izdatek.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 233
Člen 7, točka a)

a) DDV; a) vračljiv DDV;

Or. de

Obrazložitev

Za zagotavljanje usklajenosti med osnutki uredbe mora besedilo v členu 7 uredbe ESRR 
ustrezati besedilu osnutka uredbe o Evropskem socialnem skladu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 234
Člen 7, točka (a)

(a) DDV; (a) vračljiv DDV;

Or. en

Obrazložitev

Nasprotujem splošni izključitvi DDV kot upravičenega izdatka. Po sedanjih pravilih je 
izključen le vračljiv DDV. Subjekti, ki predložijo projekte, pa niso plačniki DDV, kot lokalni 
in regionalni upravni organi, bi bili resno oškodovani, ker je DDV nepogrešljiv del stroškov 
projekta. Razen tega bi bilo razumno uskladiti to pravilo o upravičenosti s predlogom uredbe 
ESS, ki izvzema iz upravičenih le vračljiv DDV. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 235
Člen 7, točka (a)

(a) DDV; (a) vračljiv DDV;

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vložita Rolf Berend, Markus Pieper

Predlog spremembe 236
Člen 7, točka a)

a) DDV; a) vračljiv DDV;

Or. de

Obrazložitev

Za zagotavljanje usklajenosti med osnutki uredbe mora besedilo v členu 7 uredbe ESRR 
ustrezati besedilu osnutka uredbe o Evropskem socialnem skladu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 237
Člen 7, točka a)

a) DDV; črtano

Or. pt

Obrazložitev

DDV mora biti obravnavan kot upravičeni strošek, ki se v praksi še ni izkazal za nujnega, 
vendar je potreben zaradi zagotavljanja usklajenosti s predlogom prihodnjih uredb o 
Evropskem socialnem skladu.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 238
Člen 7, točka (c)

(c) nakup zemljišč v znesku, ki presega 10 
% celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v 
okviru obravnavanega projekta;

(c) nakup zemljišč v znesku, ki presega 20 
% celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v 
okviru obravnavanega projekta;
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Or. en

Obrazložitev

Glede na potrebno prilagodljivost bi bilo bolje ohraniti sedanjo stopnjo 20 %.

Predlog spremembe, ki ga vloži Alfonso Andria

Predlog spremembe 239
Člen 7, točka (c)

c) nakup zemljišč v znesku, ki presega 10 %
celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v 
okviru obravnavanega projekta;

c) nakup zemljišč v znesku, ki presega 15 %
celotnih upravičenih izdatkov, nastalih v 
okviru obravnavanega projekta;

Or. it

Obrazložitev

Če so izdatki, ki nastanejo pri nakupu zemljišča omejeni na 10 %, je projekte v nekaterih 
primerih nemogoče izvesti. Zaradi strogega preverjanja je treba omogočiti več prostora v 
zvezi s številkami za upravičene izdatke, ki ne smejo presegati 15 % zneska, določenega za 
projekt.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 240
Člen 7, točka (d)

(d) nakup stanovanj; (d) nakup stanovanj, z nekaterimi izjemami, 
vključno s kategorijami operacij 
družbenega pomena, kot je obnova, rušenje 
in nadomestitev stanovanj v stalni javni 
lasti (s tem, da se zagotovi nadaljnja javna 
last za najmanj naslednjih 10 let) na 
prikrajšanih območjih;

Or. en

Obrazložitev

Upravičenost izdatkov za izgradnjo ali obnovo stanovanjskih objektov za posebno občutljive 
socialne skupine je usklajena s socialnimi cilji evropske kohezijske politike. Osnovni 
argument za to je, da bi stanovanjske težave, če se ne bi ustrezno obravnavale, vodile k 
resnim gospodarskim, okoljskim in družbenim težavam.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 241
Člen 7, točka (d)

(d) nakup stanovanj; (d) nakup stanovanj, razen ukrepov, 
namenjenih trajnostni stanovanjski 
predelavi v montažnih mestnih soseskah z 
velikimi opažnimi ploščami, za znesek, ki 
ne presega 10 % celotnih upravičenih 
izdatkov za zadevni operativni program;

Or. en

Obrazložitev

Okoljske težave mestnih območij so tesno povezane z nizko energetsko učinkovitostjo hiš z 
opažnimi ploščami v propadajočih mestnih soseskah. Za spopadanje s to težavo bi bilo 
koristno, če bi obstajala možnost sofinanciranja iz ESRR.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 242
Člen 7, točka (d)

(d) nakup stanovanj; (d) nakup stanovanj, razen ukrepov, 
namenjenih trajnostni stanovanjski 
predelavi v montažnih mestnih soseskah z 
velikimi opažnimi ploščami, za znesek, ki 
ne presega 10 % celotnih upravičenih 
izdatkov za zadevni operativni program;

Or. en

Obrazložitev

Hiše z velikimi opažnimi ploščami so resna težava, ki ni omejena le na posamezne države 
članice. Pomoč EU je nujna za rešitev te težave in za izognitev stalni malomarnosti, ki 
povzroča koncentracijo družbenih in okoljskih težav v teh posebnih mestnih soseskah. 
Propadanje hiš z opažnimi ploščami je jasno evropska težava, ki zahteva evropsko rešitev. 
Nemogoče je, da bi države in občine to težavo reševale same. Odobritev sofinanciranja iz 
ESRR bi bila v zvezi s tem zelo koristna. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Oldřich Vlasák

Predlog spremembe 243
Člen 7, točka (d)

(d) nakup stanovanj; d) nakup stanovanj, razen obnove 
stanovanjskih naselij;

Or. en

Obrazložitev

Obnova stanovanjskih naselij je glavni izziv za mnoga mesta po Evropski uniji. V teh 
propadajočih naseljih se ne pojavlja le visoka stopnja kriminala in ne predstavljajo le 
tveganja socialne izključitve, ampak so tudi energetsko zelo zahtevna, ob tem pa povzročajo 
okoljske težave in pomanjkljivosti. Na tak izziv bi se bilo treba odzvati na podlagi evropskega 
vodenja na več ravneh.

Predlog spremembe, ki ga vložita Salvatore Tatarella

Predlog spremembe 244
Člen 7, točka 2, točka d a) (novo)

da) gradnja novih stanovanj;

Or. it

Obrazložitev

Zgornje pojasnilo je nujno zato, ker ni namenjeno povečanju števila stanovanjskih enot, kot bi 
bilo v primeru prenove v mestih, gradnjo stanovanj pa se lahko zajame z izdatki, upravičenimi 
do sredstev ESRR.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan

Predlog spremembe 245
Člen 8

Mestna dimenzija

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (...) ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 

črtano
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strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost 
mestnih naselij.

To lahko združuje obnovo naravnega 
okolja, obnovo starih, opuščenih 
industrijskih območij, ohranitev in razvoj 
zgodovinske in kulturne dediščine z ukrepi, 
ki spodbujajo podjetništvo, lokalno 
zaposlovanje in razvoj skupnosti, kot tudi 
zagotavljanje storitev prebivalstvu, 
upoštevajoč spreminjanje demografskih 
struktur.

2. Z odstopanjem od člena 33(2) Uredbe 
(ES) št. (...), naj se ESSR podpora ukrepom 
iz cilja „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“, ki spadajo v okvir Uredbe 
(ES) št. (...) o Evropskem socialnem skladu, 
poveča za 10 % obravnavane prednostne 
naloge.

Or. en

Obrazložitev

Splošna uredba že predvideva, da morajo strukturni skladi spodbujati konkurenčnost na 
mestnih (in podeželskih) območjih. Vsaka regija je drugačna in odločitev, kaj je zanje 
primerno, je treba prepustiti regijam. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 246
Člen 8, odstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (...), ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij.

1. V primeru trajnostnega razvoja mest s 
pomočjo ukrepov, kot je to navedeno v 
členih 25(4) a) in 36(4) b) Uredbe (ES) št. 
(...), in kot je navedeno v členih 4 in 5 te 
uredbe, ESRR podpira razvoj 
participativnih, integriranih strategij za 
okrepitev trajnostne rasti in za reševanje 
velikega števila gospodarskih, okoljskih in 
socialnih problemov, ki vplivajo na 
strnjenost mestnih naselij ter srednje velikih 
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in majhnih mest, ki imajo funkcijo središč.
To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij ter ohranitev in razvoj zgodovinske 
in kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, in drugih ukrepov iz člena 4 
in 5 te uredbe, ki temelji na celovitem 
načrtu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 247
Člen 8, odstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (...), ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij.

1. V primeru trajnostnega razvoja mest s 
pomočjo ukrepov, kot je to navedeno v 
členih 25(4) a) in 36(4) b) Uredbe (ES) št. 
(...), ESRR podpira razvoj participativnih, 
integriranih strategij za okrepitev trajnostne 
rasti in za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij.

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi ki spodbujajo 
inovacije in ekonomijo znanja, 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog jezikovne spremembe: zadeva ekonomijo znanja.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Predlog spremembe 248
Člen 8, odstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (...), ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij.

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4) a) 
in 36(4) b) Uredbe (ES) št. (...), ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij, podpira odstranitev ovir za dostop 
invalidnih oseb v mestnem okolju in 
zahteva spoštovanje meril dostopnosti za 
projekte razvoja naselij, ki jih financira 
ESRR.

Or. en

Obrazložitev

Obnova mest ne more uspeti, če socialno prikrajšane skupine niso vključene v urbanistično 
politiko in načrtovanje. Zlasti urbani razvoj mora prepoznati potrebo po spodbujanju 
urbanega okolja, dostopnega invalidnim osebam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 249
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (...), ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij. 

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (...), ESRR:

– podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselji;

– podpira odstranitev ovir za dostop 
invalidnih oseb v mestnem okolju in 
zahteva spoštovanje meril dostopnosti za 
projekte razvoja naselij, ki jih financira 
ESRR.
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Or. en

Obrazložitev

Obnova mest ne more uspeti, če socialno prikrajšane skupine niso vključene v urbanistično 
politiko in načrtovanje. Zlasti urbani razvoj mora prepoznati potrebo po spodbujanju 
urbanega okolja, dostopnega invalidnim osebam.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jan Březina

Predlog spremembe 250
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
povečanje energetske učinkovitosti hiš v 
montažnih mestnih soseskah z velikimi 
opažnimi ploščami, obnovo starih, 
opuščenih industrijskih območij, ohranitev 
in razvoj zgodovinske in kulturne dediščine 
z ukrepi, ki spodbujajo podjetništvo, lokalno 
zaposlovanje in razvoj skupnosti, kot tudi 
zagotavljanje storitev prebivalstvu, 
upoštevajoč spreminjanje demografskih 
struktur.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 7, točka (d). Glede na pomen, ki ga ima povečanje energetske 
učinkovitosti za okoljski vidik mestnih izzivov, se zahteva izrecno sklicevanje na to vrsto 
ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 251
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij ter ohranitev in razvoj zgodovinske 
in kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
ukrepe, namenjene trajnostni stanovanjski 
predelavi v montažnih mestnih soseskah z 
velikimi opažnimi ploščami, obnovo starih, 
opuščenih industrijskih območij, ohranitev 
in razvoj zgodovinske in kulturne dediščine 
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prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

z ukrepi, ki spodbujajo podjetništvo, lokalno 
zaposlovanje in razvoj skupnosti, kot tudi 
zagotavljanje storitev prebivalstvu, 
upoštevajoč spreminjanje demografskih 
struktur.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 7, točka (d).

Predlog spremembe, ki ga vloži Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 252
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij ter ohranitev in razvoj zgodovinske 
in kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine ter prenovo propadajočih 
mestnih območij z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje, okolje in 
razvoj skupnosti, kot tudi zagotavljanje 
storitev prebivalstvu, upoštevajoč 
spreminjanje demografskih struktur.    

Or. it

Obrazložitev

Prenovo propadajočih mestnih območij in varstvo okolja je treba zlasti upoštevati znotraj 
mestne razsežnosti v skladu z lizbonsko in göteborško strategijo. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog spremembe 253
Člen 8, odstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (…). ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 

1. V primeru trajnostnega razvoja mest s 
pomočjo ukrepov, kot je to navedeno v 
členih 25(4) a) in 36(4) b) Uredbe (ES) št. 
(...), ESRR podpira razvoj participativnih, 
integriranih strategij za okrepitev trajnostne 
rasti in za reševanje velikega števila 
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problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij.

gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov v strnjenih mestnih naseljih.

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine ter razvoj kulturne 
infrastrukture in kulturnih storitev z 
ukrepi, ki spodbujajo inovacije in 
ekonomijo znanja, podjetništvo, lokalno 
zaposlovanje in razvoj skupnosti, kot tudi 
zagotavljanje storitev prebivalstvu, 
upoštevajoč spreminjanje demografskih 
struktur.

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v športno infrastrukturo in kulturne storitve močno vplivajo na socialne in 
gospodarske razmere v regiji. Ustvarjajo obete za nova delovna mesta in turistične 
znamenitosti ter izboljšujejo kakovost življenja lokalnih prebivalcev. Zato je izjemno 
pomembno, da se v ta člen vključijo zadeve v zvezi s kulturo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 254
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (…). ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij.

1. V primeru trajnostnega razvoja mest s 
pomočjo ukrepov, kot je to navedeno v 
členih 25(4) a) in 36(4) b) Uredbe (ES) št. 
(...), ESRR podpira razvoj participativnih, 
integriranih strategij za okrepitev trajnostne 
rasti in za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov v strnjenih mestnih naseljih.

Or. en

Obrazložitev

Glede na ključno vlogo mestnih območij pri regionalnem razvoju je za učinkovito kohezijsko 
politiko in njen prispevek pri doseganju ciljev, določenih v Lizboni in Göteborgu, pomembna 
bolj izrecna povezava strukturnega financiranja s potrebami mest in potencialom v teh 
regijah. To se lahko doseže s sprejetjem ukrepov za trajnostni urbani razvoj, ki morajo 
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vključevati in hkrati presegati ukrepe „prenove mest“.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Stavros Arnaoutakis

Predlog spremembe 255
Člen 8, odstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (…). ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost mestnih 
naselij.

1. V primeru trajnostnega razvoja mest s 
pomočjo ukrepov, kot je to navedeno v 
členih 25(4) a) in 36(4) b) Uredbe (ES) št. 
(...), ESRR podpira razvoj participativnih, 
integriranih strategij za okrepitev 
trajnostnega razvoja in za reševanje 
velikega števila gospodarskih, okoljskih in 
socialnih problemov v strnjenih mestnih 
naseljih.

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

To lahko združuje obnovo naravnega in
stanovanjskega okolja, obnovo starih, 
opuščenih industrijskih območij, ohranitev 
in razvoj zgodovinske in kulturne dediščine 
z ukrepi, ki spodbujajo inovacije in 
ekonomijo, ki temelji na znanju, 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

Or. el

Obrazložitev

Stanovanjsko okolje, ki bi lahko bilo zelo dobro razvito, je pogosto zapuščeno in propada, saj 
je eno od težav, s katerimi se neka območja srečujejo. Pomembno je, da se ta območja oživijo, 
kjer bi prenova pomenila, da novi infrastrukturni projekti niso potrebni ali kjer bi obnovili 
značilnost območja.

Predlog spremembe, ki ga vložita Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan 

Predlog spremembe 256
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (…). ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 

1. V primeru obnove mest s pomočjo 
ukrepov, kot je to navedeno v členih 25(4)a) 
in 36(4)b) Uredbe (ES) št. (…). ESRR 
podpira razvoj participativnih, integriranih 
strategij za reševanje velikega števila 
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gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na strnjenost 
mestnih naselij.

gospodarskih, okoljskih in socialnih 
problemov, ki vplivajo na mestna območja.

Or. en

Obrazložitev

Gospodarske, okoljske in družbene težave je treba reševati na vseh mestnih območjih in ne 
samo v strnjenih mestnih naseljih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 257
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur. 

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
ponovno oživitev grajenega okolja, 
vključno z renovacijo, rušenjem in 
nadomestitvijo stanovanj v stalni javni lasti 
(s tem, da se zagotovi nadaljnja javna last 
za najmanj 10 let), izboljšanje okolja okoli 
stavb ter projekte energetske učinkovitosti 
in obnovljivih energetskih virov v 
propadajočih mestnih območjih, obnovo 
starih, opuščenih industrijskih območij, 
ohranitev in razvoj zgodovinske in kulturne 
dediščine z ukrepi, ki spodbujajo inovacije 
in ekonomijo znanja, podjetništvo, lokalno 
zaposlovanje in razvoj skupnosti, kot tudi 
zagotavljanje storitev prebivalstvu, 
upoštevajoč spreminjanje demografskih 
struktur.

Or. en

Obrazložitev

Stanovanjski sektor je bolj pomemben za obnovo mest v novih državah članicah, kot pa v 
starih članicah, ker so rušenje, nadomestitev in renovacija podstandardnih stanovanjskih enot 
ključna zadeva. Obnova ne bo uspešna brez resnega preoblikovanja stanovanjskih enot. 
Drugi del predloga spremembe je namenjen spodbujanju ciljev, zastavljenih v programu 
lizbonske strategije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
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Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 258
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

To lahko združuje obnovo naravnega okolja, 
obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj zgodovinske in 
kulturne dediščine z ukrepi, ki spodbujajo 
podjetništvo, lokalno zaposlovanje in razvoj 
skupnosti, kot tudi zagotavljanje storitev 
prebivalstvu, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

To lahko združuje sanacijo fizičnega okolja, 
ponovni razvoj opuščenih območij in 
ohranitev ter razvoj zgodovinske in kulturne 
dediščine z ukrepi za spodbujanje 
podjetništva, lokalnega zaposlovanja in 
razvoja skupnosti, kot tudi opravljanja 
storitev za prebivalstvo, upoštevajoč 
spreminjanje demografskih struktur in 
trajnostne mobilnosti.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Alfonso Andria

Predlog spremembe 259
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

1a. ESRR med drugim pomaga odpraviti 
arhitektonske ovire in invalidnim ljudem 
omogočiti ogled in dostop do umetniških 
znamenitosti, muzejev in razstav. 

Or. it

Obrazložitev

Odpravljanje arhitektonskih ovir in splošna zahteva po dostopnosti za pomoč invalidnim 
ljudem, ki veljajo tudi za območja za prosti čas, morajo biti vključeni med posebne cilje 
ESRR, ker je to popolnoma v skladu z načeli in vrednotami obveščanja Unije. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Salvatore Tatarella

Predlog spremembe 260
Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

To lahko združuje obnovo naravnega
okolja, obnovo starih, opuščenih 
industrijskih območij, ohranitev in razvoj 
zgodovinske in kulturne dediščine z ukrepi, 
ki spodbujajo podjetništvo, lokalno 

To je namenjeno izboljšanju mestnega
okolja z obnovo starih, opuščenih 
industrijskih območij, varstvo in razvoj 
zgodovinske in kulturne dediščine z 
zagotavljanjem ustreznih ukrepov, ki 
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zaposlovanje in razvoj skupnosti, kot tudi 
zagotavljanje storitev prebivalstvu, 
upoštevajoč spreminjanje demografskih 
struktur.

spodbujajo podjetništvo, lokalno 
zaposlovanje in razvoj lokalnih načinov 
življenja, kot tudi oblikovanje storitev 
prebivalcem, upoštevajoč spreminjanje 
demografskih struktur.

Or. it

Obrazložitev

Drugi del člena 8(1) je bil na novo formuliran, da se poudari, da strategije, omenjene v 
prvem delu, lahko vsebujejo vrsto težav in so namenjene izboljšanju okolja na splošno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Arlene McCarthy

Predlog spremembe 261
Člen 8, odstavek 2

2. Z odstopanjem od člena 33(2) Uredbe 
(ES) št. (…), naj se ESRR podpora ukrepom 
iz cilja „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“, ki spadajo v okvir Uredbe 
(ES) št. (…) o Evropskem socialnem skladu, 
poveča za 10 % obravnavane prednostne 
naloge.

2. Z odstopanjem od člena 33(2) Uredbe 
(ES) št. (…), se podpora ESRR ukrepom iz 
cilja „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“, ki spadajo v okvir Uredbe 
(ES) št. (…) o Evropskem socialnem skladu, 
poveča za največ 20 % obravnavane 
prednostne naloge.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi pozitivnih izkušenj pri pobudi Skupnosti URBAN mora ESRR omogočiti 
financiranje ukrepov vrste ESS v mestnih območjih do 20 %, da bi lahko mestna območja na 
bolj prilagodljiv način opredelila ustrezne ukrepe za spoprijemanje z lokalnimi izzivi. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 262
Člen 8, odstavek 2

2. Z odstopanjem od člena 33(2) Uredbe 
(ES) št. (…), naj se ESRR podpora ukrepom 
iz cilja „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“, ki spadajo v okvir Uredbe 
(ES) št. (…) o Evropskem socialnem skladu, 
poveča za 10 % obravnavane prednostne 
naloge.

2. Z odstopanjem od člena 33(2) Uredbe 
(ES) št. (…), naj se podpora ESRR ukrepom 
iz cilja „konvergence“ in cilja „regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja“, ki spadajo 
v okvir Uredbe (ES) št. (…) o Evropskem 
socialnem skladu, poveča za 20 %
obravnavane prednostne naloge. 
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Or. en

Obrazložitev

Cilj je omogočiti višjo finančno pomoč ESRR, ko je to potrebno za zadovoljivo izvajanje 
projekta iz operativnega programa ESS. Razen tega ni nobenega pomembnega vzroka za 
omejevanje tega pravila na cilj „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“, ker veliko 
dejavnosti, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad, spadajo na področje cilja 
„konvergence“. Zato predlagam, da se ga razširi in da vključi cilj „konvergence“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eluned Morgan

Predlog spremembe 263
Člen 9

Podeželska območja in območja, odvisna od 
ribištva

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.

Intervencije ESRR na podeželskih 
območjih in območjih, ki so odvisna od 
ribištva, so usmerjene na ekonomsko 
diverzifikacijo takšnih področij, vključno z:
1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti;
2) pospeševanjem širitve 
telekomunikacijskih omrežij in storitev na 
podeželska območja;
3) razvoj novih gospodarskih dejavnosti 
zunaj poljedelskih in ribiških sektorjev;
4) okrepitev povezav med mesti in 
podeželjem;
5) razvoj turizma in drugih možnosti, ki jih 
ponuja podeželje.

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost ukrepov, ki jih 
sofinancira EKSRP, in ukrepov, ki jih 
sofinancira ESR na eni strani, ter na drugi 

črtano
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strani ukrepov, ki jih sofinancira ESRR. V 
ta namen države članice za ukrepe iz točk 
(1),(3) in (5), ob pripravi operativnih 
programov, določijo jasne razmejitvene 
kriterije za ukrepe, ki jih bo na eni strani 
podpiral ESRR na podlagi tega člena in na 
drugi strani EKSRP na podlagi člena 49(1), 
a), b) in i) Uredbe (ES) št. (…), za 
podeželska območja ali ESR na podlagi 
člena (…) Uredbe (ES) št. (…) za območja, 
odvisna od ribištva.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka regija je drugačna in odločitev, katere prednostne naloge veljajo zanje, je treba 
prepustiti regijam. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 264
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 regionalne in lokalne 
oblasti 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.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Howitt, Catherine Stihler

Predlog spremembe 265
Člen 9, odstavek 2

Intervencije ESRR na podeželskih območjih 
in območjih, ki so odvisna od ribištva, so 
usmerjene na ekonomsko diverzifikacijo 
takšnih področij, vključno z:

Intervencije ESRR na podeželskih območjih 
in območjih, ki so odvisna od ribištva, so 
usmerjene na ukrepe za obravnavo 
ekonomskih, okoljskih in socialnih težav, ki 
vplivajo na ta območja, in potrebo po 
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razvoju ukrepov za diverzifikacijo, vključno 
z:

1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti; 1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti;
2) pospeševanjem širitve 
telekomunikacijskih omrežij in storitev na 
podeželska območja;

2) pospeševanjem širitve 
telekomunikacijskih omrežij in storitev na 
podeželska območja;

3) razvoj novih gospodarskih dejavnosti 
zunaj poljedelskih in ribiških sektorjev;

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

4) okrepitev povezav med mesti in 
podeželjem;

4) okrepitvijo povezav med mesti in 
podeželjem;

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

5) razvojem turizma in drugih možnosti, ki 
jih ponuja podeželje;
6) spodbujanjem podjetništva in ukrepi za 
spodbujanje lokalnega zaposlovanja;
7) razvojem Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 266
Člen 9, odstavek 2, točka 1 do 5 in odstavek 3

1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti; 1) infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti 
in za izboljšanje privlačnosti regije;

2) pospeševanjem širitve 
telekomunikacijskih omrežij in storitev na 
podeželska območja;

2) pospeševanjem širitve 
telekomunikacijskih omrežij in storitev na 
podeželska območja ter ustvarjanjem 
visokokakovostnih delovnih mest zunaj 
podeželskih in ribiških sektorjev;

3) razvoj novih gospodarskih dejavnosti 
zunaj poljedelskih in ribiških sektorjev;

3) razvojem novih gospodarskih dejavnosti, 
zlasti s spodbujanjem MSP, obrtnih 
dejavnosti in ustanavljanja podjetij zunaj 
poljedelskih in ribiških sektorjev;

3a) razvojem izobraževalnih in 
raziskovalnih institucij, pri čemer so 
izključeni ukrepi, ki jih financira Evropski 
socialni sklad (ESS); 

4) okrepitev povezav med mesti in 
podeželjem;

4) okrepitvijo povezav med mesti in 
podeželjem;

4a) izboljšanjem kakovosti kulturnih 
institucij in kulturnega življenja;
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5) razvoj turizma in drugih možnosti, ki jih 
ponuja podeželje.

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

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost ukrepov, ki jih 
sofinancira EKSRP, in ukrepov, ki jih 
sofinancira ESR na eni strani, ter na drugi 
strani ukrepov, ki jih sofinancira ESRR. V ta 
namen države članice za ukrepe iz točk 1), 
3) in 5), ob pripravi operativnih programov, 
določijo jasne razmejitvene kriterije za 
ukrepe, ki jih bo na eni strani podpiral ESRR 
na podlagi tega člena in na drugi strani 
EKSRP na podlagi člena 49(1), a), b) in i) 
Uredbe (ES) št. (…), za podeželska območja 
ali ESR na podlagi člena (…) Uredbe (ES) 
št. (…) za območja, odvisna od ribištva.

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost ukrepov, ki jih 
sofinancira EKSRP in ukrepov, ki jih 
sofinancira ESR na eni strani, ter na drugi 
strani ukrepov, ki jih sofinancira ESRR v 
skladu z nacionalnim strateškim 
referenčnim okvirom. V ta namen države 
članice za ukrepe iz točk 1), 3) in 5), ob 
pripravi operativnih programov, določijo 
jasne razmejitvene kriterije za ukrepe, ki jih 
bo na eni strani podpiral ESRR na podlagi 
tega člena in na drugi strani EKSRP na 
podlagi člena 49(1), a), b) in i) Uredbe (ES) 
št. (…), za podeželska območja ali ESR na 
podlagi člena (…) Uredbe (ES) št. (…) za 
območja, odvisna od ribištva. Ta razmejitev 
je tehnične naravne in ne sme ovirati 
enotnega integriranega razvoja.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 267
Člen 9, odstavek 2

Intervencije ESRR na podeželskih območjih 
in območjih, ki so odvisna od ribištva, so 
usmerjene na ekonomsko diverzifikacijo 
takšnih področij, vključno z:

Intervencije ESRR na podeželskih območjih 
in območjih, ki so odvisna od ribištva, so 
usmerjene, ne da bi ogrožala načela 
trajnosti, na ekonomsko diverzifikacijo 
takšnih področij, vključno z:

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s sklepi, objavljenimi po Evropskem svetu v Göteborgu 15. in 16. junija 2001. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 268
Člen 9, odstavek 2, točka (5)
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5) razvoj turizma in drugih možnosti, ki jih 
ponuja podeželje.

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

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s sklepi, objavljenimi po Evropskem svetu v Göteborgu 15. in 16. junija 2001.     

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 269
Člen 9, odstavek 3

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost ukrepov, ki jih 
sofinancira EKSRP in ukrepov, ki jih 
sofinancira ESR na eni strani, ter na drugi 
strani ukrepov, ki jih sofinancira ESRR. V ta 
namen države članice za ukrepe iz točk 
(1),(3) in (5), ob pripravi operativnih 
programov, določijo jasne razmejitvene 
kriterije za ukrepe, ki jih bo na eni strani 
podpiral ESRR na podlagi tega člena in na 
drugi strani EKSRP na podlagi člena 49(1), 
a), b) in i) Uredbe (ES) št. (…), za 
podeželska območja ali ESR na podlagi 
člena (…) Uredbe (ES) št. (…) za območja, 
odvisna od ribištva.

Države članice in regionalne in lokalne 
oblasti zagotovijo povezljivost in skladnost 
ukrepov, ki jih sofinancira EKSRP, in 
ukrepov, ki jih sofinancira ESR na eni strani, 
ter na drugi strani ukrepov, ki jih sofinancira 
ESRR. V ta namen države članice za ukrepe 
iz točk (1),(3) in (5), ob pripravi operativnih 
programov, določijo jasne razmejitvene 
kriterije za ukrepe, ki jih bo na eni strani 
podpiral ESRR na podlagi tega člena in na 
drugi strani EKSRP na podlagi člena 49(1), 
a), b) in i) Uredbe (ES) št. (…), za 
podeželska območja ali ESR na podlagi 
člena (…) Uredbe (ES) št. (…) za območja, 
odvisna od ribištva.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Brigitte Douay in Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 270
Člen 9, odstavek 2, točka (3)

3) razvoj novih gospodarskih dejavnosti 
zunaj poljedelskih in ribiških sektorjev;

3) razvojem novih gospodarskih dejavnosti 
zunaj poljedelskih in ribiških sektorjev, 
vključno z ustanovitvijo, prevzemom in 
razvojem majhnih, mikro in obrtnih 
podjetij;

Or. fr
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Obrazložitev

Podpiranje teh podjetij je pomemben ukrep za razvoj mest. Zelo majhna podjetja igrajo veliko 
vlogo pri ustvarjanju delovnih mest. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 271
Člen 9, odstavek 2, točka (5)

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

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

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Catherine Stihler

Predlog spremembe 272
Člen 9, odstavek 2, točka (5)

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

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu s prejšnjimi sklicevanji na turizem in s programom göteborške strategije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 273
Člen 9, odstavek 2, točka 5 a (novo)

(5a) proizvodnjo biogoriv in/ali uporabo 
energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Podeželska območja morajo prispevati k visoko zastavljenemu cilju Evropske unije, ki 
predvideva proizvodnjo 12 % bruto notranje porabe energije iz obnovljivih virov energije.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Predlog spremembe 274
Člen 9, odstavek 2, točka 5 a (novo)

(5a) varstvom kulturne dediščine, razvojem 
kulturne infrastrukture in ljudske kulture.

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v kulturne infrastrukture močno vplivajo na socialne in gospodarske razmere v 
regiji. So vir novih delovnih mest in prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja lokalnih 
prebivalcev. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gábor Harangozó

Predlog spremembe 275
Člen 9, odstavek 2, točka (5 b) (novo)

(5b) naložbami v energetsko učinkovitost 
(infrastruktura, tehnična podpora in 
zagotavljanje informacij končnim 
uporabnikom).

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 276
Člen 9, zadnji odstavek

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost ukrepov, ki jih 
sofinancira EKSRP, in ukrepov, ki jih 
sofinancira ESR na eni strani, ter na drugi 
strani ukrepov, ki jih sofinancira ESRR. V ta 
namen države članice za ukrepe iz točk 1), 
3) in 5), ob pripravi operativnih programov, 
določijo jasne razmejitvene kriterije za 
ukrepe, ki jih bo na eni strani podpiral ESRR 
na podlagi tega člena in na drugi strani 
EKSRP na podlagi člena 49(1), a), b) in i) 

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost ukrepov, ki jih 
sofinancira EKSRP, in ukrepov, ki jih 
sofinancira ESR na eni strani, ter na drugi 
strani ukrepov, ki jih sofinancira ESRR. V ta 
namen države članice in ustrezni partnerji
za ukrepe iz točk 1), 3) in 5), ob pripravi 
operativnih programov, določijo jasne 
razmejitvene kriterije za ukrepe, ki jih bo na 
eni strani podpiral ESRR na podlagi tega 
člena in na drugi strani EKSRP na podlagi 
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Uredbe (ES) št. (…), za podeželska območja 
ali ESR na podlagi člena (…) Uredbe (ES) 
št. (…) za območja, odvisna od ribištva.

člena 49(1), a), b) in i) Uredbe (ES) št. (…), 
za podeželska območja ali ESR na podlagi 
člena (…) Uredbe (ES) št. (…) za območja, 
odvisna od ribištva. Ravno tako zagotovijo 
ustrezno ravnovesje med sektorsko 
razsežnostjo (kmetijsko in ribiško) in 
teritorialno razsežnostjo glede uporabe 
finančnih sredstev, prenesenih iz 
kohezijske politike v ESKRP in ESR.

Or. fr

Obrazložitev

Finančna sredstva, prenesena iz kohezijske politike v te nove instrumente ne smejo biti 
porabljena samo za podporo tradicionalnih kmetijskih in ribiških dejavnosti, če integriran 
teritorialni razvoj teh območij zahteva ekonomsko raznolikost. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 277
Člen 9, odstavek 3

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost ukrepov, ki jih 
sofinancira EKSRP, in ukrepov, ki jih 
sofinancira ESR na eni strani, ter na drugi 
strani ukrepov, ki jih sofinancira ESRR. V ta 
namen države članice za ukrepe iz točk 
(1),(3) in (5), ob pripravi operativnih 
programov, določijo jasne razmejitvene 
kriterije za ukrepe, ki jih bo na eni strani 
podpiral ESRR na podlagi tega člena in na 
drugi strani EKSRP na podlagi člena 49(1), 
a), b) in i) Uredbe (ES) št. (…), za 
podeželska območja ali ESR na podlagi 
člena (…) Uredbe (ES) št. (…) za območja, 
odvisna od ribištva.

Države članice in regije zagotovijo 
povezljivost in skladnost ukrepov, ki jih 
sofinancira EKSRP, in ukrepov, ki jih 
sofinancira ESR na eni strani, ter na drugi 
strani ukrepov, ki jih sofinancira ESRR. V ta 
namen države članice, njihovi regijski in 
lokalni organi za ukrepe iz točk (1), (3) in 
(5), ob pripravi operativnih programov, 
določijo jasne razmejitvene kriterije za 
ukrepe, ki jih bo na eni strani podpiral ESRR 
na podlagi tega člena in na drugi strani 
EKSRP na podlagi člena 49(1), a), b) in i) 
Uredbe (ES) št. (…), za podeželska območja 
ali ESR na podlagi člena (…) Uredbe (ES) 
št. (…) za območja, odvisna od ribištva. 

Or. en

Obrazložitev

O ukrepih, ki vplivajo na podnacionalna območja, je treba odločati po posvetovanju z 
regijami in ustreznimi lokalnimi organi, zlasti pri določanju meril.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Eluned Morgan

Predlog spremembe 278
Člen 10

Območja z naravnimi ovirami

Regionalni programi, ki jih sofinancira 
ESRR in ki zajemajo območja z naravnimi 
ovirami, kot je navedeno v členu 52(1)b) 
Uredbe (ES) št. (...), so zlasti pozorni na 
obravnavo posebnih težav, s katerimi se 
srečujejo navedena območja.

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsaka regija je drugačna in odločitev, katere prednostne naloge veljajo zanje, je treba 
prepustiti regijam. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 279
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 gospodarskih 
dejavnosti, povezanih s kulturno dediščino, 
pospeševanje trajnostne rabe naravnih virov 
in spodbujanje turizma.

Z odstopanjem od člena 3 odstavka 2 te 
uredbe ESRR sofinancira izdatke 
poslovanja na področjih, ki so dvojno 
prikrajšana v skladu s členom 52 odstavka 
3 točke (b) Uredbe (ES), št.(...) za izravnavo 
nastalih dodatnih stroškov, z izjemo 
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proizvodov, uvrščenih v Prilogo I k 
Pogodbi, kot sledi:
a) pomoč za storitve prevoza blaga in
začetna pomoč za prevozne storitve.
b) pomoč pri reševanju težav, povezanih z 
lokalnim trgom dela.

Or. el

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan z otoki, ki imajo dodatne stroške prevoza in so posledica 
ovir, s katerimi se srečujejo zaradi geografske lege, ki zahteva posebno pozornost v smislu 
teritorialne, ekonomske in socialne kohezije (kot je obravnavano v členu III-220 Pogodbe o 
Ustavi). 

Predlog spremembe, ki ga vloži Michl Ebner

Predlog spremembe 280
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, 
spodbujanje gospodarskega in socialnega 
vključevanja, zlasti na večkulturnih in 
večjezičnih območjih, pospeševanje 
trajnostne rabe naravnih virov in 
spodbujanje turizma.

Or. de

Obrazložitev

Uporabo podpore ESRR, zlasti na večkulturnih območjih, je treba v tem členu izrecno 
omeniti. Večkulturna in večjezična območja so navadno v ospredju kar zadeva uporabo 
podpore ESRR za spodbujanje različnih kultur in jezikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 281
Člen 10, odstavek 2
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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 zlasti 
prispeva k financiranju naložb, katerih 
namen je izboljšanje dostopnosti, 
spodbujanje in razvoj gospodarskih 
dejavnosti, ki preprečujejo upadanje 
prebivalstva in spodbujajo razvoj ter 
istočasno zagotavljajo ohranitev njihove 
kulturne dediščine, pospeševanje trajnostne 
rabe naravnih virov in spodbujanje turizma.

Or. es

Obrazložitev

Razvojne težave, s katerimi se srečujejo področja s trajnimi naravnimi slabostmi, vodijo v 
upadanje prebivalstva, ker je zaposlitev zelo težko dostopna.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 282
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.), pospeševanje trajnostne rabe 
naravnih virov in spodbujanje turizma.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 283
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 

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

trajnostnih gospodarskih dejavnosti, 
povezanih s kulturno dediščino, 
pospeševanje trajnostne rabe naravnih virov 
in spodbujanje turizma.

Or. pt

Obrazložitev

V skladu s točkami 3 in 4 sklepov, objavljenih po Evropskem svetu v Göteborgu 15. in 
16. junija 2001.     

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 284
Člen 11, odstavek 1

V skladu z dodatnim dodeljevanjem 
sredstev, navedenim v členu 16(1)d) Uredbe 
(ES) št. (…) in z odstopanjem od člena 3(2) 
te uredbe, ESRR pomaga pri financiranju 
operativne pomoči v najbolj obrobnih 
regijah z namenom izravnati dodatne 
stroške, nastale na območjih, ki jih pokriva 
člen 4 in na naslednjih dodatnih območjih, z 
izjemo proizvodov, ki so uvrščeni v okvir 
Priloge I k Pogodbi:

V skladu z dodatnim dodeljevanjem 
sredstev, navedenim v členu 16(1)d) Uredbe 
(ES) št. (…), z odstopanjem od člena 3(2) te 
uredbe in v skladu s členom 299(2) 
Pogodbe ES, ESRR pomaga pri financiranju 
operativne pomoči v najbolj obrobnih 
regijah z namenom izravnati dodatne 
stroške, nastale na območjih, ki jih pokriva 
člen 4 in na naslednjih dodatnih območjih, z 
izjemo proizvodov, ki so uvrščeni v okvir 
Priloge I k Pogodbi:

Or. pt

Obrazložitev

Jasno je treba poudariti potrebo po uporabi določb Pogodbe, ne le člena 299(2).

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Marques

Predlog spremembe 285
Člen 11, odstavek 1

V skladu z dodatnim dodeljevanjem 
sredstev, navedenim v členu 16(1)d) Uredbe 
(ES) št. (…) in z odstopanjem od člena 3(2) 
te uredbe, ESRR pomaga pri financiranju 
operativne pomoči v najbolj obrobnih 

(Ne vpliva na angleško različico.)
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regijah z namenom izravnati dodatne 
stroške, nastale na območjih, ki jih pokriva 
člen 4 in na naslednjih dodatnih območjih, z 
izjemo proizvodov, ki so uvrščeni v okvir
Priloge I k Pogodbi:

Or. pt

Obrazložitev

(Ne vpliva na angleško različico.)

Predlog spremembe, ki ga vložita Gerardo Galeote Quecedo in Fernando Fernández Martín

Predlog spremembe 286
Člen 11, odstavek 1

V skladu z dodatnim dodeljevanjem 
sredstev, navedenim v členu 16(1)d) Uredbe 
(ES) št. (…) in z odstopanjem od člena 3(2) 
te uredbe, ESRR pomaga pri financiranju 
operativne pomoči v najbolj obrobnih 
regijah z namenom izravnati dodatne 
stroške, nastale na območjih, ki jih pokriva 
člen 4 in na naslednjih dodatnih območjih, z 
izjemo proizvodov, ki so uvrščeni v okvir 
Priloge I k Pogodbi:

V skladu z dodatnim dodeljevanjem 
sredstev, navedenim v členu 16(1)d) Uredbe 
(ES) št. (…) in z odstopanjem od člena 3(2) 
te uredbe, ESRR pomaga pri financiranju 
operativne pomoči v najbolj obrobnih 
regijah z namenom preprečiti, da dodatni
stroški, nastali na območjih, ki jih pokriva 
člen 4 in na naslednjih dodatnih območjih, z 
izjemo proizvodov, ki so uvrščeni v okvir 
Priloge I k Pogodbi, ovirajo dokončno 
oblikovanje enotnega trga:

Or. es

Obrazložitev

Posebna oddaljenost teh območij in težave pri prevozu izdelkov ter maloštevilnost izdelkov, ki 
jih ponujajo njihovi trgi, povzročajo precejšnjo omejitev pri popolnem vključevanju teh regij 
na trg.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 287
Člen 12, točka 3 a (novo)

3a) rezultate strateške presoje vplivov na 
okolje v skladu z Direktivo 2001/42/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o presoji 
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vplivov nekaterih načrtov in programov na 
okolje1;
––––––––––––––
1 UL L 197, 21.7.2001, str. 30.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 288
Člen 12, točka (5), podtočka (b)

b) tabela, v kateri je za celotno obdobje 
programa in za vsako prednostno nalogo 
določen znesek vseh dodeljenih finančnih 
sredstev Skupnosti in podobnega 
nacionalnega javnega sklada ter stopnja 
prispevka ESRR; 

b) tabela, v kateri je za celotno obdobje 
programa in za vsako prednostno nalogo 
določen znesek vseh dodeljenih finančnih 
sredstev Skupnosti in ustreznih skupnih 
nacionalnih sredstev ter stopnja prispevka 
ESRR; 

Or. en

Obrazložitev

Zaželeno je, da se prispevek skladov izračuna v povezavi z nacionalnimi skupnimi izdatki in 
ne nacionalnimi javnimi izdatki. Glavni cilj je omogočiti, da se v upravičene stroške vključijo 
tudi zasebni izdatki, in tako učinkoviteje aktivirati zasebno financiranje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog spremembe 289
Člen 12, točka 4, podtočka b a) (novo)

ba) podrobnosti o skupni upravičenosti in 
merilih;

Or. de

Obrazložitev

ESRR zagotavlja upravičenost glede na nacionalne določbe. Vseeno pa je v primeru 
čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja bistveno določiti skupno upravičene stroške in 
izdelati skupna merila. Sicer bodo resnično skupni projekti postali precej bolj težavni ali celo 
nemogoči.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 290
Člen 12, točka 6, točka b)

(b) opis sistemov spremljanja in vrednotenja 
kot tudi sestava nadzornega odbora;

(b) opis skupnih meril za izbor in skupnih
sistemov spremljanja in vrednotenja kot tudi 
sestava nadzornega odbora;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 291
Člen 12, točka (6), podtočka (e a) (novo)

ea) opis rešitev, ki jih mora določiti vsaka 
država članica ob hkratni predložitvi 
operativnega programa, v skladu s členom 
10 Uredbe Sveta (ES) št. (...), za vključitev 
regionalnih in lokalnih organov ter katerih 
koli ustreznih združenj čezmejnega 
sodelovanja v pripravljalni fazi in v 
nadaljnjih stopnjah programa;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice uporabljajo pravila partnerstva za namene cilja 
„teritorialnega sodelovanja“. Komisija mora zato določiti, da bo sprejemljivost predlogov za 
operativne programe temeljila na zahtevi, da države članice določijo način izvajanja teh 
predpisov ter način sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi organi ter združenji čezmejnega 
sodelovanja.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 292
Člen 12, točka (7)

7) okvirni seznam večjih projektov v smislu 
člena 38 Uredbe (ES) št. (…), za katere se 
načrtuje, da bodo predloženi v obdobju 
načrtovanja programa.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Vključitev seznama večjih projektov pred začetkom programa je lahko neupravičeno 
omejevanje ali vzbujanje napačnih pričakovanj in domnev. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez in Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 293
Člen 12, odstavek 7 a in 7 b (novo)

(7a) Država članica zagotavlja, da 
regionalni organi sodelujejo pri 
načrtovanju in poteku operacij čezmejnega 
in transnacionalnega sodelovanja.
(7b) Omogočeno bo vzpostaviti 
podprograme regionalnega sodelovanja 
znotraj programov čezmejnega sodelovanja. 
Vodstveni organ zagotavlja, da pristojni 
regionalni organi sodelujejo v 
certifikacijskem procesu in lahko prenese 
vodenje takšnih podprogramov na 
regionalne organe.

Or. es

Obrazložitev

Obstaja potreba po zagotavljanju sodelovanja regionalnih organov v programih čezmejnega 
in transnacionalnega sodelovanja z možnostjo vzpostavitve podprogramov za regionalno 
sodelovanje za izboljšanje uporabe takšnih programov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 294
Člen 12, točka 7 a (novo)

7a) priporočila partnerjev v zvezi z 
operativnim programom;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vložita Bernadette Bourzai in Bernard Poignant

Predlog spremembe 295
Člen 12, pododstavek 2 (novo) 

Regije, upravičene na podlagi cilja 
„regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“, ki trpijo zaradi naravnih ali 
geografskih omejitev, kot je opredeljeno v 
členu 52 Uredbe (ES) št (...), prejmejo 
dodatno 5 % sofinanciranje. Če te regije 
trpijo zaradi več kot ene takšne omejitve, se 
sredstva podvojijo na 10 %, da se upošteva 
kombinacijo omejitev.

Or. fr

Obrazložitev

Povišanje zgornje mejne vrednosti javnih izdatkov, ki jih sofinancirajo skladi, za 5 % je 
zanimivo, vendar je preveč omejujoče, da bi omogočilo premostitev naravnih in demografskih 
omejitev, pogosto obeh, ki pospešujejo proces upadanja prebivalstva v hribovitih območjih in 
na otokih. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 296
Člen 13

Pravila glede upravičenosti izdatkov

Ne glede na člen 55 Uredbe (ES) št. (…), 
lahko Komisija na zahtevo držav članic 
predlaga pravila o upravičenosti za 
določene kategorije stroškov, s katerimi se 
nadomestijo nacionalna pravila. Ta pravila 
Skupnosti o upravičenosti izdatkov se 
sprejmejo z uredbo Komisije v skladu z 
določbami iz člena 104(3) Uredbe (ES) št. 
(…).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta člen se lahko šteje kot nepotreben. Drugi neupravičeni izdatki na ravni EU so omenjeni v 
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členu 7.

Predlog spremembe, ki ga vloži Eluned Morgan

Predlog spremembe 297
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 2

Države članice določijo skupni tehnični 
sekretariat, ki se nahaja v okviru organa 
upravljanja. Le-ta pomaga organu 
upravljanja in nadzornemu organu pri 
izvajanju nalog, ki so jima dodeljene.

Države članice določijo skupni tehnični 
sekretariat, ki se funkcionalno nahaja v 
okviru organa upravljanja. Le-ta pomaga 
organu upravljanja in nadzornemu odboru 
pri izvajanju nalog, ki so jima dodeljene.

Or. en

Obrazložitev

Ni nujno potrebno, da je skupni tehnični sekretariat za program sodelovanja fizično znotraj 
organa upravljanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 298
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 2

Države članice določijo skupni tehnični 
sekretariat, ki se nahaja v okviru organa 
upravljanja. Le-ta pomaga organu 
upravljanja in nadzornemu organu pri 
izvajanju nalog, ki so jima dodeljene.

Države članice določijo skupni tehnični 
sekretariat, za katerega ni nujno, da se
nahaja v okviru organa upravljanja. Le-ta 
pomaga organu upravljanja in nadzornemu 
odboru pri izvajanju nalog, ki so jima 
dodeljene in izvaja ukrepe usposabljanja 
partnerjev, da jim omogoči izpolnjevanje 
njihovih nalog v partnerstvu.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 299
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 2

Države članice določijo skupni tehnični 
sekretariat, ki se nahaja v okviru organa 
upravljanja. Le-ta pomaga organu 

črtano
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upravljanja in nadzornemu organu pri 
izvajanju nalog, ki so jima dodeljene.

Or. de

Obrazložitev

Z vidika delovanja je organ upravljanja v boljšem položaju, kot zadevna skupnost držav 
članic, da ustanovi tehnični sekretariat in sklene ustrezna pogodbena razmerja (glej predlog 
spremembe v zvezi s členom 14(2)).

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 300
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 2 

Države članice določijo skupni tehnični 
sekretariat, ki se nahaja v okviru organa 
upravljanja. Le-ta pomaga organu 
upravljanja in nadzornemu organu pri 
izvajanju nalog, ki so jima dodeljene.

Po posvetovanju nadzorni odbor in organ 
upravljanja določita skupni tehnični 
sekretariat, ki se nahaja v okviru organa 
upravljanja. Le-ta pomaga organu 
upravljanja in nadzornemu odboru in 
skupini revizorjev iz člena 2 pri izvajanju 
nalog, ki so jim dodeljene. Da olajšajo 
sodelovanje, ki obsega širša področja, 
lahko države članice ustanovijo nacionalne 
kontaktne točke.

Or. de

Obrazložitev

Z vidika delovanja je organ upravljanja v boljšem položaju, kot zadevna skupnost držav 
članic, da ustanovi tehnični sekretariat in sklene ustrezna pogodbena razmerja (glej predlog 
spremembe v zvezi s členom 14(2)). Tudi skupina revizorjev potrebuje tehnično podporo 
sekretariata za opravljanje svojega dela. V zvezi s programi transnacionalnega sodelovanja, 
ki pokrivajo široka področja (vsaj), so tudi nacionalne kontaktne točke, razen zgoraj 
navedenih tehničnih sekretariatov, v preteklosti dokazale svojo vrednost in jih je zato treba 
izrecno navesti kot podporne strukture, ki so upravičene do sofinanciranja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 301
Člen 14, odstavek 3

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

operativnem programu, določi predstavnike, 
ki bodo sodelovali v nadzornem odboru, ki 
ga določa člen 64 Uredbe (ES) št. (…), ter 
poskuša zagotoviti ustrezno zastopanost 
zadevnih regionalnih in lokalnih organov 
ter zadevnih združenj čezmejnega 
sodelovanja.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načeli partnerstva in subsidiarnosti morajo države članice omogočiti ustrezno 
zastopanost lokalnih in regionalnih organov ter združenj čezmejnega sodelovanja v nadzornih 
odborih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 302
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.

Or. en

Obrazložitev

Glede na uspešno vlogo, ki so jo imeli regionalni in lokalni organi pri INTERREG III A, B in 
C, so države članice usklajene z načeli partnerstva in subsidiarnosti, če predstavnike 
regionalnih in lokalnih organov vključijo v nadzorni odbor za operativni program. 
Predstavnike se, na podlagi posameznega primera, izbira iz ustreznih javnih organizacij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 303
Člen 14, odstavek 3

3. Vsaka država članica, ki sodeluje v 
operativnem programu, določi predstavnike, 

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

ki bodo sodelovali v nadzornem odboru, ki 
ga določa člen 64 Uredbe (ES) št. (…), ter 
poskuša zagotoviti ustrezno zastopanost 
zadevnih regionalnih in lokalnih organov v 
skladu z njihovim institucionalnim in 
ustavnim sistemom.

Or. it

Obrazložitev

Vključitev regionalnih in lokalnih vladnih predstavnikov − kot predlaga Odbor regij − bo tem 
dala pooblastila pri upravljanju strukturnih skladov ter pripomogla k uskladitvi s splošnim 
načelom subsidiarnosti.     

Predlog spremembe, ki ga vloži Alyn Smith

Predlog spremembe 304
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. (…), ter 
zagotovi ustrezno zastopanost zadevnih 
regionalnih ali lokalnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog poročevalca je zelo dober. To je sprememba predloga z izbrisom besede „poskuša“ 
pred besedo „zagotoviti ...“. Države članice morajo zagotoviti ustrezno zastopanost lokalnih 
in regionalnih organov v nadzornih odborih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bairbre de Brún

Predlog spremembe 305
Člen 14, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice opravijo te naloge v 
časovnem obdobju, dogovorjenem s 
Komisijo za preprečitev kakršne koli 
nepotrebne zamude pri oblikovanju in 
izvajanju operativnega programa.
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Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice in vladni oddelki so po nepotrebnem zamujali pri vzpostavljanju 
raznih mehanizmov, ki so potrebni za izvajanje programov financiranja. To je v veliki meri 
obremenilo sposobnost organa upravljanja, da bi dosegel cilje porabe. Države članice in 
njihovi vladni oddelki morajo delovati v skladu z dogovorjenimi roki za vzpostavitev 
programa, da se prepreči, da bi se to v prihodnosti ponovilo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 306
Člen 15

Organ upravljanja opravlja dolžnosti, 
določene v členu 59 Uredbe (ES) št. (…), z 
izjemo tistih, ki zadevajo pravilnost 
delovanja in izdatkov v povezavi z 
nacionalnimi pravili in pravili Skupnosti. V 
zvezi s tem so njegove pristojnosti omejene 
na preverjanje, ali je izdatke vsakega 
upravičenca, ki sodeluje v projektu, potrdil 
odobreni revizor.

Organ upravljanja opravlja dolžnosti, 
določene v členu 59 Uredbe (ES) št. (…), z 
izjemo tistih, ki zadevajo pravilnost 
delovanja in izdatkov v povezavi z 
nacionalnimi pravili in pravili Skupnosti. V 
zvezi s tem so njegove pristojnosti omejene 
na preverjanje, ali je izdatke vsakega 
upravičenca, ki sodeluje v projektu, potrdil 
usposobljen revizor.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da poenostavimo postopek revizije strukturnih skladov. Pri odobrenih revizorjih 
mora Komisija oceniti zadevnega revizorja, kar je zelo birokratsko. Zadostuje usposobljen 
revizor.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 307
Člen 16, odstavek 2

Vsaka država članica zagotovi možnost 
potrditev izdatkov s strani odobrenih
organov v roku dveh mesecev.

Vsaka država članica zagotovi možnost 
potrditev izdatkov s strani usposobljenih 
revizorjev v roku dveh mesecev.

Or. en
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Obrazložitev

Bistveno je, da poenostavimo postopek revizije strukturnih skladov. Pri odobrenih revizorjih 
mora Komisija oceniti zadevnega revizorja, kar je zelo birokratsko. Zadostuje usposobljen 
revizor. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 308
Člen 19, odstavek 2

2. Projekti, izbrani za operativne programe, 
ki vključujejo omrežja sodelovanja in 
izmenjavo izkušenj, kakor je navedeno v 
členu 6(3), vključujejo vsaj tri upravičence 
iz vsaj treh regij vsaj dveh držav članic, ki 
sodelujejo na naslednje načine za vsak 
projekt:: skupni razvoj, skupno izvajanje, 
skupno osebje in skupno financiranje.

2. Projekti, izbrani za operativne programe, 
ki vključujejo medregionalno sodelovanje 
in omrežja sodelovanja in izmenjavo 
izkušenj, kakor je navedeno v členu 6(3), 
vključujejo vsaj tri upravičence iz vsaj treh 
regij vsaj dveh držav članic, ki sodelujejo na 
naslednje načine za vsak projekt: skupni 
razvoj, skupno izvajanje, skupno osebje in 
skupno financiranje.

Or. fr

Obrazložitev

Medregionalno sodelovanje mora biti vključeno v cilj „evropskega teritorialnega 
sodelovanja“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 309
Člen 19, odstavek 2

2. Projekti, izbrani za operativne programe, 
ki vključujejo omrežja sodelovanja in 
izmenjavo izkušenj, kakor je navedeno v 
členu 6(3), vključujejo vsaj tri upravičence 
iz vsaj treh regij vsaj dveh držav članic, ki 
sodelujejo na naslednje načine za vsak 
projekt:: skupni razvoj, skupno izvajanje, 
skupno osebje in skupno financiranje.

2. Projekti, izbrani za operativne programe, 
ki vključujejo medregionalno sodelovanje 
in omrežja sodelovanja in izmenjavo 
izkušenj, kakor je navedeno v členu 6(3), 
vključujejo vsaj tri upravičence iz vsaj treh 
regij vsaj dveh držav članic, ki sodelujejo na 
naslednje načine za vsak projekt: skupni 
razvoj, skupno izvajanje, skupno osebje in 
skupno financiranje.

Or. fr
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Obrazložitev

Pomembno je, da je medregionalno sodelovanje vključeno v cilj „evropskega teritorialnega 
sodelovanja“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Bernadette Bourzai

Predlog spremembe 310
Člen 19, odstavek 2

2. Projekti, izbrani za operativne programe, 
ki vključujejo omrežja sodelovanja in 
izmenjavo izkušenj, kakor je navedeno v 
členu 6(3), vključujejo vsaj tri upravičence 
iz vsaj treh regij vsaj dveh držav članic, ki 
sodelujejo na naslednje načine za vsak 
projekt:: skupni razvoj, skupno izvajanje, 
skupno osebje in skupno financiranje.

2. Projekti, izbrani za operativne programe, 
ki vključujejo medregionalno sodelovanje 
in omrežja sodelovanja in izmenjavo 
izkušenj, kakor je navedeno v členu 6(3), 
vključujejo vsaj tri upravičence iz vsaj treh 
regij vsaj dveh držav članic, ki sodelujejo na 
naslednje načine za vsak projekt: skupni 
razvoj, skupno izvajanje, skupno osebje in 
skupno financiranje.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 19 je treba uskladiti s spremenjenim členom 6 (glej predlog spremembe 6) z vključitvijo 
medregionalnega sodelovanja v cilj „evropskega teritorialnega sodelovanja“. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 311
Člen 20, odstavek 1, točka (b)

b) odgovoren je za izvajanje celotnega 
projekta;

b) odgovoren je za izvajanje ali nadzor nad 
izvajanjem celotnega projekta;

Or. en

Obrazložitev

Partnerska organizacija lahko v nekaterih primerih nadzira izvajanje projekta in ga ne izvaja 
sama.



PE 357.528v01-00 144 AM\562438SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 312
Člen 20, odstavek 1, točka (d)

d) preverja, ali so izdatke, ki so jih prijavili 
upravičenci, ki sodelujejo v projektu, 
potrdili odobreni revizorji iz člena 14(2);

d) preverja, ali so izdatke, ki so jih prijavili 
upravičenci, ki sodelujejo v projektu, 
potrdili revizorji iz člena 14(2) (vendar brez 
razširitve takšnega preverjanja na ponovno 
revizijo zahtevkov);

Or. en

Obrazložitev

Preverjanje ponovne revizije zahtevkov je podvajanje dela.

Predlog spremembe, ki ga vložita Eluned Morgan, Catherine Stihler

Predlog spremembe 313
Člen 21

Zakonitost in pravilnost izdatkov, ki jih je 
prijavil vsak upravičenec, ki sodeluje v 
projektu, potrdi odobreni revizor iz člena 
14(2). Vsak upravičenec, ki sodeluje v 
projektu, prevzame odgovornost za 
kakršnokoli nepravilnost glede prijavljenih 
izdatkov.

Zakonitost in pravilnost izdatkov, ki jih je 
prijavil vsak upravičenec, ki sodeluje v 
projektu, potrdijo neodvisni in usposobljeni
revizorji iz člena 14(2). Vsak upravičenec, ki 
sodeluje v projektu, prevzame odgovornost 
za kakršnokoli nepravilnost glede 
prijavljenih izdatkov.

Or. en

Obrazložitev

Funkcionalno zunanji, usposobljeni in neodvisni revizorji zadostujejo za potrditev izdatkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Prets

Predlog spremembe 314
Člen 22, odstavek 1

1. V okviru čezmejnega sodelovanja se 
lahko v ustrezno utemeljenih primerih do 20 
% proračunskih sredstev, namenjenih 
operativnim programom dodeli projektom na 

1. V okviru čezmejnega sodelovanja se 
lahko v ustrezno utemeljenih primerih do 20 
% proračunskih sredstev, namenjenih 
operativnim programom dodeli projektom 
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območjih na ravni NUTS III, ki mejijo na 
območja iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. (...).

zunaj območja sodelovanja, še zlasti na 
območjih na ravni NUTS III, ki mejijo na 
območja iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. (...).

Or. de

Obrazložitev

Primerna je nekoliko prožnejša različica „uvodnega“ stavka, ki je že vključen v predlog 
Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 315
Člen 22, odstavek 1

1. V okviru čezmejnega sodelovanja se 
lahko v ustrezno utemeljenih primerih do 20 
% proračunskih sredstev, namenjenih 
operativnim programom dodeli projektom na 
območjih na ravni NUTS III, ki mejijo na 
območja iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. (...).

1. V okviru čezmejnega sodelovanja se 
lahko v ustrezno utemeljenih primerih do 20 
% proračunskih sredstev, namenjenih 
operativnim programom dodeli projektom
zunaj območja sodelovanja, še zlasti na 
območjih na ravni NUTS III, ki mejijo na 
območja iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. (...).

Or. de

Obrazložitev

Primerna je nekoliko prožnejša različica „uvodnega“ stavka, ki je že vključen v predlog 
Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jan Březina

Predlog spremembe 316
Člen 22, odstavek 3, pododstavek 1

3. V okviru čezmejnega in 
transnacionalnega sodelovanja lahko ESRR 
financira izdatke, nastale pri izvajanju 
projektov ali delov projekta na območju 
držav zunaj Evropske Skupnosti, do 10 %
zneska njegovega prispevka operativnemu 
programu, če to pomeni korist za regije 
Skupnosti.

3. V okviru čezmejnega sodelovanja lahko 
ESRR financira izdatke, nastale pri izvajanju 
projektov ali delov projekta na območju 
držav zunaj Evropske skupnosti, do 5 %
zneska njegovega prispevka operativnemu 
programu, če to pomeni korist za regije 
Skupnosti.
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Or. en

Obrazložitev

ESRR v smislu transnacionalnega razvoja ne sme financirati razvoja držav nečlanic. V zvezi s 
čezmejnim sodelovanjem je treba mejo za izdatke, ki se izvajajo na ozemlju zunaj EU, znižati 
na 5 %. Predlagana omejitev 10 % se zdi preveč radodarna do držav nečlanic.
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