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Predlog spremembe 1
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja prenovljeno strategijo 
Komisije za najbolj oddaljene regije 
Unije, ki bo preverila uresničevanje ciljev 
strategije EU 2020 v najbolj oddaljenih 
regijah, zlasti pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; poudarja prednosti 
razvijanja sosedske politike, ki se 
osredotoča na razvoj ustrezno povezanih 
regionalnih trgov; opozarja, da je treba 
izvajanje strategije EU 2020 prilagoditi 
posebnemu položaju najbolj oddaljenih 
regij;

1. priporoča, naj se kohezijska politika 
prilagodi potrebam najbolj oddaljenih
regij, kot je navedeno v členu 349 
Pogodbe, in sicer s sprejetjem posebnih 
ukrepov; podpira strategijo EU za najbolj 
oddaljene regije, vendar odločno kritizira 
zmanjšanje posebnih finančnih sredstev 
za najbolj oddaljene regije, ki ga je 
predlagala Komisija, in sicer za več kot 
40 %; poziva Komisijo, naj predlaga 
ukrepe trajne narave in z ustreznim 
financiranjem, ki jih bo mogoče 
prilagoditi potrebam vsake posamezne 
oddaljene regije in jim tako pomagati 
odpraviti te stalne omejitve, s katerimi se 
srečujejo;

Or. pt

Predlog spremembe 2
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
v imenu Odbora za regionalni razvoj

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k izvajanju pametnih strategij 
specializacije in dolgoročnih naložb v 
najbolj oddaljenih regijah v okviru 
strategije EU 2020 in Kohezijskega sklada 
ter k zagotovitvi dejavne udeležbe v 
vodilnih projektih;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Cristina Gutiérrez-Cortines
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. vztraja, da je treba analizirati 
dejavnike rasti v teh regijah, ki se 
srečujejo s strukturnimi težavami, ter 
opredeliti strategije, ki omogočajo 
izboljšanje njihove konkurenčnosti, in 
druge strategije za zmanjševanje njihove 
odvisnosti; meni, da je bistveno opredeliti 
strateške projekte na podlagi temeljitih 
predhodnih analiz in naknadnih ocen, ki 
so bistvene za opredelitev socialno-
ekonomskega učinka takih projektov; 
prav tako se zavzema za to, da bi pri takih 
analizah sodelovali različni regionalni in 
lokalni akterji ter akterji civilne družbe, ki 
dejansko poznajo prednosti in slabosti teh 
regij;

Or. es

Predlog spremembe 4
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. glede na to, da med glavne slabosti 
najbolj oddaljenih regij sodi upravljanje 
virov, meni, da jim je treba zagotoviti 
trdne temelje, na podlagi katerih bi lahko 
upravljale svoje naložbe, zlasti v 
infrastrukturo, ki ni povezana le s 
prevozom, ampak tudi z vodo, energijo in 
ravnanjem z odpadki;

Or. es
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Predlog spremembe 5
Cristina Gutiérrez-Cortines

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da je treba vzpostaviti jasno
povezavo med cilji in sredstvi, ter z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da novi predlog 
Komisije o prihodnjem večletnem 
finančnem okviru za leto 2014 predvideva 
zmanjšanje sredstev za kohezijsko 
politiko, ki je ena od politik, ki jih je 
zmanjšanje najbolj prizadelo, in da so se 
posledično sredstva za razvoj najbolj 
oddaljenih regij zmanjšala za 7,5 % ali 
70 milijonov EUR glede na prejšnje 
obdobje;

Or. es

Predlog spremembe 6
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k boljšemu povezovanju med 
najbolj oddaljenimi regijami in Unijo ter 
njenimi geografskimi območji; s tem v 
zvezi poudarja možnosti najbolj oddaljenih 
regij, da so most znanja med Evropo in 
tretjimi državami, ter poziva Unijo in 
države članice, naj v odnosih s tretjimi 
državami upoštevajo pomembno vlogo 
najbolj oddaljenih regij;

2. poziva k boljšemu povezovanju med 
najbolj oddaljenimi regijami in Unijo ter 
njenimi geografskimi območji; s tem v 
zvezi poudarja možnosti najbolj oddaljenih 
regij, da so most raziskav, znanja in 
inovacij med Evropo in tretjimi državami, 
ter poziva Unijo in države članice, naj v 
odnosih s tretjimi državami upoštevajo 
pomembno vlogo najbolj oddaljenih regij;

Or. pl
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Predlog spremembe 7
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. izraža zaskrbljenost, da v nekaterih 
regijah, zlasti v najbolj oddaljenih, 
finančna sredstva Unije niso bila 
zadostna, da bi lahko preprečila negativne 
učinke enotnega trga, ekonomske in 
monetarne unije ter liberalizacije 
mednarodne trgovine;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, naj 
ovrednotijo geografske in ozemeljske 
značilnosti najbolj oddaljenih regij, da bi 
jim pomagale pri doseganju ciljev, 
določenih v strategiji Evropa 2020, tudi s 
prilagoditvijo evropskih programov 
njihovim posebnostim;

Or. it

Predlog spremembe 9
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je zlasti prek mrež za 
izmenjavo treba sprostiti inovativni 
potencial in podjetniški duh v najbolj 
oddaljenih regijah; z zaskrbljenostjo opaža 
slabo sodelovanje najbolj oddaljenih regij v 
okvirnem programu za raziskave; poziva k 
prilagoditvi kohezijske politike ter politike 
za raziskave in razvoj posebnim potrebam 
najbolj oddaljenih regij;

3. meni, da je zlasti prek mrež za 
izmenjavo treba sprostiti inovativni 
potencial in podjetniški duh v najbolj 
oddaljenih regijah; z zaskrbljenostjo opaža 
slabo sodelovanje najbolj oddaljenih regij v 
okvirnem programu za raziskave; poziva k 
prilagoditvi kohezijske politike ter politike 
za raziskave in razvoj posebnim potrebam 
najbolj oddaljenih regij; poziva k razvoju 
sinergij med okvirnim raziskovalnim 
programom – Obzorje 2020 – in 
strukturnimi skladi, da bi spodbudili 
udeležbo nastajajočih enot odličnosti in 
povečali naložbe v usposabljanje;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba uporabo 
instrumentov kohezijske politike 
prilagoditi njihovim gospodarstvom ter 
posebno pozornost nameniti malim in 
srednjim podjetjem in potrebi po 
konkurenčnosti;

4. poudarja, da je treba uporabo 
instrumentov kohezijske politike 
prilagoditi njihovim gospodarstvom ter 
posebno pozornost nameniti malim in 
srednjim podjetjem in potrebi po 
konkurenčnosti in zaposlovanju;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen podpiranja malih in 
srednjih podjetij z dodeljevanjem sredstev 
Unije, namenjenih razvoju proizvodne 
strukture najbolj oddaljenih regij ter 
spodbujanju pravic delavcev, kar bi dalo 
pravo vrednost izdelkom, specifičnim za 
regijo, in lokalnemu gospodarstvu;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Maria Da Graça Carvalho

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z zaskrbljenostjo opaža vpliv podnebnih 
sprememb na najbolj oddaljene regije, 
zlasti višanje gladine voda; poziva EU, naj 
to vprašanje obravnava v svoji strategiji na 
področju podnebnih sprememb;

5. z zaskrbljenostjo opaža vpliv podnebnih 
sprememb na najbolj oddaljene regije, 
zlasti višanje gladine voda; poziva EU, naj 
to vprašanje obravnava v svoji strategiji na 
področju podnebnih sprememb; priporoča 
ustrezno uporabo virov energije in razvoj 
potenciala obnovljivih virov energije;

Or. pt

Predlog spremembe 13
Lambert van Nistelrooij
Rosa Estaràs Ferragut
v imenu Odbora za regionalni razvoj

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z zaskrbljenostjo opaža vpliv podnebnih 
sprememb na najbolj oddaljene regije, 
zlasti višanje gladine voda; poziva EU, naj 

5. z zaskrbljenostjo opaža vpliv podnebnih 
sprememb na najbolj oddaljene regije, 
zlasti višanje gladine voda; poziva EU, naj 
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to vprašanje obravnava v svoji strategiji na 
področju podnebnih sprememb;

to vprašanje obravnava v svoji strategiji na 
področju preprečevanja podnebnih 
sprememb in odzivanja nanje;

Or. en

Predlog spremembe 14
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti vključevanju najbolj oddaljenih 
regij v digitalni enotni trg; meni, da 
brezžične tehnologije, tudi satelitska, lahko 
državljanom v najbolj oddaljenih regijah 
povsod priskrbijo takojšen dostop do 
širokopasovnega interneta.

6. meni, da je treba pomagati državam 
članicam pri zagotavljanju popolnega 
dostopa prebivalcev teh regij do 
informacijskih in komunikacijskih 
medijev, ki temeljijo na novih 
tehnologijah, kot so tehnologije 
širokopasovnega omrežja in brezžične 
tehnologije, tudi satelitska, ter zlasti 
dostopa do širokopasovnega interneta.

Or. pt

Predlog spremembe 15
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti vključevanju najbolj oddaljenih 
regij v digitalni enotni trg; meni, da 
brezžične tehnologije, tudi satelitska, lahko 
državljanom v najbolj oddaljenih regijah 
povsod priskrbijo takojšen dostop do 
širokopasovnega interneta.

6. opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti vključevanju najbolj oddaljenih 
regij v digitalni enotni trg; meni, da 
brezžične tehnologije, tudi satelitska, lahko 
državljanom v najbolj oddaljenih regijah 
povsod priskrbijo takojšen dostop do 
širokopasovnega interneta; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da bodo imeli do leta 2013 vsi državljani 
najbolj oddaljenih regij dostop do 
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širokopasovnega interneta.

Or. ro

Predlog spremembe 16
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti vključevanju najbolj oddaljenih 
regij v digitalni enotni trg; meni, da 
brezžične tehnologije, tudi satelitska, lahko 
državljanom v najbolj oddaljenih regijah 
povsod priskrbijo takojšen dostop do 
širokopasovnega interneta.

6. opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti vključevanju najbolj oddaljenih 
regij v digitalni enotni trg; meni, da 
brezžične tehnologije, tudi satelitska, lahko 
državljanom v najbolj oddaljenih regijah 
povsod priskrbijo takojšen dostop do 
širokopasovnega interneta ter spodbujajo 
gospodarsko rast tudi prek digitalizacije 
storitev, ki so na voljo malim in srednjim 
podjetjem.

Or. it

Predlog spremembe 17
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti vključevanju najbolj oddaljenih 
regij v digitalni enotni trg; meni, da 
brezžične tehnologije, tudi satelitska,
lahko državljanom v najbolj oddaljenih 
regijah povsod priskrbijo takojšen dostop 
do širokopasovnega interneta.

6. opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti vključevanju najbolj oddaljenih 
regij v digitalni enotni trg; meni, da 
informacijske in komunikacijske
tehnologije lahko državljanom v najbolj 
oddaljenih regijah povsod priskrbijo 
takojšen dostop do širokopasovne 
infrastrukture.
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Or. pl

Predlog spremembe 18
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. glede na to, da digitalno gospodarstvo 
nedvomno poganja gospodarski razvoj v 
EU, priznava tudi posledice čedalje večje 
težave digitalne izključenosti, ki lahko 
začne resno ovirati razvoj;

Or. pl

Predlog spremembe 19
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomen krepitve javnih 
storitev za gospodarsko in socialno 
kohezijo najbolj oddaljenih regij, zlasti v 
sektorjih zračnega in pomorskega 
prometa, energije, komunikacij in 
raziskav;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bo razvoj čezmejnih storitev 
e-uprave prispeval k vključevanju najbolj 
oddaljenih regij v notranji trg EU.

Or. ro


