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6.2.2019 A8-0043/454

Predlog spremembe 454
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Države članice bi morale določiti, 
kako se ustrezna priporočila za 
posamezne države, sprejeta v skladu s 
členom 121(2) PDEU, in ustrezna 
priporočila Sveta, sprejeta v skladu s 
členom 148(4) PDEU upoštevajo pri 
pripravi programskih dokumentov. V 
programskem obdobju 2021–2027 (v 
nadaljnjem besedilu: programsko 
obdobje) bi morale države članice odboru 
za spremljanje in Komisiji redno 
predstavljati napredek pri izvajanju 
programov v podporo priporočilom za 
posamezne države. Med vmesnim 
pregledom bi morale države članice med 
drugim upoštevati potrebo po 
spremembah programa, da se upoštevajo 
ustrezna priporočila za posamezne države, 
ki so bila sprejeta ali spremenjena po 
začetku programskega obdobja.

črtano

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/455

Predlog spremembe 455
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Država članica bi morala izvesti 
vmesni pregled vsakega programa, ki 
prejema podporo ESRR, ESS+ in 
Kohezijskega sklada. Na podlagi tega 
pregleda bi morala biti pripravljena 
popolna prilagoditev programov, ki bi 
temeljila na uspešnosti programov, hkrati 
pa bi bila to priložnost, da se upoštevajo 
novi izzivi in ustrezna priporočila za 
posamezne države, izdana leta 2024. 
Vzporedno bi morala Komisija leta 2024 
skupaj s tehnično prilagoditvijo za leto 
2025 pregledati skupna dodeljena sredstva 
za vse države članice v okviru cilja 
kohezijske politike „naložbe za delovna 
mesta in rast“, in sicer za leta 2025, 2026 
in 2027, pri čemer bo uporabljena metoda 
dodelitve iz ustreznega temeljnega akta. Ta 
pregled skupaj z rezultati vmesnega 
pregleda bi moral privesti do sprememb 
programov s prilagoditvijo finančnih 
dodelitev za leta 2025, 2026 in 2027.

(19) Država članica bi morala izvesti 
vmesni pregled vsakega programa, ki 
prejema podporo ESRR, ESS+ in 
Kohezijskega sklada. Na podlagi tega 
pregleda bi morala biti pripravljena 
popolna prilagoditev programov, ki bi 
temeljila na ugotovljenih spremembah 
socialno-ekonomskih razmer v 
posameznih državah. Vzporedno bi morala 
Komisija leta 2024 skupaj s tehnično 
prilagoditvijo za leto 2025 pregledati 
skupna dodeljena sredstva za vse države 
članice v okviru cilja kohezijske politike 
„naložbe za delovna mesta in rast“, in sicer 
za leta 2025, 2026 in 2027, pri čemer bo 
uporabljena metoda dodelitve iz ustreznega 
temeljnega akta. Ta pregled skupaj z 
rezultati vmesnega pregleda bi moral 
privesti do sprememb programov s 
prilagoditvijo finančnih dodelitev za leta 
2025, 2026 in 2027.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/456

Predlog spremembe 456
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ustrezna priporočila za 
posamezne države“ pomeni priporočila 
Sveta, sprejeta v skladu s členom 121(2) 
in členom 148(4) PDEU v zvezi s 
strukturnimi izzivi, ki jih je ustrezno 
obravnavati v okviru večletnih naložb, ki 
sodijo na področje uporabe skladov, kakor 
je določeno v uredbah za posamezne 
sklade, in ustrezna priporočila, sprejeta v 
skladu s členom [XX] Uredbe (EU) 
[številka nove uredbe o upravljanju 
energetske unije] Evropskega parlamenta 
in Sveta;

črtano

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/457

Predlog spremembe 457
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pametnejša Evropa s 
spodbujanjem inovativne in pametne 
gospodarske preobrazbe;

(a) spodbujanje dejanske konvergence 
in izravnave neenakosti v ravneh 
socialno-ekonomskega razvoja v državah 
članicah in med njimi;

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/458

Predlog spremembe 458
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice in Komisija 
zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in 
skladnost skladov in drugih instrumentov 
Unije, kot je program za podporo 
reformam, vključno z orodjem za 
izvajanje reform in instrumentom za 
tehnično podporo. Pri tem čim bolje 
izkoristijo zadevne mehanizme za 
usklajevanje, katerih namen je 
preprečevanje podvajanja med 
načrtovanjem in izvajanjem.

črtano

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/459

Predlog spremembe 459
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Država članica v skladu z načelom 
upravljanja na več ravneh vključi te 
partnerje v pripravo sporazumov o 
partnerstvu ter v pripravo in izvajanje 
programov, vključno s sodelovanjem v 
odborih za spremljanje v skladu s členom 
34.

2. Država članica v skladu z načelom 
upravljanja na več ravneh vključi te 
partnerje v pripravo sporazumov o 
partnerstvu ter v pripravo in izvajanje 
programov, vključno s sodelovanjem v 
odborih za spremljanje v skladu s členom 
34. Ustrezne države članice v čezmejne 
programe vključijo partnerje iz vseh 
sodelujočih držav članic.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/460

Predlog spremembe 460
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) izzive, opredeljene v ustreznih 
priporočilih za posamezne države, in 
druga ustrezna priporočila Unije, 
naslovljena na državo članico;

črtano

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/461

Predlog spremembe 461
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Hundis (Nikolaos 
Chountis), Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0043/2019
Andrej Novakov (Andrey Novakov), Constanze Krehl
Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih 
zanje
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispevek programa k reševanju 
izzivov, opredeljenih v ustreznih 
priporočilih za posamezno državo;

črtano

Or. pt


