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I. UVOD

Komisija je 14. julija 2004 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 1.

Evropskem skladu za regionalni razvoj1.

Ekonomsko-socialni odbor je mnenje sprejel 6. aprila 20052.2.

Odbor regij je mnenje sprejel 13. aprila 20053.3.

Evropski parlament je mnenje v prvi obravnavi sprejel 6. julija 20054.4.

Svet je 5. maja 2006 dosegel politični dogovor za sprejetje skupnega stališča v skladu s 5.

členom 251 Pogodbe.

Svet je 12. junija 2006 sprejel skupno stališče o predlogu, kot je podano v dok. 9059/06.6.

II. CILJI

Člen 158 Pogodbe ES določa kot cilj Skupnosti spodbujanje usklajenega razvoja, člen 160 pa 7.

opredeljuje Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) kot pomoč pri odpravljanju 

regionalnih neravnovesij.

Razlike v stopnjah regionalnega razvoja v Skupnosti zahtevajo diferenciran pristop tako v 

proračunskem kot tudi v vsebinskem smislu. Ukrepi ESRR se tako razlikujejo glede na regijo, 

ki je upravičena do pomoči, obenem pa še vedno temeljijo na prednostnih nalogah Unije, dolo

čenih v Lizboni in Göteborgu.

Cilj te uredbe je določiti naloge, obseg pomoči in pravila za upravičenost do pomoči 

Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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III. SKUPNO STALIŠČE

Splošno

Čeprav se strinja s cilji predloga Komisije, si je Svet prizadeval izboljšati nekatere določbe in 8.

vključiti dodatne prvine. Večina jih je podrobno opisanih v nadaljevanju. Najpomembnejše se 

nanašajo predvsem na:

DDV-

Komisija je predlagala, da se nepovratni DDV šteje za upravičenega samo v primeru 

ESS. Evropski svet je zaključil, da se nepovratni DDV šteje za upravičenega po pravilih 

ESRR, ESS in Kohezijskega sklada samo za tiste države članice, katerih BDP ne 

presega 85 % povprečnega BDP v EU. Evropski parlament je zahteval, naj se pravila, 

določena za zgoraj navedeno skupino držav članic, razširijo na vse države članice. Svet 

je odločil, da ugodi tej zahtevi Evropskega parlamenta in pravilo, da se nepovratni 

DDV šteje za upravičenega, razširil na vse države članice.

stanovanjski objekti-
Komisija je predlagala, da se stanovanjski objekti ne štejejo za upravičene. Evropski 

svet je predlagal, da se v Uredbi o ESRR določi, da o upravičenosti glede stanovanjskih 

objektov za države članice, katerih BDP ne presega 85 % povprečnega BDP v EU, na 

predlog Komisije odločata Svet in Evropski parlament. Svet je zato na predlog 

Komisije v skupno stališče vnesel posebno določbo, v kateri je upošteval spremembe, ki 

jih je v prvi obravnavi predlagal EP, in s katero se pod nekaterimi posebnimi pogoji za 

upravičene štejejo izdatki za stanovanjske objekte za zgoraj določene države članice (

člen 7).
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– Razširitev področja uporabe cilja "regionalna konkurenčnost in zaposlovanje".

Komisija je predlagala, da se zaključi seznam dejavnosti, upravičenih do financiranja iz 

ESRR, v členu 5 (Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja). Svet pa je odločil, 

da ta seznam podaljša z drugimi dejavnostmi (tudi z večino tistih, ki jih je predlagal 

Evropski parlament) in da ta seznam ni zaključen. S tem je Svet vendarle upošteval 

obveznost držav članic, da se osredotočijo na posebne prednostne naloge, vezane na 

Lizbonsko strategijo, zato je s pomočjo te t. i. "opredelitve namembnosti", vnesene v 

Uredbo Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, zagotovljeno določeno osredoto

čenje v skladu z ustreznim priporočilom Evropskega sveta. Komisija takemu sklepanju 

ni nasprotovala.

Med podrobno obravnavo predloga (od julija 2004 do maja 2006) so bile vključene mnoge 9.

redakcijske spremembe za pojasnitev besedila, za reševanje pravno-jezikovnih vprašanj in za 

zagotovitev splošne skladnosti te uredbe, pa tudi skladnosti med različnimi uredbami iz sve

žnja. Te spremembe niso navedene v tej opombi, razen če ne vključujejo sprememb 

Evropskega parlamenta.

Na plenarnem glasovanju 6. julija 2005 je Evropski parlament sprejel 102 spremembi 10.

predloga, od katerih je bila večina v celoti, deloma ali načelno vključenih v skupno stališče 

Sveta.
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Pri dokončnem pravno-jezikovnem oblikovanju besedila Skupnega stališča so bile nekatere 11.

uvodne izjave in členi preštevilčeni. Ta dokument sledi oštevilčenju iz skupnega stališča in se 

zato včasih razlikuje od oštevilčenja v besedilih mnenja Parlamenta in spremenjenega 

predloga.

Uvodne izjave

Svet je spremenil precej uvodnih izjav iz predloga Komisije in sprejel nekatere dodatne, da bi 12.

s tem odrazil spremembe in dopolnitve, vnesene v osrednji del Uredbe. S tem je Svet v celoti 

ali delno oziroma po preoblikovanju upošteval spremembe Evropskega parlamenta št. 1, 3, 4, 

5, 7, 10, 11, 12 in 14.

Poglavje I – Splošne določbe (členi 1 do 7)

V zvezi s splošnimi določbami je Svet – poleg bistvenih sprememb, navedenih v točki 8 –13.

vnesel precej sprememb z namenom, da se doseže boljša prepoznavnost značilnosti delovanja 

ESRR v okviru treh ciljev. Svet je torej vnesel nekaj novih področij posredovanja, vključno z 

velikim delom tistih, ki jih je predlagal Evropski parlament. Slednji so opredeljeni v 

nadaljevanju.

V členu 3 je Svet v celoti upošteval spremembo št. 20 ter deloma spremembi št. 21 14.

(povezovanje v mrežo, sodelovanje in izmenjava izkušenj) in št. 22 (ukrepi vključujejo 

podporo in storitve za podjetja, predvsem MSP).

V členu 4, ki obravnava konvergenčni cilj, je Svet v celoti upošteval spremembo št. 29.15.
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Deloma je upošteval tudi naslednje spremembe: št. 25 (uvajanje lokalnih gospodarskih 

struktur ter ustvarjanje in ohranjanje trajnih delovnih mest), spremembi št. 27 in 28 (navajanje 

Evropskega raziskovalnega prostora, javno-zasebna partnerstva), št. 30 (lokalne razvojne 

pobude in pomoč strukturam, ki zagotavljajo storitve na lokalni ravni za ustvarjanje novih 

delovnih mest, kadar so takšni ukrepi izven področja uporabe Uredbe (ES) št. .../...[ESS]), št. 

117/32 (oskrba z vodo ter ravnanje z vodo in odpadki, naložbe v območja NATURA 2000), 

št. 34 je bila upoštevana (spodbujanje novih, bolj trajnostnih vrst turizma), del te spremembe 

pa je Svet precej razširil v členu 4(6) in (7) (kultura), št. 38 (navajanje poklicnega 

usposabljanja).

Medtem ko Svet po temeljitem premisleku ni mogel upoštevati spremembe št. 40, je Komisija 

v zapisnik Sveta vnesla izjavo glede vprašanja javne varnosti.

V členu 5, ki obravnava cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, je Svet v celoti upo16.

števal spremembe št. 44 (prožnost pri postopnem uvajanju regij), št. 53 in št. 60.

Delno ali vsebinsko je upošteval naslednje spremembe: št. 45 (upoštevanje lokalnih potreb), 

št. 46 (spodbujanje industrijskega R&TR, MSP), št. 47 (izboljšanje dostopa MSP do 

financiranja), št. 51 (navajanje terciarnih izobraževalnih in raziskovalnih institucij), št. 112 

(opuščena industrijska območja, spodbujanje razvoja infrastrukture, povezane z biotsko 

raznovrstnostjo in območji NATURA 2000, kultura in turizem), 59 (razvoj učinkovitih 

sistemov upravljanja z energijo), 63 (izvozne povezave do glavnih železniških prog), 64 

(razvoj akcijskih načrtov za zelo majhna podjetja in obrti).

V členu 6, ki obravnava cilj ozemeljskega sodelovanja, je Svet v celoti upošteval spremembi 17.

št. 65 in 67.

Deloma ali vsebinsko je upošteval tudi naslednje spremembe: 68 (podpora povezavam med 

mestom in podeželjem), 72 (neizčrpen seznam), 74 (suša), 80 (medregionalno sodelovanje, 

sklicevanje na člen 8), 82 (upravičenost stanovanjskih objektov pod določenimi pogoji).
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Poglavje II – Posebne določbe o obravnavanju posebnih teritorialnih značilnosti (členi 8 

do 11)

Ta del skupnega stališča ni bil bistveno spremenjen v primerjavi s predlogom Komisije. 18.

Najpomembnejše spremembe so torej tiste, ki jih je predlagal Evropski parlament, zlasti 

krepitev urbane razsežnosti.

Spremembe Evropskega parlamenta št. 83 (skoraj vse: trajnostni urbani razvoj, trajnostna 

rast, izboljšanje urbanega okolja itd.), 88 (sklicevanje na Pogodbo), 84 (zvišanje praga), 89 in 

90 (z razširitvijo seznama iz členov 4 in 5) so bile vnesene deloma ali vsebinsko v to poglavje.

Poglavje III – Posebne določbe glede cilja "evropskega teritorialnega sodelovanja" (členi 12 

do 21)

Glede tega poglavja je skupno stališče Sveta moralo odgovoriti na posebno zahtevo, in sicer, 19.

da se v njem odražajo ustrezne določbe splošne uredbe. Spremembe in dopolnitve, vnesene v 

to drugo uredbo, so bile torej vnesene v to poglavje. Pogosta posledica takega pristopa bilo 

večje preoblikovanje predloga Komisije (pri čemer se je bistvo pogosto ohranilo) in zato ve

čje število sprememb Evropskega parlamenta ni bilo upoštevanih, saj so po tem 

preoblikovanju izgubile smisel. Kljub temu sta bili spremembi št. 102 in 108 v skupnem stališ

ču v celoti upoštevani.
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IV. NEUPOŠTEVANE SPREMEMBE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Po temeljitem razmisleku in podrobni preučitvi Svet ni mogel upoštevati naslednjih sprememb 20.

Evropskega parlamenta: št. 2, 6, 8, 9, 13/115, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 

39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70 71 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 87, 116, 91-101, 

103, 104, 105, 106, 107 in 109.

Nekaterih od teh sprememb ni bilo možno upoštevati zaradi njihove neskladnosti z določbami 21.

Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu in Kohezijskem skladu, na primer tistih v zvezi s spremembo imena cilja 

"regionalna konkurenčnost in zaposlovanje", tj. sprememb št. 16 in 19. V nekaterih drugih 

primerih, na primer pri spremembah št. 18, 85 in 106, je bilo besedilo preoblikovano tako, da 

sprememba ni več ustrezala. Spremembe št. 31, 36, 91 ali 103 je Svet upošteval horizontalno 

v okviru Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. V drugih primerih je Svet menil, da bi 

spremembe preveč razširile področje uporabe Uredbe, na primer spremembe št. 19, 24, 26, 

33, 35, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 58, 61, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79 in 81. 

Sprememb od 91 do 101 ni bilo možno upoštevati, saj bi morala biti vsebina programa za "cilj 

evropskega teritorialnega sodelovanja" kolikor je mogoče blizu operativnim programom 

drugih dveh ciljev.
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V. ZAKLJUČEK

Svet je v skupno stališče, ki povsem ustreza ciljem predloga Komisije, vključil številne 22.

spremembe Evropskega parlamenta.

V celotnem skupnem stališču si je Svet prizadeval doseči razumno in izvedljivo ravnovesje 23.

med interesi zainteresiranih strani in interesi drugih vpletenih strani. Vsesplošno uravnote

ženost skupnega stališča Sveta priznava Komisija, potrjuje pa jo tudi soglasni politični 

dogovor v Svetu 5. maja 2006.

___________________


