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Predlog spremembe 1
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da sta socialna in ozemeljska 
kohezija temeljni načeli za oblikovanje 
vseh politik in ukrepov EU, kot je 
opredeljeno v členu 7. Pogodbe o 
delovanju EU, in da mora njuno izvajanje 
vključevati predpostavke iz člena 9. te 
pogodbe;

1. opozarja, da so ekonomska, socialna in 
ozemeljska kohezija temeljna načela za 
oblikovanje vseh politik in ukrepov EU, 
kot je opredeljeno v členu 4 Pogodbe o
delovanju EU, in da mora njihovo
izvajanje vključevati predpostavke iz člena 
9 te pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 2
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da sta socialna in ozemeljska 
kohezija temeljni načeli za oblikovanje 
vseh politik in ukrepov EU, kot je 
opredeljeno v členu 7. Pogodbe o 
delovanju EU, in da mora njuno izvajanje 
vključevati predpostavke iz člena 9. te 
pogodbe;

1. opozarja, da so socialna, ekonomska in 
ozemeljska kohezija temeljna načela za 
oblikovanje vseh politik in ukrepov EU, 
kot je opredeljeno v členu 7 Pogodbe o 
delovanju EU, in da mora njihovo
izvajanje vključevati predpostavke iz člena 
9 te pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 3
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da so strukturni skladi glavni 
instrument za skupen uspeh politik 
Skupnosti; neodvisna ureditev, 
upravljanje in uporaba vsakega sklada, 
tudi v okviru usklajevanja politike, če ta 
obstaja, so bistvene za doseganje 
določenih ciljev in za preprečevanje vseh 
zlorab skladov;

Or. it

Predlog spremembe 4
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast 
ter ustvarjanje delovnih mest in izvajanje 
evropskega socialnega modela, ki je 
kohezijski in konkurenčni element
evropskega gospodarstva;

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast 
ter ustvarjanje delovnih mest in priprava 
delojemalcev na nova delovna mesta na 
področju okoljskega preoblikovanja;
ugotavlja, da to ne bo samodejno vodilo k 
socialni koheziji med družbenimi 
skupinami, temveč so potrebni ukrepi s 
strani Evropskega socialnega sklada, da 
bi uskladili socialno in ozemeljsko 
kohezijo ter zagotovili socialno 
vključevanje; ugotavlja, da je mogoče 
samo na ta način uresničiti evropski 
socialni model;

Or. de

Predlog spremembe 5
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 2 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast 
ter ustvarjanje delovnih mest in izvajanje 
evropskega socialnega modela, ki je 
kohezijski in konkurenčni element 
evropskega gospodarstva;

2. meni, da mora biti cilj kohezijske 
politike trajnostna, pametna in vključujoča 
ter ozemeljsko in socialno enakomerno 
razporejena gospodarska rast, zmanjšanje 
razlik med regijami ter ustvarjanje 
delovnih mest in izvajanje evropskega 
socialnega modela, ki je kohezijski in 
konkurenčni element evropskega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 6
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast 
ter ustvarjanje delovnih mest in izvajanje 
evropskega socialnega modela, ki je 
kohezijski in konkurenčni element 
evropskega gospodarstva;

2. opozarja, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast 
ter ustvarjanje delovnih mest in izvajanje 
evropskega socialnega modela, ki je 
kohezijski in konkurenčni element 
evropskega gospodarstva;

Or. de

Predlog spremembe 7
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast 
ter ustvarjanje delovnih mest in izvajanje 
evropskega socialnega modela, ki je 

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast,
ustvarjanje delovnih mest, dvig kakovosti 
življenja in izvajanje evropskega 
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kohezijski in konkurenčni element 
evropskega gospodarstva;

socialnega modela, ki je kohezijski in 
konkurenčni element evropskega 
gospodarstva;

Or. de

Predlog spremembe 8
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast 
ter ustvarjanje delovnih mest in izvajanje 
evropskega socialnega modela, ki je
kohezijski in konkurenčni element 
evropskega gospodarstva;

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih 
politik trajnostna ozemeljsko in socialno 
enakomerno razporejena gospodarska rast 
ter ustvarjanje delovnih mest in izvajanje 
evropskih socialnih modelov, ki so
kohezijski in konkurenčni element 
evropskega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 9
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da bi bilo treba s kohezijskimi 
politikami doseči trajnostno rast v EU ter 
pravično in enakomerno porazdelitev 
blaginje, in sicer s spodbujanjem 
konkurence in prizadevanji za zmanjšanje 
socialno-ekonomskih razlik med regijami 
EU;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je kohezijska politika eden od 
stebrov ekonomske politike in dolgoročne 
investicijske strategije Evropske unije;

3. meni, da kohezijska politika zagotavlja 
podporo prikrajšanim regijam in 
prikrajšanim skupinam ter vodi k 
uravnoteženemu in usklajenemu razvoju
Evropske unije; ugotavlja, da je evropska 
dodana vrednost v tem, da imajo vsi 
koristi od gospodarskih uspehov EU; se 
zato zavzema za ohranitev samostojne 
kohezijske politike z izdatnim 
financiranjem;

Or. de

Predlog spremembe 11
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je kohezijska politika eden od 
stebrov ekonomske politike in dolgoročne 
investicijske strategije Evropske unije;

3. meni, da je kohezijska politika eden od 
stebrov ekonomske politike Unije za 
dolgoročno naložbeno strategijo in 
socialno vključenost;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da celostni pristop 
kohezijske politike, ki usklajuje cilje 
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različnih sektorjev s potrebami in 
potencialom regij, pomembno prispeva k 
njeni učinkovitosti, zato ga je treba 
ohraniti in še okrepiti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je prepričan, da bi morale težave, ki jih 
prinaša gospodarska kriza, pripraviti 
Komisijo, da bo nemudoma pripravila 
predlog reforme strukturnih skladov, ki bo 
ambiciozna in skladna s cilji iz strategije 
EU2020 in ki bo med drugim upoštevala 
mnenja Evropskega parlamenta iz 
resolucije A7-0267/2010;

4. je prepričan, da bi morale težave, ki jih 
prinaša gospodarska kriza, pripraviti 
Komisijo, da bo nemudoma pripravila 
predlog revizije strukturnih skladov, ki bo 
ambiciozna in skladna s cilji iz strategije 
EU2020 in ki bo med drugim upoštevala 
potrebe in možnosti držav članic in regij 
ter mnenja Evropskega parlamenta iz 
resolucije A7-0267/2010;

Or. en

Predlog spremembe 14
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je prepričan, da bi morale težave, ki jih 
prinaša gospodarska kriza, pripraviti
Komisijo, da bo nemudoma pripravila 
predlog reforme strukturnih skladov, ki bo 
ambiciozna in skladna s cilji iz strategije 
EU2020 in ki bo med drugim upoštevala 
mnenja Evropskega parlamenta iz 
resolucije A7-0267/2010;

4. je prepričan, da bi morale težave, ki jih 
prinaša gospodarska kriza, spodbuditi
Komisijo, da bo nemudoma pripravila 
predlog reforme strukturnih skladov, ki bo 
ambiciozna in skladna s cilji iz strategije 
Evropa 2020 in ki bo med drugim 
upoštevala mnenje Evropskega parlamenta 
iz resolucije A7-0267/2010 ter raziskala 
inovativne rešitve za sofinanciranje 
politike za družbene inovacije;
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Or. fr

Predlog spremembe 15
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – pododstavek 1 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da bi morale kohezijske politike 
bolje izkoristiti svoj gospodarski element, 
da bi bolje dopolnjevale druge veljavne 
evropske politike in bi se tako z 
ustvarjanjem delovnih mest, 
povečevanjem zaposlenosti in 
spodbujanjem konkurenčne prakse 
okrepila gospodarska rast,

Or. en

Predlog spremembe 16
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, morajo biti kohezijske in 
ozemeljske politike EU tesno povezane
znotraj novega okvira, ki bo opredelil 
močne sinergije med politikami EU in 
vsemi strukturnimi skladi, da bi bila 
strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je 
evropski socialni sklad edini in namenski 
instrument za trg dela in vključevanje v 
družbo ter da ga je zato treba okrepiti;

5. meni, da morajo biti instrumenti
kohezijske in ozemeljske politike EU tesno 
povezani znotraj skupnega novega okvira, 
ki bo opredelil močne sinergije med 
politikami EU in vsemi strukturnimi skladi, 
da bi bila strategija EU2020 uspešna;
poudarja, da vsak instrument potrebuje 
specifična pravila in cilje, da bi zagotovili 
prilagojeno podporo; poudarja, da je 
evropski socialni sklad edini in namenski 
instrument za trg dela in vključevanje v 
družbo ter da je zato treba okrepiti socialno 
vključevanje, da bi Evropa dosegla svoje 
cilje za leto 2020; meni, da je obstoječe 
pravilo prekrivanja med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj in 
Evropskim socialnim skladom nadvse 
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primerno za poenostavitev uporabe 
skladov, zlasti pri lokalnih integriranih 
projektih, ter za okrepitev sinergij;

Or. de

Predlog spremembe 17
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, morajo biti kohezijske in 
ozemeljske politike EU tesno povezane 
znotraj novega okvira, ki bo opredelil 
močne sinergije med politikami EU in 
vsemi strukturnimi skladi, da bi bila 
strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je 
evropski socialni sklad edini in namenski
instrument za trg dela in vključevanje v 
družbo ter da ga je zato treba okrepiti;

5. meni, da morajo biti kohezijska politika
EU in njeni instrumenti tesno povezani z 
novim okvirom, ki bo opredelil močne 
sinergije med politikami EU, da bi bila 
strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je 
evropski socialni sklad glavni instrument 
za trg dela in vključevanje v družbo ter da 
ga je zato treba okrepiti;

Or. en

Predlog spremembe 18
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, morajo biti kohezijske in 
ozemeljske politike EU tesno povezane 
znotraj novega okvira, ki bo opredelil 
močne sinergije med politikami EU in 
vsemi strukturnimi skladi, da bi bila 
strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je 
evropski socialni sklad edini in namenski 
instrument za trg dela in vključevanje v 
družbo ter da ga je zato treba okrepiti;

5. meni, morajo biti kohezijske in 
ozemeljske politike EU tesno povezane 
znotraj novega okvira, ki bo opredelil 
močne sinergije med politikami EU in 
vsemi strukturnimi skladi, da bi bila 
strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je 
evropski socialni sklad glavni in namenski 
instrument za trg dela in vključevanje v 
družbo ter da je treba za večjo učinkovitost 
ukrepov zagotoviti močnejše sinergije z 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;



AM\851377SL.doc 11/24 PE454.559v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 19
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, morajo biti kohezijske in 
ozemeljske politike EU tesno povezane 
znotraj novega okvira, ki bo opredelil 
močne sinergije med politikami EU in 
vsemi strukturnimi skladi, da bi bila 
strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je 
evropski socialni sklad edini in namenski 
instrument za trg dela in vključevanje v 
družbo ter da ga je zato treba okrepiti;

5. meni, morajo biti kohezijske in 
ozemeljske politike EU tesno povezane 
znotraj novega okvira, ki bo opredelil 
močne sinergije med politikami EU in 
vsemi strukturnimi skladi, da bi bila 
strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je 
evropski socialni sklad edini in namenski 
instrument za trg dela in vključevanje v 
družbo, kot je navedeno v členu 162 
PDEU, ter da ga je zato treba okrepiti;

Or. it

Predlog spremembe 20
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, morajo biti kohezijske in 
ozemeljske politike EU tesno povezane 
znotraj novega okvira, ki bo opredelil 
močne sinergije med politikami EU in 
vsemi strukturnimi skladi, da bi bila 
strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je 
evropski socialni sklad edini in namenski 
instrument za trg dela in vključevanje v 
družbo ter da ga je zato treba okrepiti;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr
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Predlog spremembe 21
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, bi lahko zaradi negativnih učinkov 
gospodarske krize, ki se kažejo v 
poglabljanju regionalnih razlik, s 
prerazporeditvijo proračunskih sredstev 
zagotovili manjše in bolj usmerjene 
sklade, s katerimi bi povečali učinkovitost 
na kraju samem in ki bi s hitrim odzivom 
na regionalne težave in pomanjkljivosti 
dopolnjevali obstoječe sklade;

Or. en

Predlog spremembe 22
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da se mora Evropski socialni 
sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti na 
naložbe v znanje, dejavnosti 
vseživljenjskega učenja in strokovne 
prekvalifikacije, na dobro delovanje trga 
dela in na socialne pogoje, s čimer bi se 
spodbujale zaposljivost, učinkovitost, rast 
in zaposlenost v Evropi;

6. meni, da se mora Evropski socialni 
sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti 
predvsem na naložbe v znanje, dejavnosti 
vseživljenjskega učenja in strokovne 
prekvalifikacije, delovanje trga dela in na 
socialne pogoje, pa tudi na boj proti 
revščini in socialno vključevanje;

Or. de

Predlog spremembe 23
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da se mora Evropski socialni 
sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti na 
naložbe v znanje, dejavnosti 
vseživljenjskega učenja in strokovne 
prekvalifikacije, na dobro delovanje trga 
dela in na socialne pogoje, s čimer bi se 
spodbujale zaposljivost, učinkovitost, rast 
in zaposlenost v Evropi;

6. meni, da se mora Evropski socialni 
sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti na 
naložbe v znanje, dejavnosti 
vseživljenjskega učenja, upoštevanje novih 
ključnih spretnosti v zvezi z okoljem, 
podnebnimi spremembami in trajnostnim 
razvojem ter strokovne prekvalifikacije, na 
dobro delovanje trga dela in na socialne 
pogoje, raziskave in inovacije za lajšanje 
prehoda na trajnostno zeleno 
gospodarstvo, s čimer bi se spodbujale 
zaposljivost, učinkovitost, rast in 
zaposlenost v Evropi;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da se mora Evropski socialni 
sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti na 
naložbe v znanje, dejavnosti 
vseživljenjskega učenja in strokovne 
prekvalifikacije, na dobro delovanje trga 
dela in na socialne pogoje, s čimer bi se 
spodbujale zaposljivost, učinkovitost, rast 
in zaposlenost v Evropi;

6. meni, da se mora Evropski socialni 
sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti na 
ustvarjanje zaposlitvenih možnosti,
naložbe v znanje, dejavnosti 
vseživljenjskega učenja in strokovne 
prekvalifikacije, na dobro delovanje trga 
dela in na socialne pogoje, s čimer bi se 
spodbujale zaposljivost, učinkovitost, rast 
in zaposlenost v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 25
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da se mora Evropski socialni 
sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti na 
naložbe v znanje, dejavnosti 
vseživljenjskega učenja in strokovne 
prekvalifikacije, na dobro delovanje trga 
dela in na socialne pogoje, s čimer bi se 
spodbujale zaposljivost, učinkovitost, rast 
in zaposlenost v Evropi;

6. meni, da se mora Evropski socialni 
sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti na 
naložbe v znanje, dejavnosti 
vseživljenjskega učenja in strokovne 
prekvalifikacije, na dobro delovanje trga 
dela in na socialne pogoje, s čimer bi se 
spodbujale zaposljivost, učinkovitost, rast, 
pošteno plačilo za delo, kakovost življenja
in zaposlenost v Evropi;

Or. de

Predlog spremembe 26
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba Evropski socialni 
sklad, ki je pomožni instrument za 
vseživljenjsko usposabljanje, pridobivanje 
kvalifikacij in prekvalifikacije, 
obravnavati kot bistven vir,za spodbujanje 
celostne in učinkovite rasti ter na znanju 
temelječe konkurenčnosti za Evropo, ki pa 
ni v celoti izkoriščen;

Or. it

Predlog spremembe 27
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da Evropski socialni sklad 
ne prispeva samo na splošno k 
izpolnjevanju ciljev strategije EU2020, 
ampak predstavlja tudi glavni finančni 
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instrument EU za projekte, ki prispevajo 
zlasti k dvema ciljema te strategije, in 
sicer povečanju deleža zaposlenih na 
75 % v starostni skupini od 20 do 64 let 
ter odpravi revščine za več kot  20 
milijonov ljudi;

Or. it

Predlog spremembe 28
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi
strukturnih skladov poveča prispevek 
Evropskega socialnega sklada; meni, da je 
koristno, da se Evropski socialni sklad 
vključi v uredbo in temeljni strateški okvir, 
ki bo zastavil osnovne določbe o 
kohezijskih skladih, ob tem pa bo ohranil 
svoja pravila, delovanje in financiranje;

7. poziva Komisijo, naj v prihodnjo 
zasnovo strukturnih skladov ustrezno 
uvrsti Evropski socialni sklad, da bo 
mogoče bolje izvesti integrirane ukrepe;
meni, da je koristno, da se Evropski 
socialni sklad vključi v uredbo in temeljni 
strateški okvir, ki bo zastavil osnovne 
določbe o kohezijskih in strukturnih
skladih, ob tem pa bo ohranil svoje prožne 
predpise, da bo ustrezal posebnostim 
ukrepov, financiranih iz drugih skladov;
poudarja, da bi morala Komisija 
oblikovati jasna in enostavna pravila, ki 
bodo omogočala bolj usklajeno uporabo 
sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Evropskega socialnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 29
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi 
strukturnih skladov poveča prispevek

7. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi 
strukturnih skladov okrepi vlogo
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Evropskega socialnega sklada; meni, da je 
koristno, da se Evropski socialni sklad 
vključi v uredbo in temeljni strateški okvir, 
ki bo zastavil osnovne določbe o 
kohezijskih skladih, ob tem pa bo ohranil 
svoja pravila, delovanje in financiranje;

Evropskega socialnega sklada; meni, da je 
koristno, da se Evropski socialni sklad 
vključi v uredbo in temeljni strateški okvir, 
ki bo zastavil osnovne določbe o kohezijski 
politiki;

Or. en

Predlog spremembe 30
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi 
strukturnih skladov poveča prispevek 
Evropskega socialnega sklada; meni, da je 
koristno, da se Evropski socialni sklad 
vključi v uredbo in temeljni strateški okvir, 
ki bo zastavil osnovne določbe o 
kohezijskih skladih, ob tem pa bo ohranil
svoja pravila, delovanje in financiranje;

7. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi 
strukturnih skladov poveča prispevek 
Evropskega socialnega sklada; meni, da je 
koristno, da se Evropski socialni sklad 
vključi v uredbo in temeljni strateški okvir, 
ki bo zastavil osnovne določbe o 
kohezijskih skladih, ob tem pa ohrani
svoja pravila, delovanje in financiranje;
zahteva, naj si Komisija v prihodnje 
prizadeva nameniti več finančnih sredstev 
za operativne programe Evropskega 
socialnega sklada;

Or. de

Predlog spremembe 31
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi 
strukturnih skladov poveča prispevek 
Evropskega socialnega sklada; meni, da je 
koristno, da se Evropski socialni sklad 
vključi v uredbo in temeljni strateški okvir, 
ki bo zastavil osnovne določbe o 

7. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi 
strukturnih skladov poveča prispevek 
Evropskega socialnega sklada; meni, da je 
koristno, da se Evropski socialni sklad 
vključi v uredbo in temeljni strateški okvir, 
ki bo zastavil osnovne določbe o 
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kohezijskih skladih, ob tem pa bo ohranil 
svoja pravila, delovanje in financiranje;

kohezijskih skladih, ob tem pa bo ohranil 
svoja pravila, delovanje in financiranje;
dosedanje izkušnje kažejo, da je 
kombinirana uporaba Evropskega 
socialnega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, za kar je mogoče 
nameniti do 10 % sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada, prinesla trajne uspehe, 
zato je treba to prilagodljivost ohraniti;

Or. de

Predlog spremembe 32
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da sta razvoj človeških virov in 
boljše širjenje informacij pogoj za 
uspešno porabo sredstev in pravilno 
izvedbo različnih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 33
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. meni, da je bistveno, da se 
usposobljenost delavcev prilagaja 
povpraševanju na trgu dela, programi 
vseživljenjskega učenja pa uskladijo s 
promocijo v prihodnost usmerjenih 
delovnih mest, ki imajo mesto v hitro 
razvijajoči se družbi, ki temelji na znanju;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja vlogo, ki jo ima Evropski 
sklad za regionalni razvoj za učinkovito 
uporabo Evropskega socialnega sklada, 
saj je odgovoren za vzpostavitev pogojev, 
kot sta ustrezna infrastruktura in 
zadostna dostopnost, brez katerih ni 
mogoče učinkovito vlagati v zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 35
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava, da ima kriza neenakomeren 
učinek na različna območja EU in na njene 
državljane; meni, da bo nova strategija 
uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo, ki 
bosta lahko opredelili strateške cilje glede 
na ozemeljske posebnosti in s 
strukturiranim dialogom z vsemi 
udeleženci;

8. priznava, da ima kriza neenakomeren 
učinek na različna območja EU in na njene 
državljane; meni, da bo nova strategija 
uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo;
zahteva, naj pri oblikovanju političnih 
ciljev ostane dovolj manevrskega prostora 
za regionalne in lokalne potrebe;

Or. de

Predlog spremembe 36
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava, da ima kriza neenakomeren 
učinek na različna območja EU in na njene 
državljane; meni, da bo nova strategija 
uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo, ki 
bosta lahko opredelili strateške cilje glede 
na ozemeljske posebnosti in s 
strukturiranim dialogom z vsemi 
udeleženci;

8. priznava, da ima kriza neenakomeren 
učinek na različna območja EU in na njene 
državljane; meni, da bo nova strategija 
uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo, 
socialne partnerje, pristojne za vprašanja 
enakosti med spoloma in nevladne 
organizacije, ki bodo lahko opredelile
strateške cilje glede na ozemeljske 
posebnosti in s strukturiranim dialogom z 
vsemi udeleženci;

Or. de

Predlog spremembe 37
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava, da ima kriza neenakomeren 
učinek na različna območja EU in na njene 
državljane; meni, da bo nova strategija 
uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo, ki 
bosta lahko opredelili strateške cilje glede 
na ozemeljske posebnosti in s 
strukturiranim dialogom z vsemi 
udeleženci;

8. priznava, da ima kriza neenakomeren 
učinek na različna območja EU in na njene 
državljane; meni, da bo nova strategija 
uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo, ki 
bosta lahko opredelili strateške cilje glede 
na ozemeljske posebnosti in s 
strukturiranim dialogom z vsemi 
udeleženci, s posebnim osredotočanjem na 
odnose s finančnimi in bančnimi 
ustanovami;

Or. ro

Predlog spremembe 38
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava, da ima kriza neenakomeren 
učinek na različna območja EU in na njene
državljane; meni, da bo nova strategija 
uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo, ki 
bosta lahko opredelili strateške cilje glede 
na ozemeljske posebnosti in s 
strukturiranim dialogom z vsemi 
udeleženci;

8. priznava, da ima kriza neenakomeren 
učinek na različna območja EU, družbene 
skupine in državljane; meni, da bo nova 
strategija uporabe skladov bolj učinkovita, 
če bo vključila regionalno in lokalno 
upravo, ki bosta lahko opredelili strateške 
cilje glede na ozemeljske posebnosti in s 
strukturiranim dialogom z vsemi 
udeleženci;

Or. de

Predlog spremembe 39
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da je dejavno sodelovanje 
socialnih partnerjev prek stalnega 
socialnega in ozemeljskega dialoga 
bistveno za učinkovitejšo uporabo 
skladov;

Or. it

Predlog spremembe 40
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, da zaradi gospodarske krize 
še bolj potrebno sprejeti ukrepe v 
sektorjih, ki jih pokriva Evropski socialni 
sklad, s katerimi bi spodbujali zlasti 
zaposlovanje, prekvalificiranje, socialno 
vključenost in zmanjšanje revščine;
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Or. it

Predlog spremembe 41
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo
strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, nadzorni 
sistem in preglednost dodelitve sredstev pa 
izboljšala, zaradi česar bodo kohezijske 
politike EU bolj vidne.

9. poziva Komisijo, naj pripravi revizijo
strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, nadzorni 
sistem in sistem vrednotenja ter
preglednost in prepoznavnost kohezijskih 
politik EU pa izboljšali.

Or. en

Predlog spremembe 42
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 
strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, nadzorni 
sistem in preglednost dodelitve sredstev pa 
izboljšala, zaradi česar bodo kohezijske 
politike EU bolj vidne.

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 
strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, zlasti zato, ker 
velik del sredstev EU ni bil uporabljen, 
nadzorni sistem in preglednost dodelitve 
sredstev pa izboljšala, zaradi česar bodo 
kohezijske politike EU bolj vidne

Or. it

Predlog spremembe 43
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 9 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 
strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, nadzorni 
sistem in preglednost dodelitve sredstev pa 
izboljšala, zaradi česar bodo kohezijske 
politike EU bolj vidne.

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 
strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, da bodo imele 
korist tudi majhne strukture, nadzorni 
sistem in preglednost dodelitve sredstev pa 
izboljšala, zaradi česar bodo kohezijske 
politike EU bolj vidne.

Or. fr

Predlog spremembe 44
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 
strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, nadzorni 
sistem in preglednost dodelitve sredstev pa 
izboljšala, zaradi česar bodo kohezijske 
politike EU bolj vidne.

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 
strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, nadzorni 
sistem in preglednost dodelitve sredstev pa 
izboljšala, zaradi česar bodo kohezijske 
politike EU bolj vidne; meni, da mora biti 
reforma za dosego teh ciljev osredotočena 
na prijaznost do uporabnikov, kamor 
spada tudi hitrejše posredovanje 
odobrenih sredstev končnim 
uporabnikom, da se slednji ne bi znašli v 
likvidnostnih težavah zaradi zadrževanja 
sredstev s strani držav članic.

Or. de

Predlog spremembe 45
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo 
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strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, nadzorni 
sistem in preglednost dodelitve sredstev pa 
izboljšala, zaradi česar bodo kohezijske 
politike EU bolj vidne.

strukturnih skladov, da bi se postopki in 
način uporabe poenostavili, nadzorni 
sistem in preglednost dodelitve sredstev pa 
izboljšala, zaradi česar bo kohezijska 
politika EU bolj vidna.

Or. en

Predlog spremembe 46
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva, naj se uvedejo subvencije za 
spodbujanje uspešnih rezultatov in meni, 
da je treba sredstva namensko dodeljevati 
za jasne in merljive cilje v skladu z 
namenom posameznega sklada, kar bi 
omogočilo natančnejše ocenjevanje 
učinkovitosti;

Or. it

Predlog spremembe 47
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(9a) zato zahteva, da se zaradi boljšega 
informiranja državljanov razvijejo sistemi 
"enotnih okenc", kjer bodo uslužbenci 
usmerjali, seznanjali in svetovali 
zainteresiranim osebam glede nadaljnjih 
korakov.
Poleg tega vztraja, naj bo ta poenostavitev 
opazna za državljane, njen namen pa 
zmanjšanje zahtevanih informacij na le 
nujno potrebne.



PE454.559v01-00 24/24 AM\851377SL.doc

SL

Or. fr


