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Predlog spremembe 1
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da je treba v skladu z 
določbami Lizbonske pogodbe in 
dosedanjo dobro prakso kohezijsko 
politiko izvajati z ustvarjanjem sinergij in 
izogibanjem sektorski razpršenosti 
regionalnih političnih virov, s čimer je 
treba nadaljevati do konca sedanjega pa 
tudi v prihodnjem finančnem okviru po 
2013;

Or. en

Predlog spremembe 2
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je kohezijska politika 
temeljni instrument za dosego cilja 20-20-
20 do leta 2020 in za vzpostavitev skladne 
strategije za evropsko gospodarstvo z 
dolgoročno in srednjeročno najboljšo 
energetsko učinkovitostjo in nizkimi 
emisijami CO2; se zaveda, da naložbe v 
projekte energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije ne napredujejo 
po pričakovanjih;

1. poudarja, da je treba kohezijska 
sredstva nameniti spodbujanju 
trajnostnega razvoja v vsej EU, pri čemer 
je treba zagotoviti učinkovitejšo uporabo 
zmogljivosti v regijah in podregijah, ki 
imajo BDP nižji od povprečja EU;
poudarja, da je kohezijska politika temeljni 
instrument za dosego cilja 20-20-20 do leta 
2020, zlasti glede vprašanj energetske 
varnosti in razvoja, ki ustvarja delovna 
mesta znotraj skupnega trga;

Or. pl
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Predlog spremembe 3
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je kohezijska politika 
temeljni instrument za dosego cilja 20-20-
20 do leta 2020 in za vzpostavitev skladne 
strategije za evropsko gospodarstvo z
dolgoročno in srednjeročno najboljšo 
energetsko učinkovitostjo in nizkimi 
emisijami CO2; se zaveda, da naložbe v 
projekte energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije ne napredujejo 
po pričakovanjih;

1. poudarja, da je kohezijska politika 
temeljni instrument za spodbujanje 
ekonomske in socialne kohezije s ciljem 
sprejemati ukrepe za zmanjšanje 
neenakosti med regijami, spodbujanje 
dejanske konvergence, rasti in 
zaposlovanja, ki naj služi tudi za ponovno 
razdelitev in nadomestitev stroškov, ki so 
zaradi skupnega trga ter ekonomske in 
monetarne unije nastali v manj razvitih 
regijah, ter za dosego cilja 20-20-20 do 
leta 2020 in za vzpostavitev skladne 
strategije za evropsko gospodarstvo z 
dolgoročno in srednjeročno najboljšo 
energetsko učinkovitostjo in nizkimi 
emisijami CO2; se zaveda, da naložbe v 
projekte energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije ne napredujejo 
po pričakovanjih;

Or. pt

Predlog spremembe 4
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je kohezijska politika 
temeljni instrument za dosego cilja 20-20-
20 do leta 2020 in za vzpostavitev skladne 
strategije za evropsko gospodarstvo z 
dolgoročno in srednjeročno najboljšo 
energetsko učinkovitostjo in nizkimi 
emisijami CO2; se zaveda, da naložbe v 
projekte energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije ne napredujejo 

1. poudarja, da je kohezijska politika 
temeljni instrument za dosego cilja 20-20-
20 do leta 2020 in za vzpostavitev skladne 
strategije za evropsko gospodarstvo z 
dolgoročno in srednjeročno najboljšo 
energetsko učinkovitostjo in nizkimi 
emisijami CO2; se zaveda, da naložbe v 
projekte energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije, razvoj 
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po pričakovanjih; širokopasovnih omrežij ter uporabo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v javnem in podjetniškem
sektorju ne napredujejo po pričakovanjih;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je kohezijska politika 
temeljni instrument za dosego cilja 20-20-
20 do leta 2020 in za vzpostavitev skladne 
strategije za evropsko gospodarstvo z 
dolgoročno in srednjeročno najboljšo 
energetsko učinkovitostjo in nizkimi 
emisijami CO2; se zaveda, da naložbe v 
projekte energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije ne napredujejo 
po pričakovanjih;

1. poudarja, da je kohezijska politika 
pomemben instrument za dosego cilja 20-
20-20 do leta 2020 in za vzpostavitev 
skladne strategije za evropsko 
gospodarstvo z dolgoročno in srednjeročno 
najboljšo energetsko učinkovitostjo in 
nizkimi emisijami CO2; se zaveda, da 
naložbe v projekte energetske učinkovitosti
ter infrastrukture in obnovljivih virov 
energije ne napredujejo po pričakovanjih;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi lahko podrejanje 
kohezijske politike prednostnim nalogam 
strategije EU 20-20-20 imelo negativne 
učinke na ekonomsko in socialno 
kohezijo, ker bi se preveč poudarile 
konkurenčnost, deregulacija, 
prilagodljivost in podjetniška miselnost na 
škodo kohezije, konvergence in nujne 
socialne trajnosti;
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Or. pt

Predlog spremembe 7
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba kohezijsko 
politiko in projekte bolj povezati s 
strategijo za rast in delovna mesta Evropa 
2020 ter jih bolj usmeriti v rezultate;
poudarja, da je treba določiti jasne cilje in 
preveriti njihovo uresničevanje, ter  
določiti jasne pristojnosti za vsako raven 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da kohezijska politika nima 
dovolj učinkovite vloge pri usmerjanju 
naložb v infrastrukturo, namenjeno 
prilagajanju na podnebne spremembe, kot 
je zaščita pred poplavami;   

Or. pl

Predlog spremembe 9
Lena Ek

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

1b. poziva, naj bo delitev subvencij 
povezana s predhodnimi rezultati ter naj 
Računsko sodišče in Evropski urad za boj 
proti goljufijam dobita več možnosti za 
sprožitev postopka za povračilo sredstev v 
evropske sklade, kadar jih države članice 
neustrezno uporabljajo, ter naj se 
odstranijo nepotrebna upravna bremena, 
projekti prožneje upravljajo in nadzor 
uskladi, da bi bil enostavnejši in da ne bi 
prihajalo do zmede in neustreznih razlag, 
pogostih v sedanji upravni praksi;

Or. en

Predlog spremembe 10
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da se lahko premestitve lokacije 
v EU preprečijo, če bo pogoj za dodelitev 
državne pomoči iz strukturnih skladov 
sklenitev dolgoročnih pogodb s podjetji, v 
katerih bodo navedeni tudi lokacija, 
trajanje in stalne zaposlitve;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. meni, da kohezijske politike ne smemo 
obravnavati zgolj kot instrument za 
doseganje ciljev drugih sektorskih politik, 
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saj gre za politiko Skupnosti, ki ponuja 
veliko dodano vrednost in ima razlog za 
obstoj – ekonomsko in socialno kohezijo;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj opredeli ovire, ki 
preprečujejo uporabo višjega odstotka teh 
sredstev na energetskem področju, in naj 
predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo te 
razmere izboljšala;

2. poziva Komisijo, naj opredeli ovire, ki 
preprečujejo uporabo višjega odstotka teh 
sredstev za energetsko učinkovitost, in naj 
predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo te 
razmere izboljšala; mednje bi lahko 
vključila zagotavljanje boljšega pretoka 
informacij na lokalno raven ali 
vzpostavitev točk „vse na enem mestu“ ter 
zagotovila, da se ti ukrepi ocenjujejo glede 
na povečanje energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj opredeli ovire, ki 
preprečujejo uporabo višjega odstotka teh 
sredstev na energetskem področju, in naj 
predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo te 
razmere izboljšala;

2. poziva Komisijo, naj opredeli ovire, ki 
preprečujejo uporabo višjega odstotka teh 
sredstev na energetskem področju, in naj
predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo te 
razmere izboljšala; vendar predstavljeni 
ukrepi ne smejo spremeniti sedanjih 
temeljev kohezijske politike ali ustvarjati 
sektorske razpršenosti virov;

Or. en



AM\838249SL.doc 9/18 PE452.653v01-00

SL

Predlog spremembe 14
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in nacionalne organe, 
naj izboljšajo povezavo med kohezijskimi 
skladi in okvirnim raziskovalnim 
programom; poudarja, da je treba 
kohezijska sredstva uporabiti za okrepitev 
raziskovalne infrastrukture, da bi 
raziskave dosegle raven odličnosti, 
potrebno za dostop do sredstev za 
raziskave; poziva k boljšemu pretoku 
informacij med kohezijskimi skladi in 
raziskovalnimi programi, da bi se 
projektom z velikim potencialom omogočil 
dostop do boljših zmogljivosti in njihova 
uspešna uporaba;

Or. en

Predlog spremembe 15
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj izvede 
poglobljeno analizo vplivov, ki jih imajo 
Pakt za stabilnost in rast, evro in 
liberalizacija notranjega ter mednarodnih 
trgov na kohezijsko in konvergenčno 
politiko, zlasti na mikro-, mala in srednja 
podjetja v vsaki od držav članic;

Or. pt
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Predlog spremembe 16
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. glede na pregled kohezijske politike in 
finančno perspektivo EU poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo varčevanje z energijo 
samodejno vključeno med pogoje za 
odobritev sredstev iz strukturnih in 
kohezijskih skladov, ter naj nameni večji 
delež sredstev za projekte energetske 
učinkovitosti in decentraliziranih 
obnovljivih virov energije;

3. glede na pregled kohezijske politike in 
finančno perspektivo EU poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo varčevanje z energijo, 
če je primerno, samodejno vključeno med 
pogoje za odobritev sredstev iz strukturnih 
in kohezijskih skladov, ter naj nameni večji 
delež sredstev za projekte energetske 
učinkovitosti in decentraliziranih 
obnovljivih virov energije; to ne sme 
diskriminirati projektov, ki bi bili 
popolnoma nepovezani z vprašanji 
energetske učinkovitosti, in ne sme 
povečati birokratskih postopkov za 
upravičence sredstev iz strukturnih in 
kohezijskih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. glede na pregled kohezijske politike in 
finančno perspektivo EU poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo varčevanje z energijo 
samodejno vključeno med pogoje za 
odobritev sredstev iz strukturnih in 
kohezijskih skladov, ter naj nameni večji 
delež sredstev za projekte energetske
učinkovitosti in decentraliziranih
obnovljivih virov energije;

3. glede na pregled kohezijske politike in 
finančno perspektivo EU poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo varčevanje z energijo, 
ki se doseže s tehnično in gospodarsko 
učinkovitejšo rabo energije, samodejno 
vključeno med pogoje za odobritev 
sredstev iz strukturnih in kohezijskih 
skladov, ter naj nameni večji delež sredstev 
za učinkovito proizvodnjo in prenos 
električne energije in projekte 
decentralizirane soproizvodnje ter
obnovljivih virov energije;
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Or. pl

Predlog spremembe 18
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. glede na pregled kohezijske politike in 
finančno perspektivo EU poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo varčevanje z energijo 
samodejno vključeno med pogoje za 
odobritev sredstev iz strukturnih in 
kohezijskih skladov, ter naj nameni večji 
delež sredstev za projekte energetske 
učinkovitosti in decentraliziranih 
obnovljivih virov energije;

3. glede na pregled kohezijske politike in 
finančno perspektivo EU poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da se bo varčevanje z 
energijo upoštevalo kot pogoj za odobritev 
sredstev iz strukturnih in kohezijskih 
skladov, če je na razpolago posebna 
podpora za naložbe, potrebne za 
varčevanje z energijo, ter naj nameni večji 
delež sredstev za projekte energetske 
učinkovitosti in decentraliziranih 
obnovljivih virov energije;

Or. pt

Predlog spremembe 19
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. glede na pregled kohezijske politike in 
finančno perspektivo EU poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo varčevanje z energijo 
samodejno vključeno med pogoje za 
odobritev sredstev iz strukturnih in 
kohezijskih skladov, ter naj nameni večji 
delež sredstev za projekte energetske 
učinkovitosti in decentraliziranih 
obnovljivih virov energije;

3. glede na pregled kohezijske politike in 
finančno perspektivo EU poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bo varčevanje z energijo
samodejno vključeno med pogoje za 
odobritev sredstev iz strukturnih in 
kohezijskih skladov, ter naj nameni večji 
delež sredstev za projekte energetske 
učinkovitosti, zlasti projekte energetske 
učinkovitosti stavb, in projekte 
decentraliziranih obnovljivih virov 
energije;

Or. ro
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Predlog spremembe 20
Francisco Sosa Wagner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je prepričan, da lahko stanovanjski 
sektor dodatno spodbudi regionalni razvoj 
z utrjevanjem gospodarskih dejavnosti, ki 
temeljijo na tehnoloških inovacijah s 
področja energije in obnove mest, ter s 
krepitvijo socialne kohezije na zadevnem 
območju; poziva Komisijo, naj do junija 
2011 začne evropsko pobudo za stavbe, s 
katero bo podprla in do leta 2050 
uresničila evropsko grajeno okolje z 
ničelno porabo energije;

Or. en

Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob vmesnem pregledu finančne 
perspektive 2007–2013 in kohezijske
politike izkoristijo priložnost ter zagotovijo 
povečano absorpcijo evropskih sredstev za 
obdobje 2011–2013;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Francisco Sosa Wagner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da bi se smela sredstva EU 
za obnovo stavb dodeliti zgolj za projekte, 
ki podpirajo temeljito obnovo, s katero se 
bodo potrebe po energiji zmanjšale med 
50 %in 90 % v primerjavi z učinkovitostjo 
pred obnovo (odvisno od stanja stavbe), 
tako da se bo energetska učinkovitost 
obstoječega stavbnega fonda v primerjavi 
s sedanjo povprečno izboljšala vsaj za 
80 %;

Or. en

Predlog spremembe 23
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo prednostne naloge iz strategije 
EU 2020, pokažejo prožnost v postopku 
pregleda operativnih programov ter pri 
prerazporeditvi finančnih sredstev med 
programi, da bi se dosegli cilji iz te 
strategije;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. se zaveda, da ima lahko učinkovita 
uporaba virov številne socialne in 
ekonomske koristi, zlasti ustvarjanje novih 
delovnih mest na podeželju in v mestih, ki 

4. se zaveda, da ima lahko učinkovita 
uporaba virov številne socialne in 
ekonomske koristi, zlasti ustvarjanje novih 
delovnih mest na podeželju in v mestih, ki 
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ne bodo podvržena preselitvi proizvodnje, 
zlasti v primeru malih in srednjih podjetij;

ne bodo podvržena preselitvi proizvodnje, 
zlasti v primeru malih in srednjih podjetij;
je zaskrbljen, ker pomoč EU v nekaterih 
regijah, zlasti mikro-, malim in srednjim 
podjetjem, ni bila dovolj visoka, da bi 
ublažila negativne učinke skupnega trga, 
ekonomske in monetarne unije ter 
liberalizacije svetovne trgovine;

Or. pt

Predlog spremembe 25
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da se viri lahko učinkoviteje 
izkoriščajo in se lahko socialne koristi 
dosežejo z dodeljevanjem sredstev iz 
kohezijske politike za spodbujanje 
trajnostnega razvoja v državah članicah 
na regionalni in podregionalni ravni;  
meni, da bo enakomernejša razporeditev 
kohezijskih sredstev sprostila lokalni 
socialni potencial in lokalne vire, s tem pa 
ustvarila nova delovna mesta;

Or. pl

Predlog spremembe 26
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. glede na nov finančni okvir in 
strategijo EU 2020 poziva k skrajšanju 
upravnih postopkov ter večji dostopnosti 
do skladov za mala in srednja podjetja;
poudarja vlogo malih in srednjih podjetij 
kot inovativnih akterjev v gospodarstvu ter 
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potrebo, da se prebudijo speči inovatorji, 
da se torej mala in srednja podjetja 
spodbudijo k vključevanju v inovativne 
projekte in se dvigne njihova zavesti o 
lastnem potencialu;

Or. en

Predlog spremembe 27

Oriol Junqueras Viesv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo 
financiranje regionalnih projektov laže 
dostopno malim in srednjim podjetjem, in 
sicer naj poveča finančna sredstva, 
dodeljena za posebne programe za mala 
in srednja podjetja, podpre krepitev 
absorpcijske sposobnosti ter poenostavi 
upravne postopke;

Or. en

Predlog spremembe 28
Lena Ek

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen konkurenčne 
gozdarske panoge za regionalni razvoj, 
zlasti na podeželskih območjih, kjer v 
veliki meri prispeva h gospodarski rasti, 
delovnim mestom in blaginji;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja pomen lokalnih in 
regionalnih organov pri izvajanju 
kohezijske politike, zlasti glede na vlogo, 
ki so jo dobili v strategiji EU 2020 pri 
ponovni zgraditvi zaposlovanja in razvoja 
v sektorju malih in srednjih podjetij, ter 
njihovo zmožnost za prepoznavanje 
lokalnih težav in potreb; zato poziva k 
poglabljanju sodelovanja z lokalnimi in 
regionalnimi organi pri izvajanju 
kohezijske politike ter k upoštevanju
mnenja Odbora regij o prispevku 
kohezijske politike k strategiji Evropa 
2020 pri oblikovanju kohezijske politike v 
finančni perspektivi po 2013;

Or. en

Predlog spremembe 30

Oriol Junqueras Viesv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. zato pozdravlja obstoječe pobude, kot 
so JASPERS (razvoj projektov), 
JEREMIE (lastniški kapital, posojila ali 
garancije) in JASMINE (sheme 
mikroposojil), Komisijo pa poziva, naj še 
poenostavi in racionalizira postopek, da 
bo sodelovanje malih in srednjih podjetij 
lažje, ter naj opredeli dodatne instrumente 
finančnega inženiringa;

Or. en
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Predlog spremembe 31

Oriol Junqueras Viesv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. meni, da je treba na lokalni ravni 
izboljšati sodelovanje med malimi in 
srednjimi podjetji, poslovnimi omrežji, 
raziskovalnimi instituti, grozdi in 
regionalnimi organi za hitrejše 
opredeljevanje regionalnih programov in 
možnosti za projekte, pri tem pa podpreti 
razvoj uporabnih raziskav in inovacij ter 
ustvarjanje kvalificiranih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 32
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomembno vlogo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij pri spodbujanju učinkovite rabe 
energije ter za socialno, ekonomsko in 
teritorialno kohezijo EU;

5. poudarja pomembno vlogo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij pri spodbujanju učinkovite rabe 
energije ter za socialno, ekonomsko in 
teritorialno kohezijo EU; meni, da je 3,7 % 
celotnih odhodkov EU-27 za kohezijsko 
politiko premalo, ter poziva Komisijo in 
države članice, naj povečajo naložbe v 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;  

Or. ro
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Predlog spremembe 33
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomembno vlogo 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij pri spodbujanju učinkovite rabe 
energije ter za socialno, ekonomsko in 
teritorialno kohezijo EU;

5. poudarja pomembno vlogo, ki jo imata 
izobraževanje in znanstveno raziskovanje 
pri spodbujanju inovacij, zlasti na 
področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, ter pri 
spodbujanju učinkovite rabe energije, pa 
tudi v zvezi s kohezijsko politiko in 
trajnostnim ekonomskim razvojem v EU;

Or. pl

Predlog spremembe 34
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja na težave, s katerimi se 
srečujejo države članice pri izvajanju 
direktiv EU o recikliranju komunalnih 
odpadkov in ravnanju z njimi, ter na 
dejstvo, da recikliranje materialov in 
energije ponuja dodatno možnost za 
pridobivanje virov in ustvarjanje novih 
delovnih mest, zlasti na regionalni in 
podregionalni ravni;

Or. pl


