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Predlog spremembe 1
Álvaro Amaro

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je kohezija cilj EU, 
določen v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji in opredeljen v členu 174 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, sodi pa med 
deljene pristojnosti EU in držav članic; 
poudarja, da je kohezijska politika med 
najpomembnejšimi politikami EU, pa tudi 
glavna javna naložbena politika, saj njen 
proračun za obdobje 2014–2020 znaša 
351,8 milijarde EUR, kar je tretjina 
večletnega finančnega okvira;

1. opozarja, da je kohezija cilj EU, 
določen v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji in opredeljen v členu 174 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, sodi pa med 
deljene pristojnosti EU in držav članic; 
poudarja, da kohezijska politika je in bi 
morala tudi v naslednjem večletnem 
okviru ostati med najpomembnejšimi 
politikami EU, pa tudi glavna javna 
naložbena politika, saj njen proračun za 
obdobje 2014–2020 znaša 351,8 milijarde 
EUR, kar je tretjina večletnega finančnega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 2
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Maria Spiraki (Maria Spyraki), Stelios 
Kiburopulos (Stylianos Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je kohezija cilj EU, 
določen v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji in opredeljen v členu 174 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, sodi pa med 
deljene pristojnosti EU in držav članic; 
poudarja, da je kohezijska politika med 
najpomembnejšimi politikami EU, pa tudi 
glavna javna naložbena politika, saj njen 
proračun za obdobje 2014–2020 znaša 
351,8 milijarde EUR, kar je tretjina 
večletnega finančnega okvira;

1. opozarja, da je kohezija cilj EU, 
določen v členu 3 Pogodbe o Evropski 
uniji in opredeljen v členu 174 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, sodi pa med 
deljene pristojnosti EU in držav članic; 
poudarja, da je kohezijska politika med 
najpomembnejšimi politikami EU, pa tudi 
glavna javna naložbena politika, saj njen 
proračun za obdobje 2014–2020 znaša 
351,8 milijarde EUR, kar je tretjina 
večletnega finančnega okvira; vztraja, da 
se proračuna za kohezijsko politiko ne bi 
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smelo še zmanjševati;

Or. en

Predlog spremembe 3
Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so najbolj oddaljene 
regije iz člena 349 PDEU upravičene do 
posebnih ukrepov, zlasti v okviru 
kohezijske politike, in sicer glede pogojev 
za dostop do sredstev, ki so potrebna in 
nepogrešljiva za spodbujanje njihovega 
trajnostnega razvoja in torej 
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, 
pri čemer je treba upoštevati gospodarske 
in socialne razmere v teh regijah, velik 
strukturni vpliv njihove geografske 
oddaljenosti in njihovo izrazito 
občutljivost na posledice podnebnih 
sprememb;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
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znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
tudi podnebne in energetske cilje ter cilje 
na področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo zapostavljena nobena regija, ter ob tem 
upoštevati demografske izzive in posebne 
potrebe neposeljenih in redko poseljenih 
območij; meni, da kohezijska politika 
ustvarja rast in delovna mesta v vsej Uniji, 
prav tako pa uresničuje osrednje cilje in 
prednostne naloge Unije, tudi podnebne in 
energetske cilje ter cilje na področju 
inovacij, izobraževanja, socialne 
vključenosti ter pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

Or. es

Predlog spremembe 5
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
tudi podnebne in energetske cilje ter cilje 
na področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; ugotavlja, 
da se z dodatnostjo zagotavlja 
uravnotežena in trajnostna uporaba 
strukturnih skladov v kombinaciji z vsemi 
razpoložljivimi viri, vključno s finančnimi 
instrumenti; meni, da kohezijska politika 
ustvarja rast in delovna mesta v vsej Uniji, 
prav tako pa uresničuje osrednje cilje in 
prednostne naloge Unije, tudi podnebne in 
energetske cilje ter cilje na področju 
pametne, trajnostne in vključujoče 
gospodarske rasti;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Stelios Kiburopulos (Stylianos Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
tudi podnebne in energetske cilje ter cilje 
na področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
tudi podnebne in energetske cilje ter cilje 
na področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti; ugotavlja, 
kako pomembno je zmanjšati pritisk na 
regije, ki se soočajo z neuravnoteženimi 
posledicami begunske krize;

Or. en

Predlog spremembe 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
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znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
tudi podnebne in energetske cilje ter cilje 
na področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

znotraj njih, spodbujati sodelovanje med 
regijami, obenem pa zagotoviti, da ne bo 
nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
tudi podnebne in energetske cilje, cilje na 
področju infrastrukture ter cilje na 
področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Álvaro Amaro

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
tudi podnebne in energetske cilje ter cilje 
na področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo zapostavljena nobena - zlasti manj 
razvita - regija; meni, da kohezijska 
politika ustvarja rast in delovna mesta v 
vsej Uniji, prav tako pa uresničuje osrednje 
cilje in prednostne naloge Unije, tudi 
podnebne in energetske cilje ter cilje na 
področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
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Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
tudi podnebne in energetske cilje ter cilje 
na področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

2. poudarja, da gre pri kohezijski 
politiki za politiko solidarnosti, ki skuša 
uresničiti v pogodbah opredeljeni cilj 
spodbujanja in podpiranja skladnega 
razvoja držav članic in regij, pa tudi 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami EU in 
znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne 
bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna 
mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, 
kot so krožno gospodarstvo ter cilji na 
področju pametne, trajnostne in 
vključujoče gospodarske rasti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. znova poudarja, da je za 
uresničevanje ciljev kohezijske politike 
nujno potrebno sodelovanje regionalnih, 
lokalnih, mestnih in drugih organov, pa 
tudi dialog z organizacijami civilne 
družbe, vključno z univerzami, okoljskimi 
organizacijami in skupinami, ki 
predstavljajo etnično, versko in starostno 
raznolikost, invalide, različne spolne 
usmeritve in spolne identitete;

Or. es

Predlog spremembe 11
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Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja predvsem na vlogo 
kohezijske politike na področju energije 
ter podnebnih sprememb in blaženja 
njihovih posledic; poudarja, kako 
pomembna je za razvoj infrastrukture, 
potrebne za zmanjšanje sedanjih 
teritorialnih, socialnih in gospodarskih 
razlik med regijami;

Or. en

Predlog spremembe 12
Tonino Picula

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba zakrpati 3,5 
milijardno luknjo v proračunu za boj proti 
podnebnim spremembam ter preprečiti 
porabo javnih sredstev za fosilna goriva, 
da bi se bilo mogoče osredotočiti na boj 
proti podnebnim spremembam, uresničiti 
cilje iz Pariškega sporazuma in 
najpozneje do leta 2050 doseči ogljično 
nevtralnost;

Or. en

Predlog spremembe 13
Tonino Picula

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da je kohezijska politika 
eden najpomembnejših instrumentov za 
obravnavo prednostnih nalog, ki jih je v 
predlogu proračuna za leto 2020 navedla 
Komisija;

3. opozarja, da je kohezijska politika 
eden najpomembnejših instrumentov za 
obravnavo prednostnih nalog, ki jih je v 
predlogu proračuna za leto 2020 navedla 
Komisija; poudarja, da je kohezijska 
politika donosna naložba, saj vsak 
naloženi evro prinese rezultate v rasti in 
delovnih mestih v vrednosti 2,74 EUR;

Or. en

Predlog spremembe 14
Martina Michels

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opominja, da je kohezijska politika 
priročno orodje, ki olajšuje sprejem in 
vključevanje migrantov, in vztraja, da bi 
bilo treba s proračunom za leto 2020 v 
duhu solidarnosti prispevati k obravnavi 
izzivov, povezanih z migracijami;

Or. en

Predlog spremembe 15
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Stelios Kiburopulos (Stylianos 
Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da je proračunsko leto 
2020 zadnje leto sedanjega večletnega 
finančnega okvira, zato poudarja, kako 
pomembne so priprave in nemotena 
prilagoditev na novo finančno obdobje;



AM\1188280SL.docx 11/22 PE641.111v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 16
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Stelios Kiburopulos (Stylianos 
Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da bi moral kohezijski 
sklad za obdobje 2021-2027 tudi v 
primeru brexita ostati vsaj na ravni iz leta 
2020 in da je treba nove pobude EU 
pospremiti z novimi in ustreznimi 
finančnimi sredstvi ter jih obravnavati v 
postopku soodločanja;

Or. en

Predlog spremembe 17
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Stelios Kiburopulos (Stylianos 
Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. je globoko zaskrbljen zaradi 
posledic, ki bi jih izstop Združenega 
kraljestva iz EU brez dogovora imel za 
proračun, in glede na to, da morajo regije 
svoje dejavnosti načrtovati vnaprej, 
odločno nasprotuje temu, da bi se 
sredstva, dodeljena v okviru kohezijske 
politike, leta 2020 nepričakovano 
zmanjšala, če Unija in Združeno 
kraljestvo ne bosta dosegla dogovora;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Tonino Picula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja, da ni preostalih 
plačilnih zahtevkov iz obdobja 2007–2013, 
da je bilo izboljšano izvrševanje plačil in 
da je čedalje višja stopnja izbire projektov, 
ki je januarja 2019 znašala 75 %, v skladu 
z načrti ter je končno dosegla stopnjo iz 
prejšnjega programskega obdobja;

4. pozdravlja, da ni preostalih 
plačilnih zahtevkov iz obdobja 2007–2013, 
da je bilo izboljšano izvrševanje plačil in 
da je čedalje višja stopnja izbire projektov, 
ki je septembra 2019 znašala 83 %, v 
skladu z načrti ter je končno dosegla in 
celo presegla stopnjo iz prejšnjega 
programskega obdobja; ugotavlja pa, da je 
pri tej stopnji opaziti velike razlike med 
državami članicami, in poziva Komisijo, 
naj še naprej pomaga državam članicam, 
ki zaostajajo, da bi izboljšale svoj rezultat;

Or. en

Predlog spremembe 19
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, kako pomembno je 
okrepiti upravno zmogljivost lokalnih in 
regionalnih organov, saj gre za osrednji 
element, ki omogoča pravilno pripravo in 
izvajanje projektov na kraju samem;

Or. en

Predlog spremembe 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in Svet, naj se 
opirata na izkušnje, pridobljene v tem 
programskem obdobju, in preprečita 
nadaljnje plačilne krize;

6. poziva Komisijo in Svet, naj se 
opirata na izkušnje, pridobljene v tem 
programskem obdobju, in preprečita 
nadaljnje plačilne krize; opozarja, da 
prihaja zaradi zamud pri začetku 
izvajanja financiranih programov in 
počasnega izvajanja projektov do 
kopičenja zahtevkov za plačila ob koncu 
programskega obdobja;

Or. ro

Predlog spremembe 21
Martina Michels

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in Svet, naj se 
opirata na izkušnje, pridobljene v tem 
programskem obdobju, in preprečita 
nadaljnje plačilne krize;

6. poziva Komisijo in Svet, naj se 
opirata na izkušnje, pridobljene v tem 
programskem obdobju, in preprečita 
nadaljnje plačilne krize; je zaskrbljen 
zaradi posledic morebitnega brexita brez 
dogovora ter poziva Unijo in države 
članice, naj preprečijo vsakršne posledice 
za kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 22
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Stelios Kiburopulos (Stylianos 
Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in Svet, naj se 
opirata na izkušnje, pridobljene v tem 

6. poziva Komisijo in Svet, naj se 
opirata na izkušnje, pridobljene v tem 
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programskem obdobju, in preprečita 
nadaljnje plačilne krize;

programskem obdobju, in preprečita 
prihodnje zamude;

Or. en

Predlog spremembe 23
Alexandra Geese

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je zaskrbljen, da cilj 20 % sredstev 
iz proračuna EU v večletnem finančnem 
okviru 2014-2020 nameniti boju proti 
podnebnim spremembam ne bo dosežen; 
meni, da predlog o tem, da se 21 % 
dodeljenih sredstev za leto 2020 nameni 
podnebnim ukrepom, ne zadošča, saj s 
tem ni mogoče izravnati premajhne 
porabe v prejšnjih letih; poziva Komisijo, 
naj občutno poveča delež, ki ga bo v letu 
2020 namenila podnebnim ukrepom; 
poziva države članice in regije, naj 
ustrezno upoštevajo pomemben prispevek 
kohezijske politike k naložbam v varstvo 
podnebja in uresničevanje cilja Unije v 
zvezi s sredstvi, ki se namenijo podnebnim 
ukrepom;

Or. en

Predlog spremembe 24
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da se kohezijske politike 
ne sme preoblikovati tako, da bi utegnila 
biti ogrožena sposobnost strukturnih in 



AM\1188280SL.docx 15/22 PE641.111v01-00

SL

investicijskih skladov za spodbujanje 
razvoja infrastrukture po vsej Evropski 
uniji;

Or. en

Predlog spremembe 25
Martina Michels

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja, da imata kohezijska 
politika in ekonomsko upravljanje 
različna in delno nasprotujoča si cilja;

Or. en

Predlog spremembe 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da se bo program za 
podporo strukturnim reformam financiral z 
uporabo skupne razlike do zgornje meje za 
obveznosti; svari, da se sredstev ne sme 
povečevati na račun kohezijske politike;

8. ugotavlja, da se bo program za 
podporo strukturnim reformam financiral z 
uporabo skupne razlike do zgornje meje za 
obveznosti; svari, da se sredstev ne sme 
povečevati na račun kohezijske politike; 
poudarja, da mora biti financiranje v 
okviru kohezije prednostna naloga, 
usmerjena v razvoj temeljne 
infrastrukture, zlasti v regijah, ki zelo 
zaostajajo;

Or. ro

Predlog spremembe 27
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Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da se bo program za 
podporo strukturnim reformam financiral z 
uporabo skupne razlike do zgornje meje za 
obveznosti; svari, da se sredstev ne sme 
povečevati na račun kohezijske politike;

8. ugotavlja, da se bo program za 
podporo strukturnim reformam financiral z 
uporabo skupne razlike do zgornje meje za 
obveznosti; svari, da se sredstev ne sme 
povečevati na račun kohezijske politike; 
opozarja, da bi bilo treba nove pobude EU 
financirati z novimi, dodatnimi sredstvi, 
ne pa na račun dolgoletnih politik EU;

Or. en

Predlog spremembe 28
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da se bo program za 
podporo strukturnim reformam financiral z 
uporabo skupne razlike do zgornje meje za 
obveznosti; svari, da se sredstev ne sme 
povečevati na račun kohezijske politike;

8. ugotavlja, da se bo program za 
podporo strukturnim reformam financiral z 
uporabo skupne razlike do zgornje meje za 
obveznosti; svari, da se sredstev ne sme 
povečevati na račun kohezijske politike in 
da bi bilo treba pri reformah v soglasju z 
nacionalnimi organi ustrezno upoštevati 
teritorialne potrebe in posebnosti;

Or. en

Predlog spremembe 29
Tonino Picula

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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8. ugotavlja, da se bo program za 
podporo strukturnim reformam financiral z 
uporabo skupne razlike do zgornje meje za 
obveznosti; svari, da se sredstev ne sme 
povečevati na račun kohezijske politike;

8. ugotavlja, da se bo program za 
podporo strukturnim reformam financiral z 
uporabo skupne razlike do zgornje meje za 
obveznosti; poudarja, da podpira program 
za podporo strukturnim reformam, in 
svari, da se sredstev ne sme povečevati na 
račun kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva, naj se spremeni program za 
pobudo za zaposlovanje mladih, potem ko 
je bil v proračunskem postopku za leto 
2019 sprejet dogovor o povečanju sredstev 
za prevzem obveznosti;

9. poziva, naj se spremeni program za 
pobudo za zaposlovanje mladih, potem ko 
je bil v proračunskem postopku za leto 
2019 sprejet dogovor o povečanju sredstev 
za prevzem obveznosti; poudarja, da je 
treba sredstva uporabiti za posebne 
ukrepe, s katerimi bi omejili množični 
odhod mladih iz manj razvitih regij;

Or. ro

Predlog spremembe 31
Rosa D'Amato

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva, naj se spremeni program za 
pobudo za zaposlovanje mladih, potem ko 
je bil v proračunskem postopku za leto 
2019 sprejet dogovor o povečanju sredstev 
za prevzem obveznosti;

9. poziva, naj se spremeni program za 
pobudo za zaposlovanje mladih, potem ko 
je bil v proračunskem postopku za leto 
2019 sprejet dogovor o povečanju sredstev 
za prevzem obveznosti; obenem poudarja, 
da je treba bolje načrtovati in upravljati 
razpoložljive vire;
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Or. en

Predlog spremembe 32
Tonino Picula

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva, naj se spremeni program za 
pobudo za zaposlovanje mladih, potem ko 
je bil v proračunskem postopku za leto 
2019 sprejet dogovor o povečanju sredstev 
za prevzem obveznosti;

9. poziva, naj se spremeni program za 
pobudo za zaposlovanje mladih, potem ko 
je bil v proračunskem postopku za leto 
2019 sprejet dogovor o občutnem 
povečanju sredstev za prevzem obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 33
Adrian-Dragoş Benea

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. obžaluje, da so se sredstva 
kohezijskega sklada v primerjavi s 
prejšnjim programskim obdobjem 
zmanjšala, in ugotavlja, da bi se utegnila 
razvojna vrzel v smislu temeljne 
infrastrukture še povečati, zlasti na 
področju transporta; poziva k večji 
prilagodljivosti proračunskih 
mehanizmov, da bi bilo mogoče 
enostavneje prerazporejati sredstva in jih 
nameniti dodatnim naložbam v temeljno 
infrastrukturo, zlasti infrastrukturo TEN-
T, saj gre za gonilno silo gospodarskega, 
socialnega in teritorialnega vključevanja 
na ravni EU v državah članicah, ki se 
razvijajo občutno počasneje;

Or. ro
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Predlog spremembe 34
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Stelios Kiburopulos (Stylianos Kympouropoulos), 
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Peter Jahr

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da izziv uresničitve cilja 
boja proti podnebnim spremembam 
zajema tudi podporo 41 regijam, odvisnim 
od premoga, da razogljičijo svoje 
gospodarstvo ter prekvalificirajo in 
strokovno izpopolnijo delavce v sektorju 
premoga, zato je potrebna prilagodljivost 
pri reprogramiranju, kadar je to potrebno, 
da bi temu cilju namenili kohezijska 
sredstva; poziva, naj se v sklopu 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021-2027 ustanovi sklad za pravičen 
prehod, iz katerega bi zagotovili dodatna 
sredstva in tem regijam omogočili 
nemoten prehod;

Or. en

Predlog spremembe 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. podpira Komisijo, ki namerava 
natančneje preučiti regije s posebnimi 
potrebami, da bi spodbudili pravičen 
prehod v razvoj, ki bi bil usmerjen v 
prihodnost in odporen proti podnebnim 
spremembam; pričakuje, da bo Komisija 
upoštevala predvsem regije, v katerih se 
postopoma ukinja pridelovanje premoga; 
meni, da bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
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podporo tudi ukrepom, ki se osredotočajo 
posebej na zdravstvene in okoljske vidike, 
ki bi utegnili izhajati iz zahtev, povezanih 
z energetskim prehodom, na primer pri 
razgradnji jedrskih elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 36
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj v letu 2020 na 
podlagi rezultatov spremljanja 
prerazporedi sredstva, ki niso bila 
namenjena za materialne in nematerialne 
infrastrukturne posege, da bi se okrepili 
in uresničili povezljivost med območji ter 
varstvo in zaščita okolja, pa tudi za 
izvajanje ukrepov v podporo rasti 
proizvodnega sistema s posebnim 
poudarkom na ukrepih, ki lahko 
podpirajo raziskave in inovacije;

Or. it

Predlog spremembe 37
Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. je seznanjen s predlogom Evropske 
komisije, da bi 21 % celotnega proračuna 
za leto 2020 namenili boju proti 
podnebnim spremembam in poskrbeli za 
razogljičenje evropskega gospodarstva; 
poudarja, da je treba zagotoviti pravičen 
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in pošten prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 38
Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da je treba, če želimo 
razviti nizkoogljične tehnologije, povečati 
naložbe v raziskave in razvoj; poziva 
Komisijo in Svet, naj dodelita dovolj 
proračunskih sredstev za izvrševanje 
prihodnjega sklada za pravičen prehod, 
da bi zagotovili potrebno podporo, s 
katero bi premogovniškim in ogljično 
intenzivnim regijam olajšali pravičen in 
vključujoč prehod; opozarja, da je prišlo 
zaradi prehoda na nizkoogljično 
gospodarstvo v letih 2015-2020 v 
premogovniški industriji do izgube 27.000 
delovnih mest, to število pa bi lahko do 
leta 2030 doseglo 160.000; 

Or. en

Predlog spremembe 39
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poziva Komisijo, naj poveča 
sredstva za varnost in državljanstvo ter 
pripravi ukrepe, s katerimi se pomaga 
državam članicam, ki so najbolj 
izpostavljene migracijski in begunski 
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krizi;

Or. it

Predlog spremembe 40
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. glede na povečanje sredstev za 
trajnostno rast poziva Komisijo, naj več 
sredstev nameni za države članice, ki jih 
prizadenejo naravne nesreče ali bolezni 
rastlin, zlasti kar zadeva okužbe z 
bakterijo Xylella fastidiosa;

Or. it

Predlog spremembe 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj zagotovi 
pregledno, pravično in odgovorno uporabo 
proračunskih sredstev Unije.

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo pregledno, pravično in 
odgovorno uporabo proračunskih sredstev 
Unije.

Or. ro


