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Predlog spremembe 1
Karima Delli

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker kohezijska politika prispeva k 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020 za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 2
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker kohezijska politika kot glavna 
politika za razvoj EU prispeva k 
premagovanju gospodarske krize v večini 
držav članic;

E. ker kohezijska politika kot glavna 
politika za razvoj EU prispeva k 
premagovanju gospodarske krize v večini 
držav članic; ker zato mehanizem, kot je 
makroekonomska pogojenost, ne sme 
ogroziti koristi kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 3
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zagotavljanje pravočasnega začetka 
novega programskega obdobja kohezijske 
politike

Zagotavljanje učinkovitega in
pravočasnega začetka novega 
programskega obdobja kohezijske politike
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Or. en

Predlog spremembe 4
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. priznava, da je bilo prek financiranja v 
okviru kohezijske politike v zadnjih letih 
vloženih na milijarde evrov v ustvarjanje 
novih delovnih mest, podpiranje 
inovativnih podjetij in razvoj prometnih 
povezav po vsej EU;

1. priznava, da je bilo prek financiranja v 
okviru kohezijske politike v zadnjih letih 
vloženih na milijarde evrov v ustvarjanje 
novih delovnih mest, podpiranje 
inovativnih podjetij in izboljševanje 
dostopnosti po vsej EU; meni, da naložbe 
v sektor okolja, energetike, odpadkov in 
vode, ki so tudi bile precejšnje, 
potrebujejo nadaljnje usklajevanje, da se 
doseže cilj zaščite in ohranjanja okolja;

Or. en

Predlog spremembe 5
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. vendar poudarja, da so razlike med 
regijami EU še vedno prisotne in se 
ponekod celo povečujejo ter da so 
nadaljnja vlaganja sredstev EU na 
regionalni ravni ključnega pomena za 
zagotavljanje, da podpora še naprej dosega 
območja, ki potrebujejo gospodarski in
socialni razvoj;

2. vendar poudarja, da so razlike med 
regijami EU še vedno prisotne in se 
ponekod celo povečujejo ter da so 
nadaljnja vlaganja sredstev EU na 
regionalni ravni ključnega pomena za 
zagotavljanje, da podpora še naprej dosega 
območja, ki potrebujejo gospodarski, 
socialni in okoljski razvoj;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. vendar poudarja, da so razlike med 
regijami EU še vedno prisotne in se 
ponekod celo povečujejo ter da so 
nadaljnja vlaganja sredstev EU na 
regionalni ravni ključnega pomena za 
zagotavljanje, da podpora še naprej dosega 
območja, ki potrebujejo gospodarski in 
socialni razvoj;

2. vendar poudarja, da so razlike med 
regijami EU še vedno prisotne in se 
ponekod celo povečujejo ter da so 
nadaljnja vlaganja sredstev EU na lokalni 
in regionalni ravni ključnega pomena za 
zagotavljanje, da podpora še naprej dosega 
območja, ki potrebujejo gospodarski in 
socialni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 7
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je kohezijska politika za 
vse regije Evropske unije pomembna kot 
instrument za zmanjševanje razlik, ki še 
obstajajo v smislu razvoja različnih regij 
in zaostalosti regij z najbolj omejenimi 
možnostmi, poudarja pa tudi dejstvo, da je 
treba v skladu s Pogodbo nameniti 
posebno pozornost podeželskim 
območjem, ki so hudo in stalno prizadeta 
zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, kot so 
najsevernejše, zelo redko poseljene regije 
ter otoške, čezmejne in gorske regije, 
skupaj z najbolj oddaljenimi regijami 
Evropske unije;

Or. pt
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Predlog spremembe 8
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja dejstvo, da mora kohezijska 
politika obravnavati naraščajočo 
brezposelnost med mladimi v Evropski 
uniji;

Or. en

Predlog spremembe 9
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja pomen zagotavljanja, da lahko 
države članice in regije v začetku leta 2014 
čim prej začnejo izvajati nov krog 
financiranja v okviru kohezijske politike;

3. poudarja, da v sedanjem obdobju krize 
sredstva kohezijske politike v nekaterih 
državah članicah predstavljajo glavni, če 
ne edini vir naložb; s tem v zvezi poudarja
pomen zagotavljanja, da lahko države 
članice in regije v začetku leta 2014 čim 
prej začnejo izvajati nov krog financiranja 
v okviru kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 10
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba v ta namen čim prej 
končati pogajanja o uredbi o skupnih 
določbah;

4. poudarja, da je treba v ta namen čim prej 
končati pogajanja o uredbi o skupnih 
določbah ob spoštovanju rednega 
zakonodajnega postopka v celoti;

Or. en

Predlog spremembe 11
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. izraža obžalovanje, da Svet in 
Parlament nista prej sprejela pravil 
prihodnje kohezijske politike, pa tudi to, 
da sporazum o večletnem finančnem 
okviru ni bil dosežen prej; meni, da pozno 
sprejetje ovira predvidevanje in pripravo 
držav članic in regionalnih oblasti na 
sporazume o partnerstvu in operativne 
programe; meni, da medinstitucionalni 
postopki ne izpolnijo vedno potreb po 
pregledni razpravi;

Or. en

Predlog spremembe 12
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja potrebo po čimprejšnjem 
sprejetju večletnega finančnega okvira, da 
bi se določil proračun za kohezijsko 
politiko in pravočasno začeli izvajati 

5. poudarja potrebo po tem, da Svet in 
Evropski parlament čim prej po zaključku 
pogajanj o sektorskih vprašanjih 
sprejmeta večletni finančni okvir, da bi se 
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programi; določil proračun za kohezijsko politiko in 
pravočasno začeli izvajati programi;

Or. en

Predlog spremembe 13
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. opaža tudi, da je poleg učinkovitega in 
pravočasnega začetka novega 
programskega obdobja kohezijske politike 
za zagotovitev, da se sredstva dolgoročno 
kar najbolje izkoristijo, izjemno 
pomembno tudi zagotavljanje kakovosti 
sporazumov o partnerstvu in operativnih 
programov;

Or. en

Predlog spremembe 14
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja potrebo po tem, da večletni 
finančni okvir ne bi vseboval določb, ki 
sankcionirajo regije, če imajo čezmeren 
primanjkljaj;

Or. en

Predlog spremembe 15
Oldřich Vlasák
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja izboljšave uredbe, s katerimi 
se bo prek skupnega strateškega okvira 
uvedel močnejši in bolj povezan pristop k 
financiranju v okviru kohezijske politike;
priznava, da je to ključnega pomena za 
zagotavljanje, da projekti dosegajo večji 
vpliv in ustvarjajo oprijemljive rezultate;

6. pozdravlja izboljšave uredbe, s katerimi 
se bo prek skupnega strateškega okvira 
uvedel močnejši in bolj povezan pristop k 
financiranju v okviru kohezijske politike;
priznava, da je to ključnega pomena za 
zagotavljanje, da projekti dosegajo večji 
vpliv in ustvarjajo oprijemljive rezultate;
poziva države članice, naj uvedejo še več 
ukrepov, ki poenostavljajo birokracijo in 
upravljanje programov, kar bi pomenilo 
lažje izvajanje in črpanje sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 16
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja predloge, da se z uredbo o 
skupnih določbah uvedejo ukrepi za 
poenostavitev, katerih namen je zmanjšati 
upravne obremenitve; meni, da bo 
poenostavitev postopka za kandidate in 
organe upravljanja ustvarila dodano 
vrednost financiranja EU;

7. pozdravlja predloge, da se z uredbo o 
skupnih določbah uvedejo ukrepi za 
poenostavitev, katerih namen je zmanjšati 
upravne obremenitve; meni, da bo 
poenostavitev postopka za kandidate, 
upravičence in organe upravljanja ustvarila 
dodano vrednost financiranja EU;

Or. en

Predlog spremembe 17
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja na krepitev partnerskega 
sodelovanja in na evropski kodeks 
ravnanja pri partnerstvu, ki za uspešno 
izvajanje na terenu priznava ključno 
vlogo lokalnih in regionalnih akterjev ter 
organizacij civilne družbe; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava, da lahko kohezijska politika 
bistveno prispeva k uresničevanju ciljev 
strategije Evropa 2020, in zato poudarja 
pomen uskladitve kohezijske politike s cilji 
strategije Evropa 2020 s tematsko 
osredotočenostjo na omejeno število ciljev;
poudarja, da bi bilo treba k temu pristopiti 
na prožen način, da bi se lahko 
obravnavale lokalne in regionalne 
potrebe;

8. priznava, da lahko kohezijska politika 
bistveno prispeva k uresničevanju ciljev 
strategije Evropa 2020, in zato poudarja 
pomen uskladitve kohezijske politike s cilji 
strategije Evropa 2020 s tematsko 
osredotočenostjo na omejeno število ciljev;
poudarja, da ta pristop dopušča zadostno 
prožnost za obravnavanje lokalnih in 
regionalnih potreb;

Or. en

Predlog spremembe 19
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. pozdravlja dejstvo, da je določen 
minimalni delež za ESS in da se s tem 
upoštevata razširjen portfelj in pomen 
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tega sklada, zlasti v času krize; 

Or. en

Predlog spremembe 20
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja pomen strategije za pametno 
specializacijo kot načina dopolnjevanja 
ciljev strategije za rast Evropa 2020 z 
osredotočanjem na opredelitev in 
povečanje območij konkurenčnosti, 
izmenjavo najboljše prakse ter združevanje 
raziskav, inovacij in izobraževanja prek 
partnerstev po vsej EU;

9. poudarja pomen strategije za pametno 
specializacijo kot načina dopolnjevanja 
ciljev strategije za rast Evropa 2020 z 
osredotočanjem na opredelitev in 
povečanje območij konkurenčnosti, 
izmenjavo najboljše prakse ter združevanje 
raziskav, inovacij in izobraževanja prek 
partnerstev po vsej EU; poudarja, da 
pametna specializacija ni edini način 
vodenja gospodarske politike;

Or. en

Predlog spremembe 21
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da bo kljub temu, da v 
kohezijski politiki že obstajajo ukrepi 
pogojevanja, cilj naslednjega 
programskega obdobja okrepiti 
učinkovitost financiranja, in sicer tako, da 
se bo financiranje pogojevalo s 
spoštovanjem nekaterih meril;

10. poudarja, da medtem ko v kohezijski 
politiki že obstajajo zadostni ukrepi 
pogojevanja, utegne naslednje 
programsko obdobje ogroziti cilje 
kohezijske politike, in sicer tako, da se bo 
financiranje pogojevalo s spoštovanjem 
nekaterih meril;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da bo kljub temu, da v 
kohezijski politiki že obstajajo ukrepi 
pogojevanja, cilj naslednjega 
programskega obdobja okrepiti 
učinkovitost financiranja, in sicer tako, da 
se bo financiranje pogojevalo s 
spoštovanjem nekaterih meril;

10. poudarja, da bo kljub temu, da v 
kohezijski politiki že obstajajo ukrepi 
pogojevanja, cilj naslednjega 
programskega obdobja okrepiti
učinkovitost financiranja, in sicer tako, da 
se bo financiranje pogojevalo s 
spoštovanjem nekaterih meril; meni, da je 
kohezijska politika politika, ki podpira 
kohezijo med regijami in ki naj ne bi bila 
jamstvo za druge politike EU, namenjene 
makroekonomskim reformam držav članic 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 23
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da so čimprejšnje priprave 
odvisne od zadostnih možnosti ustreznih 
organov in organizacij, da v zgodnji fazi 
vložijo čas in denar v priprave;

17. poudarja, da so priprave, pri katerih je 
že bil dosežen znaten napredek, odvisne 
od zadostnih možnosti ustreznih organov in 
organizacij, da v zgodnji fazi vložijo čas in 
denar v priprave ter zagotovijo zadostno 
število osebja;

Or. en

Predlog spremembe 24
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da so čimprejšnje priprave 
odvisne od zadostnih možnosti ustreznih 
organov in organizacij, da v zgodnji fazi 
vložijo čas in denar v priprave;

17. poudarja, da so priprave, pri katerih je 
že bil dosežen znaten napredek, odvisne 
od zadostnih možnosti ustreznih organov in 
organizacij, da v zgodnji fazi vložijo čas, 
osebje in denar v priprave;

Or. en

Predlog spremembe 25
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. priznava, da so te priprave, pri katerih 
je že bil dosežen znaten napredek, 
pomenile, da so bile v nekaterih primerih 
pravočasno opravljene predhodne ocene in 
presoje vplivov na okolje, kar je 
omogočilo, da se na podlagi rezultatov teh 
ocen izvedejo spremembe osnutkov v 
septembru in oktobru 2013;

18. priznava, da so te priprave, pri katerih 
je že bil dosežen znaten napredek, 
pomenile, da so bile v nekaterih primerih 
pravočasno opravljene predhodne ocene in
strateške presoje vplivov na okolje, kar je 
omogočilo, da se na podlagi rezultatov teh 
ocen izvedejo spremembe osnutkov v 
septembru in oktobru 2013;

Or. en

Predlog spremembe 26
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava, da so nekatere države članice 
doživele politične pritiske in menjave vlad, 
kar bi lahko oviralo priprave na naslednje 
programsko obdobje; poudarja, da je v 
takih primerih za neprekinjene priprave 
ključnega pomena, da so vzpostavljeni 
sistemi, ki zagotavljajo, da se vsi upravni 
postopki nadaljujejo ne glede na menjave 

19. priznava, da so nekatere države članice 
doživele menjave vlad, kar bi lahko oviralo 
priprave na naslednje programsko obdobje;
poudarja, da je v takih primerih za 
neprekinjene priprave ključnega pomena, 
da so vzpostavljeni sistemi, ki zagotavljajo, 
da se vsi upravni postopki nadaljujejo ne 
glede na menjave vlad;
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vlad;

Or. en

Predlog spremembe 27
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava, da so nekatere države članice 
doživele politične pritiske in menjave vlad, 
kar bi lahko oviralo priprave na naslednje 
programsko obdobje; poudarja, da je v 
takih primerih za neprekinjene priprave 
ključnega pomena, da so vzpostavljeni 
sistemi, ki zagotavljajo, da se vsi upravni 
postopki nadaljujejo ne glede na menjave 
vlad;

19. priznava, da so nekatere države članice 
doživele menjave vlad, kar bi lahko oviralo 
priprave na naslednje programsko obdobje;
poudarja, da je v takih primerih za 
neprekinjene priprave ključnega pomena, 
da so vzpostavljeni sistemi, ki zagotavljajo, 
da se vsi upravni postopki nadaljujejo ne 
glede na menjave vlad;

Or. en

Predlog spremembe 28
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava, da so nekatere države članice 
doživele politične pritiske in menjave vlad, 
kar bi lahko oviralo priprave na naslednje 
programsko obdobje; poudarja, da je v 
takih primerih za neprekinjene priprave 
ključnega pomena, da so vzpostavljeni 
sistemi, ki zagotavljajo, da se vsi upravni 
postopki nadaljujejo ne glede na menjave 
vlad;

19. priznava, da so nekatere države članice 
doživele politične pritiske, menjave vlad
ali varčevalne ukrepe v okviru fiskalnega 
pakta, kar bi lahko oviralo priprave na 
naslednje programsko obdobje; poudarja, 
da je v takih primerih za neprekinjene 
priprave ključnega pomena, da so 
vzpostavljeni sistemi, ki zagotavljajo, da se 
vsi upravni postopki nadaljujejo ne glede 
na menjave vlad;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. priznava, da trenutno gospodarsko 
stanje v nekaterih državah članicah 
pomeni, da je treba kohezijski politiki dati 
večji pomen, saj predstavlja ključno 
naložbeno orodje, in da bodo preostale 
težave morda zahtevale spremembe 
prednostnih nalog, da se države izvijejo iz 
krize in ponovno zaženejo gospodarstvo;

Or. pt

Predlog spremembe 30
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. pozdravlja željo Komisije, da bi imela 
vidnejšo vlogo pri pripravah in izvajanju 
politike; posebej zahteva, da se izpolnijo 
zahteve po vključevanju lokalnih in 
regionalnih akterjev ter organizacij 
civilne družbe za povečanje odgovornosti 
politike in izpolnitev ciljev Unije;

Or. en

Predlog spremembe 31
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da nekatere države članice 
načrtujejo spremeniti vsebino svojih 
operativnih programov, vključno z 
usmeritvijo v programe, ki se financirajo iz 
več skladov, ali zmanjšanjem števila 
operativnih programov na regionalni ravni;

21. poudarja, da nekatere države članice 
načrtujejo spremeniti vsebino svojih 
operativnih programov; pozdravlja dejstvo,
da so se nekatere države članice odločile 
za usmeritev v programe, ki se financirajo 
iz več skladov, ali za zmanjšanje števila 
operativnih programov na regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 32
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. priznava možne težave pri pripravi 
sporazumov o partnerstvu v državah 
članicah z regionalnimi vladami zaradi 
posameznih regionalnih pomislekov; 
poudarja, da se obseg nadzora nad 
regionalnimi upravnimi organi zelo 
razlikuje glede na organizacijsko ureditev v 
različnih državah članicah, pri čemer so 
nekatere regije izredno dejavne in imajo 
skoraj popoln nadzor nad vsemi vidiki 
financiranja v okviru kohezijske politike in 
so zastopane v sporazumih o partnerstvu;

22. poudarja, da se obseg nadzora nad 
regionalnimi upravnimi organi zelo 
razlikuje glede na organizacijsko ureditev v 
različnih državah članicah, pri čemer so 
nekatere regije izredno dejavne in imajo 
skoraj popoln nadzor nad vsemi vidiki 
financiranja v okviru kohezijske politike in 
so zastopane v sporazumih o partnerstvu;

Or. en

Predlog spremembe 33
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. priznava možne težave pri pripravi 
sporazumov o partnerstvu v državah 
članicah z regionalnimi vladami zaradi 
posameznih regionalnih pomislekov;
poudarja, da se obseg nadzora nad 
regionalnimi upravnimi organi zelo 
razlikuje glede na organizacijsko ureditev v 
različnih državah članicah, pri čemer so 
nekatere regije izredno dejavne in imajo 
skoraj popoln nadzor nad vsemi vidiki 
financiranja v okviru kohezijske politike in 
so zastopane v sporazumih o partnerstvu;

22. priznava možne težave pri pripravi 
sporazumov o partnerstvu v državah 
članicah z regionalnimi vladami zaradi 
posameznih regionalnih pomislekov;
poudarja, da se obseg nadzora nad 
regionalnimi upravnimi organi zelo 
razlikuje glede na organizacijsko ureditev v 
različnih državah članicah, pri čemer so 
nekatere regije izredno dejavne in imajo 
skoraj popoln nadzor nad vsemi vidiki 
financiranja v okviru kohezijske politike in 
so zastopane v sporazumih o partnerstvu; v 
zvezi s tem opozarja na kodeks ravnanja, 
po katerem se ohrani načelo partnerstva 
za kohezijsko politiko za obdobje 2014–
2020;

Or. en

Predlog spremembe 34
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je treba nujno v celoti 
upoštevati regionalno razsežnost; 
poudarja pomembno vlogo regij pri izbiri 
območij konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 35
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. opozarja, da je eden od načinov 
zagotavljanja delovanja pristopa v zvezi s 
sporazumi o partnerstvu v državah 
članicah z decentralizirano upravo, da se 
v sporazume o partnerstvu vključijo 
ločena poglavja, ki jih sestavijo regionalni 
upravni organi; poudarja, da tak pristop 
zagotavlja, da so upravni organi s 
prenesenimi pooblastili za evropske 
programe financiranja bolj neposredno 
vključeni v pripravo sporazumov o 
partnerstvu ter imajo možnost priprave 
svojih programskih zamisli in izvedbenih 
mehanizmov;

23. opozarja, da so upravni organi s 
prenesenimi pooblastili za evropske 
programe financiranja bolj neposredno 
vključeni v pripravo sporazumov o 
partnerstvu ter imajo možnost priprave 
svojih programskih zamisli in izvedbenih 
mehanizmov;

Or. en

Predlog spremembe 36
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. vendar priznava, da bi to lahko imelo
škodljiv učinek na splošno pripravljenost 
držav članic, če bi ena ali več regionalnih 
uprav zaostajalo pri pripravi svojih 
poglavij sporazumov o partnerstvu;

24. vendar priznava, da bi to lahko imelo 
učinek na splošno pripravljenost držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 37
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. opozarja, da obstajajo dokazi, da so 
države članice, ki imajo močno regionalno 

25. poudarja, da so države članice z 
velikim številom operativnih programov na 
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zastopanost, običajno počasnejše pri 
pripravah; poudarja, da imajo te države 
članice pogosto veliko število operativnih 
programov na regionalni ravni, zaradi
česar se poveča birokracija in pojavi 
potreba, da centralne vlade izvajajo 
močnejši nadzor;

regionalni ravni lahko počasnejše pri 
pripravah zaradi potencialne dodatne 
birokracije; v tem primeru je v teh 
državah potreben strožji nadzor centralne 
vlade med pripravami na sporazume o 
partnerstvu; ponovno poudarja, da bi 
odgovornost za vsebino in upravljanje 
operativnih programov morali nositi 
upravni organi na regionalni ravni v 
skladu z dogovori v zadevni državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 38
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. opozarja, da obstajajo dokazi, da so 
države članice, ki imajo močno regionalno 
zastopanost, običajno počasnejše pri 
pripravah; poudarja, da imajo te države 
članice pogosto veliko število operativnih 
programov na regionalni ravni, zaradi 
česar se poveča birokracija in pojavi 
potreba, da centralne vlade izvajajo 
močnejši nadzor;

25. opozarja, da so države članice, ki imajo 
močno regionalno zastopanost, običajno 
počasnejše pri pripravah; poudarja, da 
imajo te države članice pogosto veliko 
število operativnih programov na 
regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 39
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. opozarja, da obstajajo dokazi, da so 
države članice, ki imajo močno regionalno 
zastopanost, običajno počasnejše pri 
pripravah; poudarja, da imajo te države 
članice pogosto veliko število operativnih 

25. opozarja, da obstajajo dokazi, da so 
države članice, ki imajo močno regionalno 
zastopanost, običajno počasnejše pri 
pripravah; poudarja, da imajo te države 
članice pogosto veliko število operativnih 
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programov na regionalni ravni, zaradi česar 
se poveča birokracija in pojavi potreba, da 
centralne vlade izvajajo močnejši nadzor;

programov na regionalni ravni, zaradi česar 
se poveča birokracija in pojavi potreba, da 
centralne vlade izvajajo močnejši nadzor, 
ter poveča zahtevnost usklajevanja 
organov na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 40
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. opozarja, da obstajajo dokazi, da so 
države članice, ki imajo močno regionalno 
zastopanost, običajno počasnejše pri 
pripravah; poudarja, da imajo te države 
članice pogosto veliko število operativnih 
programov na regionalni ravni, zaradi česar 
se poveča birokracija in pojavi potreba, da 
centralne vlade izvajajo močnejši nadzor;

25. opozarja, da obstajajo dokazi, da so 
države članice, ki imajo močno regionalno 
zastopanost, običajno počasnejše pri 
pripravah; poudarja, da imajo te države 
članice pogosto veliko število operativnih 
programov na regionalni ravni, ki odražajo 
regionalne razvojne potrebe, zaradi česar 
se utegne povečati birokracija in pojaviti
potreba, da centralne vlade izvajajo 
močnejši nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva tiste države članice, ki so 
svojim regijam dale pristojnost za 
upravljanje sredstev EU, naj zagotovijo, 
da ima novo osebje, ki mu je zaupana ta 
naloga, zahtevano strokovno znanje in 
izkušnje ter da dodelitev sredstev ni na 
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noben način politično motivirana;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da bi lahko zvezna država 
članica imela bolj jasen, prilagodljiv in 
združen pristop v zvezi z operativnimi 
programi; glede na to opozarja, da uvedba 
enega operativnega programa tam, kjer so 
imeli prej posamezne operativne 
programe za vsako pokrajino/federacijo, 
prinaša številne koristi, saj omogoča lažjo 
uskladitev prednostnih nalog z 
nacionalnimi cilji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 43
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da bi lahko zvezna država 
članica imela bolj jasen, prilagodljiv in 
združen pristop v zvezi z operativnimi 
programi; glede na to opozarja, da uvedba
enega operativnega programa tam, kjer so 
imeli prej posamezne operativne programe 
za vsako pokrajino/federacijo, prinaša 
številne koristi, saj omogoča lažjo 
uskladitev prednostnih nalog z 
nacionalnimi cilji;

26. poudarja, da bi lahko zvezna država 
članica ali država članica z izvoljenimi 
regionalnimi vladami imela bolj jasen, 
prilagodljiv in združen pristop v zvezi z 
operativnimi programi; glede na to 
opozarja, da uvedba enotnega operativnega 
programa tam, kjer so imeli prej 
posamezne operativne programe za vsako 
pokrajino/federacijo, prinaša številne 
koristi, saj omogoča lažjo uskladitev 
prednostnih nalog z nacionalnimi cilji;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da bi lahko zvezna država 
članica imela bolj jasen, prilagodljiv in 
združen pristop v zvezi z operativnimi 
programi; glede na to opozarja, da uvedba 
enega operativnega programa tam, kjer so 
imeli prej posamezne operativne 
programe za vsako pokrajino/federacijo, 
prinaša številne koristi, saj omogoča lažjo 
uskladitev prednostnih nalog z 
nacionalnimi cilji;

26. poudarja, da bi lahko zvezna država 
članica imela bolj jasen in prilagodljiv 
pristop v zvezi z operativnimi programi;

Or. en

Predlog spremembe 45
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 27 

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. priznava, da bi zmanjšanje števila 
operativnih programov na začetku 
pomenilo precejšen izziv z vidika 
upravljanja in organizacije ter večje 
tveganje za zamudo zaradi sprememb, ki bi 
jih povzročila zapletenost izvajanja 
operativnih programov hkrati z 
načrtovanjem programov na različnih 
nacionalnih in regionalnih ravneh; prav 
tako priznava, da bi lahko politične 
strukture v zveznih državah članicah 
ovirale doseganje enotnega operativnega 
programa;

27. kljub temu priznava, da bi zmanjšanje 
števila operativnih programov na
regionalni ravni na začetku pomenilo 
precejšen izziv z vidika upravljanja in 
organizacije ter večje tveganje za začetno
zamudo zaradi sprememb, ki bi jih 
povzročila zapletenost izvajanja 
operativnih programov hkrati z 
načrtovanjem programov na različnih 
nacionalnih in regionalnih ravneh;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. priznava, da bi zmanjšanje števila 
operativnih programov na začetku 
pomenilo precejšen izziv z vidika 
upravljanja in organizacije ter večje 
tveganje za zamudo zaradi sprememb, ki bi 
jih povzročila zapletenost izvajanja 
operativnih programov hkrati z 
načrtovanjem programov na različnih 
nacionalnih in regionalnih ravneh; prav 
tako priznava, da bi lahko politične 
strukture v zveznih državah članicah 
ovirale doseganje enotnega operativnega 
programa;

27. priznava, da bi zmanjšanje števila 
operativnih programov na začetku 
pomenilo precejšen izziv z vidika 
upravljanja in organizacije ter večje 
tveganje za zamudo zaradi sprememb, ki bi 
jih povzročila zapletenost izvajanja 
operativnih programov hkrati z 
načrtovanjem programov na različnih 
nacionalnih in regionalnih ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 47
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. priznava, da bi zmanjšanje števila 
operativnih programov na začetku 
pomenilo precejšen izziv z vidika 
upravljanja in organizacije ter večje 
tveganje za zamudo zaradi sprememb, ki bi 
jih povzročila zapletenost izvajanja 
operativnih programov hkrati z 
načrtovanjem programov na različnih 
nacionalnih in regionalnih ravneh; prav 
tako priznava, da bi lahko politične 
strukture v zveznih državah članicah 
ovirale doseganje enotnega operativnega 
programa;

27. priznava, da bi zmanjšanje števila 
operativnih programov na začetku 
pomenilo precejšen izziv z vidika 
upravljanja in organizacije ter večje 
tveganje za zamudo zaradi sprememb, ki bi 
jih povzročila zapletenost izvajanja 
operativnih programov hkrati z 
načrtovanjem programov na različnih 
nacionalnih in regionalnih ravneh; prav 
tako priznava, da bi lahko politične 
strukture v zveznih državah članicah ali v 
državah članicah z izvoljenimi 
regionalnimi vladami ovirale doseganje 
enotnega operativnega programa;
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Or. en

Predlog spremembe 48
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. ugotavlja, da je Komisija zabeležila 
precejšnje zanimanje za programe, ki se 
financirajo iz več skladov, saj veliko držav 
članic namerava imeti vsaj enega ali več 
tovrstnih programov; poudarja, da so 
nevarnosti v zvezi s pristopom, ki temelji 
na več skladih, v preteklosti že povzročile 
večje upravno breme in zamude, kar je 
posledica različnih pristopov vključenih 
generalnih direktoratov Komisije; 
ugotavlja tudi, da se lahko učinek 
morebitnih težav ali zamud v primeru 
programov, ki se financirajo iz več 
skladov, poveča za dvakrat ali trikrat;

Or. en

Predlog spremembe 49
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. ugotavlja, da so v uredbi o skupnih 
določbah upoštevane različne 
institucionalne ureditve v državah 
članicah in da so predvidene določbe za 
posebne primere; poudarja, da so 
regionalne in lokalne ravni v najboljšem 
položaju za ugotavljanje razvojnih potreb 
in za izvajanje programov blizu 
državljanom, organizacijam, podjetjem in 
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zadevnim organom oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 50
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva Komisijo, naj pripravljenost 
držav članic na sporazume o partnerstvu 
javno predstavi, na primer s povzetki po 
državah članicah, tako da se bodo druge 
države članice in organi oblasti lahko 
učili iz dobrih praks in pristopov;

Or. en

Predlog spremembe 51
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poudarja, da bo za številne države 
članice pomembno vprašanje prenos metod 
in mehanizmov iz programskega obdobja 
2007–2013 v obdobje po letu 2013;
opozarja, da je izziv tudi zagotoviti, da se 
bodo tekoči projekti še naprej izvajali tudi 
med razvojem novih projektov;

29. poudarja, da bo za številne države 
članice pomembno vprašanje prenos metod 
in mehanizmov iz programskega obdobja 
2007–2013 v obdobje po letu 2013;
opozarja, da je izziv tudi zagotoviti, da se 
bodo tekoči projekti še naprej izvajali tudi 
med razvojem novih projektov; opozarja, 
da birokratske spremembe, kot sta letni 
zaključek in vzpostavitev akreditacijskega 
organa, predstavljajo izziv za pravočasen 
začetek novega programskega obdobja;

Or. en
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Predlog spremembe 52
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da primeri, ki so jih predložile 
države članice, jasno kažejo, da je treba 
izboljšati usklajevanje med različnimi 
ukrepi, operativnimi programi in skladi ter 
okrepiti sodelovanje lokalnih organov in
regionalnih organizacij;

31. meni, da primeri, ki so jih predložile 
države članice, jasno kažejo, da je treba 
izboljšati usklajevanje med različnimi 
ukrepi, operativnimi programi in skladi ter 
okrepiti sodelovanje lokalnih organov,
regionalnih organizacij ter socialnih in 
gospodarskih partnerjev;

Or. en

Predlog spremembe 53
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. priznava, da so skupne težave, 
ugotovljene v prejšnjem programskem 
obdobju, med drugim vključevale preveč 
na široko zastavljene prednostne naloge;
zato poziva k bolj strateškemu in 
racionaliziranemu pristopu k prihodnjim 
prednostnim nalogam, ki bi vključeval 
manjše število prednostnih nalog, 
usmerjenih v posamezne cilje;

32. priznava, da so skupne težave, 
ugotovljene v prejšnjem programskem 
obdobju, med drugim vključevale preveč 
na široko zastavljene prednostne naloge;
zato poziva k bolj strateškemu in 
racionaliziranemu pristopu k prihodnjim 
prednostnim nalogam, ki bi vključeval 
manjše število prednostnih nalog, 
usmerjenih v posamezne cilje; meni, da je 
nujna določena prožnost prednostnih 
nalog, da se odrazijo individualne potrebe 
držav članic, njihovih regij in lokalnih 
organov oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 54
Karima Delli
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Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. priznava, da so skupne težave, 
ugotovljene v prejšnjem programskem 
obdobju, med drugim vključevale preveč 
na široko zastavljene prednostne naloge;
zato poziva k bolj strateškemu in 
racionaliziranemu pristopu k prihodnjim 
prednostnim nalogam, ki bi vključeval
manjše število prednostnih nalog, 
usmerjenih v posamezne cilje;

32. priznava, da so skupne težave, 
ugotovljene v prejšnjem programskem 
obdobju, med drugim vključevale preveč 
na široko zastavljene prednostne naloge;
zato poziva k bolj strateškemu pristopu k 
prihodnjim prednostnim nalogam, ki bi 
vključeval prednostne naloge, usmerjene
v posamezne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 55
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja dejstvo, da številne države 
članice na podlagi uspešnih izkušenj iz 
prejšnjega kroga financiranja poskušajo 
povečati učinek financiranja iz zasebnega 
sektorja, da bi omogočile dostop do 
alternativnih virov financiranja kot 
dopolnitve tradicionalnih metod 
financiranja; zato poudarja pomen uporabe 
finančnih instrumentov, kot so posojila in 
jamstva, za spodbuditev sodelovanja med
podjetji, organizacijami v javnem sektorju
in izobraževalnimi ustanovami;

33. pozdravlja dejstvo, da številne države 
članice na podlagi uspešnih izkušenj iz 
prejšnjega kroga financiranja poskušajo 
povečati učinek naložb iz zasebnega 
sektorja, da bi omogočile dostop do 
alternativnih virov financiranja kot 
dopolnitve tradicionalnih metod 
financiranja; zato poudarja pomen uporabe 
finančnih instrumentov, kot so posojila in 
jamstva, za spodbuditev sodelovanja med
MSP, organizacijami v javnem sektorju,
izobraževalnimi ustanovami in vsemi 
drugimi zainteresiranimi stranmi;

Or. bg

Predlog spremembe 56
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 33
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja dejstvo, da številne države 
članice na podlagi uspešnih izkušenj iz 
prejšnjega kroga financiranja poskušajo 
povečati učinek financiranja iz zasebnega 
sektorja, da bi omogočile dostop do 
alternativnih virov financiranja kot 
dopolnitve tradicionalnih metod 
financiranja; zato poudarja pomen uporabe 
finančnih instrumentov, kot so posojila in 
jamstva, za spodbuditev sodelovanja med 
podjetji, organizacijami v javnem sektorju 
in izobraževalnimi ustanovami;

33. pozdravlja dejstvo, da države članice 
na podlagi uspešnih izkušenj iz prejšnjega 
kroga financiranja poskušajo povečati 
učinek financiranja iz zasebnega sektorja, 
da bi omogočile dostop do alternativnih 
virov financiranja kot dopolnitve 
tradicionalnih metod financiranja; zato 
poudarja pomen določitve jasnih pravil
uporabe finančnih instrumentov, kot so 
posojila in jamstva, za spodbuditev 
sodelovanja med podjetji, organizacijami v 
javnem sektorju in izobraževalnimi 
ustanovami; meni, da bi morali Evropska 
komisija, EIB in EIS bolje obvestiti javne 
organe in organe upravljanja o pravilih in 
koristih uporabe evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za instrumente 
finančnega inženiringa, in sicer čim prej, 
da se zmanjšajo zaostanki pri zasnovi in 
pogajanjih;

Or. en

Predlog spremembe 57
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. pozdravlja dejstvo, da številne države 
članice na podlagi uspešnih izkušenj iz 
prejšnjega kroga financiranja poskušajo 
povečati učinek financiranja iz zasebnega 
sektorja, da bi omogočile dostop do 
alternativnih virov financiranja kot 
dopolnitve tradicionalnih metod 
financiranja; zato poudarja pomen uporabe 
finančnih instrumentov, kot so posojila in
jamstva, za spodbuditev sodelovanja med 
podjetji, organizacijami v javnem sektorju 
in izobraževalnimi ustanovami;

33. pozdravlja dejstvo, da številne države 
članice na podlagi uspešnih izkušenj iz 
prejšnjega kroga financiranja poskušajo 
povečati učinek financiranja iz zasebnega 
sektorja, da bi omogočile dostop do 
alternativnih virov financiranja kot 
dopolnitve tradicionalnih metod 
financiranja; poudarja, da lahko povečana 
uporaba finančnih instrumentov v času 
strogih fiskalnih omejitev in zmanjšane 
posojilne zmogljivosti zasebnega sektorja 
spodbudi javno-zasebna partnerstva, 
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doseže multiplikacijski učinek s 
proračunom EU, odpre nadomestne vire 
financiranja in zagotovi pomemben tok 
financiranja za strateške regionalne 
naložbe; zato poudarja pomen uporabe
inovativnih finančnih instrumentov, kot so 
posojila, jamstva in kapitalske naložbe, kot 
dopolnil nepovratnim sredstvom za 
spodbuditev sodelovanja med podjetji, 
organizacijami v javnem sektorju in 
izobraževalnimi ustanovami;

Or. en

Predlog spremembe 58
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poudarja, da je na podlagi izkušenj iz 
prejšnjih programov financiranja jasno, da 
je bistvenega pomena zagotavljanje 
pozitivnega dolgoročnega učinka skladov;

34. poudarja, da je na podlagi izkušenj iz 
prejšnjih programov financiranja jasno, da 
je bistvenega pomena zagotavljanje 
pozitivnega dolgoročnega učinka skladov;
poleg tega vztraja pri kakovosti 
programov in objektivnosti porabe;

Or. ro

Predlog spremembe 59
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. opozarja, da so številne države članice 
navedle osredotočenost na pristop, 
usmerjen v rezultate, kot cilj pri pripravi 
naslednjega kroga financiranja; pozdravlja 
primere učinkovitejšega pristopa k 

35. opozarja, da so številne države članice 
navedle osredotočenost na pristop, 
usmerjen v rezultate, kot cilj pri pripravi 
naslednjega kroga financiranja; pozdravlja 
primere učinkovitejšega pristopa k 
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vnaprejšnji določitvi pričakovanih 
rezultatov v nekaterih državah članicah, da 
se omogoči usmeritev financiranja v 
predloge za doseganje teh ciljev;

vnaprejšnji določitvi pričakovanih 
rezultatov v nekaterih državah članicah, da 
se omogoči usmeritev financiranja v 
predloge za doseganje teh ciljev;
priporoča, da druge države članice sledijo 
takšnim primerom v prihodnjih krogih 
financiranja;

Or. de

Predlog spremembe 60
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da so številne države članice 
navedle, da sta bistvenega pomena 
usklajevanje med področji politike ter 
priznavanje nacionalnih in regionalnih 
gospodarskih in socialnih prednostnih 
nalog za zagotavljanje večje učinkovitosti 
skladov;

36. poudarja, da so številne države članice 
navedle, da sta bistvenega pomena 
usklajevanje med področji politike ter 
priznavanje nacionalnih in regionalnih 
gospodarskih, socialnih in okoljskih
prednostnih nalog za zagotavljanje večje 
učinkovitosti skladov;

Or. en

Predlog spremembe 61
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. poudarja, da so številne države članice 
navedle, da sta bistvenega pomena 
usklajevanje med področji politike ter 
priznavanje nacionalnih in regionalnih 
gospodarskih in socialnih prednostnih 
nalog za zagotavljanje večje učinkovitosti 
skladov;

36. poudarja, da so številne države članice 
navedle, da sta bistvenega pomena 
usklajevanje med področji politike ter 
priznavanje nacionalnih in regionalnih 
gospodarskih in socialnih prednostnih 
nalog za zagotavljanje večje učinkovitosti 
skladov; meni, da bi se morali posebni 
razvojni cilji na podrejenih ravneh 
ujemati z nacionalnimi operativnimi 
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programi;

Or. ro

Predlog spremembe 62
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ga spodbuja dejstvo, da nekatere države 
članice razmišljajo o razvoju uporabe 
novih instrumentov, kot so lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost, celostne teritorialne 
naložbe in skupni akcijski načrti; razume, 
da so odzivi na nove instrumente različni
in da dokazi kažejo, da se lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost, izvaja pogosteje kot 
celostne teritorialne naložbe; priznava, da 
bo šele prihodnost pokazala, kako se bodo 
po začetnih pripravah ti instrumenti 
dejansko izvajali;

38. ga spodbuja dejstvo, da nekatere države 
članice razmišljajo o razvoju uporabe 
novih instrumentov, kot so lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost, celostne teritorialne 
naložbe in skupni akcijski načrti; razume, 
da so odzivi na nove instrumente različni; 
se zaveda, da se lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, izvaja pogosteje kot celostne 
teritorialne naložbe, in sicer zaradi precej 
daljšega obstoja in zaradi tega, ker so 
celostne teritorialne naložbe nov 
instrument, za ustrezen prenos katerega v 
prakso bo potreben čas; priznava, da bo 
šele prihodnost pokazala, kako se bodo po 
začetnih pripravah ti instrumenti dejansko 
izvajali;

Or. en

Predlog spremembe 63
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ga spodbuja dejstvo, da nekatere države 
članice razmišljajo o razvoju uporabe 
novih instrumentov, kot so lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost, celostne teritorialne 
naložbe in skupni akcijski načrti; razume, 

38. ga spodbuja dejstvo, da nekatere države 
članice razmišljajo o razvoju uporabe 
novih instrumentov, kot so lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost, celostne teritorialne 
naložbe in skupni akcijski načrti; razume, 
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da so odzivi na nove instrumente različni in 
da dokazi kažejo, da se lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost, izvaja pogosteje kot 
celostne teritorialne naložbe; priznava, da 
bo šele prihodnost pokazala, kako se bodo 
po začetnih pripravah ti instrumenti 
dejansko izvajali;

da so odzivi na nove instrumente različni in 
da analiza trenutnih načrtov držav članic 
kaže, da se bo lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, izvajal pogosteje kot celostne 
teritorialne naložbe; priznava, da bo šele 
prihodnost pokazala, kako se bodo po 
začetnih pripravah ti instrumenti dejansko 
izvajali;

Or. pl

Predlog spremembe 64
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ga spodbuja dejstvo, da nekatere 
države članice razmišljajo o razvoju 
uporabe novih instrumentov, kot so lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost, celostne 
teritorialne naložbe in skupni akcijski 
načrti; razume, da so odzivi na nove 
instrumente različni in da dokazi kažejo, da 
se lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, 
izvaja pogosteje kot celostne teritorialne 
naložbe; priznava, da bo šele prihodnost 
pokazala, kako se bodo po začetnih 
pripravah ti instrumenti dejansko izvajali;

38. je razočaran nad dejstvom, da samo
nekatere države članice razmišljajo o 
razvoju uporabe novih instrumentov, kot so 
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, 
celostne teritorialne naložbe in skupni 
akcijski načrti; razume, da so odzivi na 
nove instrumente različni in da dokazi 
kažejo, da se lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
v okviru Evropskega sklada za razvoj 
podeželja izvaja pogosteje kot celostne 
teritorialne naložbe; priznava, da bo šele 
prihodnost pokazala, kako se bodo po 
začetnih pripravah ti instrumenti dejansko 
izvajali;

Or. en

Predlog spremembe 65
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 38
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Predlog resolucije Predlog spremembe

38. ga spodbuja dejstvo, da nekatere države 
članice razmišljajo o razvoju uporabe 
novih instrumentov, kot so lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost, celostne teritorialne 
naložbe in skupni akcijski načrti; razume, 
da so odzivi na nove instrumente različni in 
da dokazi kažejo, da se lokalni razvoj, ki 
ga vodi skupnost, izvaja pogosteje kot 
celostne teritorialne naložbe; priznava, da 
bo šele prihodnost pokazala, kako se bodo 
po začetnih pripravah ti instrumenti 
dejansko izvajali;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 66
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. meni, da je lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, odličen način spodbujanja 
sodelovanja različnih akterjev v skupnosti 
po načelu od spodaj navzgor na podlagi 
uspešnih preteklih izkušenj pri izvajanju 
programa LEADER za razvoj podeželja;

39. meni, da je lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost, odličen način spodbujanja 
sodelovanja različnih akterjev v skupnosti 
po načelu od spodaj navzgor na podlagi 
uspešnih preteklih izkušenj pri izvajanju 
programa LEADER za razvoj podeželja;
poziva države članice in regije, naj 
izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja 
lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost;

Or. en

Predlog spremembe 67
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 40
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Predlog resolucije Predlog spremembe

40. prepoznava skupne akcijske načrte kot 
pozitiven korak v smeri upravljanja na 
podlagi rezultatov v skladu z enim od 
vseobsegajočih ciljev kohezijske politike 
po letu 2013;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 68
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41a. pozdravlja poudarek na poenostavitvi 
v uredbi o skupnih določbah; vendar 
ugotavlja, da bo poenostavitev dejansko 
težko doseči zaradi razlik med skladi, ki so 
jih uvedli predpisi posameznih skladov; 
ugotavlja, da to velja zlasti za upravljanje 
in vodenje, kjer postopki niso dovolj 
standardizirani, zato tam ostajajo velike 
razlike med skladi;

Or. en

Predlog spremembe 69
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. opozarja, da so številne države članice 
opredelile poenostavljene postopke 
vlaganja zahtevkov za upravičence kot 
pomemben vidik priprav za naslednje 
programsko obdobje; to pozdravlja kot 

42. opozarja, da so številne države članice 
opredelile poenostavljene elektronske
postopke vlaganja zahtevkov za 
upravičence kot ključno zahtevo in da je to
pomemben predpogoj učinkovite priprave
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način zagotavljanja, da priprave in 
izvajanje projektov potekajo tekoče z manj 
birokracije za kandidate;

za naslednje programsko obdobje; to 
pozdravlja kot način zagotavljanja, da 
priprave in izvajanje projektov v splošnem 
interesu potekajo po načrtu in da se 
pomembno zmanjša upravno breme za 
kandidate;

Or. bg

Predlog spremembe 70
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. opozarja, da so številne države članice 
opredelile poenostavljene postopke 
vlaganja zahtevkov za upravičence kot 
pomemben vidik priprav za naslednje 
programsko obdobje; to pozdravlja kot 
način zagotavljanja, da priprave in 
izvajanje projektov potekajo tekoče z manj 
birokracije za kandidate;

42. opozarja, da so številne države članice 
opredelile poenostavljene postopke 
vlaganja zahtevkov za upravičence kot 
pomemben vidik priprav za naslednje 
programsko obdobje; to pozdravlja kot 
način zagotavljanja, da priprave in 
izvajanje projektov potekajo tekoče z manj 
birokracije za kandidate; priznava pomen 
najboljših praks, ki so usmerjene v 
poenostavitev postopkov z odstranitvijo 
stopenj birokracije in prenosom odločanja 
na raven regionalnih organov; 

Or. ro

Predlog spremembe 71
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. opozarja, da so številne države članice 
opredelile poenostavljene postopke 
vlaganja zahtevkov za upravičence kot 
pomemben vidik priprav za naslednje 
programsko obdobje; to pozdravlja kot 
način zagotavljanja, da priprave in 

42. opozarja, da so številne države članice 
opredelile poenostavljene postopke 
vlaganja zahtevkov za upravičence kot 
pomemben vidik priprav za naslednje 
programsko obdobje; to pozdravlja kot 
način zagotavljanja, da priprave in 
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izvajanje projektov potekajo tekoče z manj 
birokracije za kandidate;

izvajanje projektov potekajo tekoče z manj 
birokracije za kandidate; poziva države 
članice, naj opredelijo in poenostavijo 
tudi ukrepe na ravni nadzora in revizije;

Or. en

Predlog spremembe 72
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. priznava, da je lahko e-kohezija 
ključnega pomena za zmanjševanje ozkih 
grl in zagotavljanje poenostavitve ter 
pozdravlja opozarjanje nekaterih držav 
članic na njeno uporabo; verjame, da bi 
lahko to bistveno prispevalo tudi k
pripravljenosti prihodnjih programov 
financiranja;

43. priznava, da je lahko e-kohezija 
ključnega pomena za zmanjševanje ozkih 
grl in zagotavljanje poenostavitve ter 
pozdravlja opozarjanje nekaterih držav 
članic na njeno uporabo; verjame, da bi 
lahko to bistveno prispevalo tudi k
pripravam v okviru prihodnjih programov 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 73
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja, da bi morala postopek 
odločanja in oblikovanje sporazumov o 
partnerstvu vključevati sodelovanje na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
načrtovanje, razvoj in izvajanje programov 
financiranja v okviru kohezijske politike 
EU, kot je to priznano v poenostavljenih 
sistemih upravljanja na več ravneh, 
predlaganih v uredbah;

44. poudarja, da morata postopek 
odločanja in oblikovanje sporazumov o 
partnerstvu vključevati sodelovanje na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
načrtovanje, razvoj in izvajanje programov 
financiranja v okviru kohezijske politike 
EU, kot je to priznano v poenostavljenih 
sistemih upravljanja na več ravneh, 
predlaganih v uredbah;
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Or. en

Predlog spremembe 74
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. pozdravlja večjo vključenost vseh 
pomembnih deležnikov, lokalnih in 
regionalnih predstavnikov, nevladnih 
organizacij, ekonomskih in socialnih 
partnerjev, zasebnih podjetij ter univerz, 
kot je razvidna iz primerov, ki so jih 
predložile države članice; verjame, da je 
pomemben razvoj v sodelovanju z drugimi 
organizacijami in deležniki, ki 
predstavljajo različna gospodarska in
socialna stališča;

45. pozdravlja večjo vključenost vseh 
pomembnih deležnikov, lokalnih in 
regionalnih predstavnikov, nevladnih 
organizacij, ekonomskih in socialnih 
partnerjev, zasebnih podjetij ter univerz, 
kot je razvidna iz primerov, ki so jih 
predložile države članice; verjame, da je 
pomemben razvoj v sodelovanju z drugimi 
organizacijami in deležniki, ki 
predstavljajo različna gospodarska, 
socialna in okoljska stališča;

Or. en

Predlog spremembe 75
Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. pozdravlja večjo vključenost vseh 
pomembnih deležnikov, lokalnih in 
regionalnih predstavnikov, nevladnih 
organizacij, ekonomskih in socialnih 
partnerjev, zasebnih podjetij ter univerz, 
kot je razvidna iz primerov, ki so jih 
predložile države članice; verjame, da je 
pomemben razvoj v sodelovanju z drugimi 
organizacijami in deležniki, ki 
predstavljajo različna gospodarska in 
socialna stališča;

45. pozdravlja večjo vključenost vseh 
pomembnih deležnikov, lokalnih in 
regionalnih predstavnikov, nevladnih 
organizacij, ekonomskih in socialnih 
partnerjev, zasebnih podjetij ter univerz, 
kot je razvidna iz primerov, ki so jih 
predložile nekatere države članice;
verjame, da je pomemben razvoj v 
sodelovanju z drugimi organizacijami in 
deležniki, ki predstavljajo različna 
gospodarska in socialna stališča; poziva 
države članice, naj izvajajo načelo 
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partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 76
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. posebej poudarja, da je navedena 
država članica združila pristopa od spodaj 
navzgor in od zgoraj navzdol, da bi poleg 
obširnega sodelovanja na regionalni in 
lokalni ravni zagotovila vključenost 
nacionalnih strategij, ki obravnavajo 
socialne in gospodarske razmere;
pozdravlja ta učinkovit način zagotavljanja, 
da so izpolnjene strateške zahteve in hkrati 
v priprave v čim večji meri vključeni 
ustrezni deležniki;

47. posebej poudarja, da je navedena 
država članica združila pristopa od spodaj 
navzgor in od zgoraj navzdol, da bi poleg 
obširnega sodelovanja na regionalni in 
lokalni ravni zagotovila vključenost 
nacionalnih strategij, ki obravnavajo 
socialne, gospodarske in okoljske razmere;
pozdravlja ta učinkovit način zagotavljanja, 
da so izpolnjene strateške zahteve in hkrati 
v priprave v čim večji meri vključeni 
ustrezni deležniki;

Or. en

Predlog spremembe 77
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. posebej poudarja, da je navedena 
država članica združila pristopa od spodaj 
navzgor in od zgoraj navzdol, da bi poleg 
obširnega sodelovanja na regionalni in 
lokalni ravni zagotovila vključenost 
nacionalnih strategij, ki obravnavajo 
socialne in gospodarske razmere;
pozdravlja ta učinkovit način zagotavljanja,
da so izpolnjene strateške zahteve in hkrati 
v priprave v čim večji meri vključeni 

47. posebej poudarja, da pristopa od spodaj 
navzgor in od zgoraj navzdol poleg 
obširnega sodelovanja na regionalni in 
lokalni ravni zagotavljata vključenost 
nacionalnih strategij, ki obravnavajo 
socialne in gospodarske razmere;
pozdravlja ta učinkovit način zagotavljanja, 
da so izpolnjene strateške zahteve in hkrati 
v priprave v čim večji meri vključeni 
ustrezni deležniki;
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ustrezni deležniki;

Or. en

Predlog spremembe 78
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poziva, naj se skupaj z zaključkom 
pogajanj o uredbi o skupnih določbah in 
oblikovanjem večletnega finančnega okvira 
doseže dogovor o pravnem okviru za 
kohezijsko politiko;

48. poziva, naj se skupaj z zaključkom 
pogajanj o uredbi o skupnih določbah in 
oblikovanjem večletnega finančnega okvira
hitro doseže dogovor o pravnem okviru za 
kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 79
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 48 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

48a. obžaluje, da Evropska komisija in 
Svet nista bolje obveščala Evropskega 
parlamenta o napredku pri pripravi 
sporazumov o partnerstvu in operativnih 
programov, še posebej zato, ker 
medinstitucionalna pogajanja še niso 
končana;

Or. en

Predlog spremembe 80
Karima Delli
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Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. priznava pomen upravljanja na več 
ravneh v fazah priprav in poudarja, da so 
nekatere države članice, ki so najbolj 
napredovale pri pripravah, opravile 
pomemben dialog z deležniki na regionalni 
in lokalni ravni;

49. priznava pomen upravljanja na več 
ravneh in partnerskega sodelovanja v 
fazah priprav in poudarja, da so nekatere 
države članice, ki so najbolj napredovale 
pri pripravah, opravile pomemben dialog z 
deležniki na regionalni in lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 81
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 49 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49 a. opozarja na poziv Komisije državam 
članicam in regijam, naj si prizadevajo 
zagotoviti, da bodo sporazumi o 
partnerstvu in operativni programi čim 
bolj kakovostni; ugotavlja, da bo to 
pripomoglo k ustvarjanju kakovostnih 
predlogov za projekte, usmerjenih v 
posamezne cilje, da se zagotovi čim večji 
učinek financiranja EU;

Or. en

Predlog spremembe 82
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 49 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49 a. poudarja potrebo po vlaganju v 
krepitev zmogljivosti uprave in deležnikov 
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ter po uporabi tehnične pomoči v ta 
namen;

Or. en

Predlog spremembe 83
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. ugotavlja, da imajo lahko dejavne in 
dobro obveščene regionalne uprave, ki 
sodelujejo s Komisijo, pozitiven učinek na 
napredek pri pripravah;

50. ugotavlja, da imajo lahko dejavne in 
dobro obveščene regionalne uprave, ki 
sodelujejo s Komisijo, pozitiven učinek na 
napredek pri pripravah; priporoča, da 
Komisija obvešča regionalne organe o 
dogovorih glede sodelovanja in 
dokumentacije;

Or. ro

Predlog spremembe 84
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. priporoča, naj Komisija državam 
članicam, ki se spopadajo z resnimi 
zamudami, zagotovi dodatno podporo, da 
se čim prej dogovorijo o sporazumih o 
partnerstvu in operativnih programih;

51. priporoča, da države članice, ki imajo 
resne zamude, dosledno upoštevajo 
priporočila, ki jih je jeseni 2012 podala 
Komisija v obliki posameznih dokumentov 
o stališču, pa tudi poznejše dialoge s 
Komisijo; poudarja, da bi morala 
Komisija povečati svojo podporo za 
zagotovitev, da se s temi državami 
članicami čim prej dogovori o sporazumih 
o partnerstvu in operativnih programih;
zato poudarja, da bi pregled napredka 
držav članic med fazami priprave 
pripomogel k zmanjšanju zaostankov; 
ugotavlja tudi, da bi si Komisija med fazo 
izvajanja lahko prizadevala oblikovati več 
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ukrepov, s katerimi bi pomagala državam 
članicam, ki se spopadajo s težavami;

Or. en


