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Predlog spremembe 1
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker empirični dokazi kažejo, da je 
gospodarska in finančna kriza zaustavila 
postopek konvergence ali ga celo obrnila v 
nasprotno smer, s čimer je povečala razlike 
med regijami in končala dolgo obdobje, v 
katerem so se regionalne razlike v BDP na 
prebivalca in brezposelnost v EU dosledno 
zmanjševale, pri čemer je huje prizadela 
šibkejše regije v Uniji;

A. ker empirični dokazi kažejo, da je 
gospodarska, finančna in socialna kriza 
zaustavila postopek konvergence ali ga 
celo obrnila v nasprotno smer, s čimer je
povečala razlike med regijami in končala 
dolgo obdobje, v katerem so se regionalne 
razlike v BDP na prebivalca in 
brezposelnost v EU dosledno zmanjševale, 
pri čemer je huje prizadela šibkejše regije v 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 2
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se javna sredstva na ravni držav 
članic in EU skrčila in se srečujejo z vse 
večjim pritiskom, kriza in posledična 
recesija, vključno s krizo državnega dolga 
v več državah članicah, pa sta države 
članice prisilili k uvedbi pomembnih in 
temeljitih strukturnih reform, da bi
prispevale k ponovni vzpostavitvi cenovne 
konkurenčnosti in proračunske 
vzdržnosti, kar je vključevalo zmanjšanje
zlasti rasti prijaznih odhodkov;

B. ker so se javna sredstva na ravni držav 
članic in EU skrčila in se srečujejo z vse 
večjim pritiskom, kriza in posledična 
recesija, vključno s krizo državnega dolga 
v več državah članicah, pa sta države 
članice prisilili, da so končno uvedle 
potrebne pomembne strukturne reforme 
ter tako prispevale k ponovni vzpostavitvi
gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih 
mest, kar je včasih vključevalo zmanjšanje
sredstev za sofinanciranje naložb iz 
strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker kriza negativno vpliva na vse 
evropske regije in mesta ter s tem 
povečuje pomen financiranja v okviru 
kohezijske politike tudi v regijah v 
prehodu oziroma bolj razvitih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je bila kohezijska politika doslej 
osredotočena na privzemanje ciljev 
namesto na njihovo opredeljevanje in 
spremljanje ter ocenjevanje njihovega 
uresničevanja, sistemi za spremljanje in 
ocenjevanje pa ne izpolnjujejo v celoti 
svojega namena, tj. izboljšanja opredelitve 
raznolikih ciljev glede na regionalne 
značilnosti, posebnosti in potrebe;

E. ker je bila kohezijska politika doslej 
osredotočena na privzemanje ciljev 
namesto na njihovo opredeljevanje in 
spremljanje ter ocenjevanje njihovega 
uresničevanja, sistemi za spremljanje in 
ocenjevanje pa ne izpolnjujejo v celoti 
svojega namena, tj. izboljšanja opredelitve 
raznolikih ciljev glede na lokalne,
regionalne in medregionalne značilnosti, 
posebnosti in potrebe;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bo kohezijska politika še naprej 
glavni vir javnega financiranja EU v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020 in 
ker novi okvir kohezijske politike vso 
pozornost usmerja v potrebo po 
osredotočanju naložb na področja, ki se 
štejejo za najpomembnejša, kot so 
zaposlovanje (zlasti mladih), usposabljanje 
in izobraževanje, mala in srednja podjetja, 
inovacije, energija, okolje ter razvoj mest;

F. ker bo kohezijska politika še naprej 
glavni vir javnega financiranja EU v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020 in 
ker novi okvir kohezijske politike vso 
pozornost usmerja v potrebo po 
osredotočanju naložb na področja, ki se 
štejejo za najpomembnejša, kot so 
zaposlovanje (zlasti mladih) in mobilnost 
delavcev, usposabljanje in izobraževanje, 
mala in srednja podjetja, raziskave, 
tehnološki razvoj in inovacije,
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, trajnostni promet in odprava 
ozkih grl, energija, okolje, spodbujanje 
institucionalnih zmogljivosti javnih 
organov in učinkovite javne uprave ter 
razvoj mest;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bo kohezijska politika še naprej 
glavni vir javnega financiranja EU v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020 in 
ker novi okvir kohezijske politike vso 
pozornost usmerja v potrebo po 
osredotočanju naložb na področja, ki se 
štejejo za najpomembnejša, kot so 
zaposlovanje (zlasti mladih), usposabljanje 
in izobraževanje, mala in srednja podjetja, 
inovacije, energija, okolje ter razvoj mest;

F. ker bo kohezijska politika še naprej 
glavni vir javnega financiranja EU v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020 in 
ker novi okvir kohezijske politike vso 
pozornost usmerja v potrebo po 
osredotočanju naložb na področja, ki se 
štejejo za najučinkovitejša, kot so 
zaposlovanje (zlasti mladih), usposabljanje 
in izobraževanje, mala in srednja podjetja, 
inovacije, energija, okolje, informacijske 
in komunikacijske tehnologije ter razvoj 
mest;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Riikka Pakarinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bo kohezijska politika še naprej 
glavni vir javnega financiranja EU v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020 in 
ker novi okvir kohezijske politike vso 
pozornost usmerja v potrebo po 
osredotočanju naložb na področja, ki se 
štejejo za najpomembnejša, kot so 
zaposlovanje (zlasti mladih), usposabljanje 
in izobraževanje, mala in srednja podjetja, 
inovacije, energija, okolje ter razvoj mest;

F. ker bo kohezijska politika še naprej 
glavni vir javnega financiranja EU v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020 in 
ker novi okvir kohezijske politike vso 
pozornost usmerja v potrebo po 
osredotočanju naložb na področja, ki se 
štejejo za najpomembnejša, kot so
ustvarjanje delovnih mest, zaposlovanje
(zlasti mladih), usposabljanje in 
izobraževanje, mala in srednja podjetja, 
inovacije, energija, okolje ter razvoj mest;

Or. fi

Predlog spremembe 8
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je potreba po tem, da se naredi več 
z manj sredstvi, spodbudila vključitev 
pametne specializacije v novi okvir 
kohezijske politike, da bi regije sprejele 
strateški in manj razdrobljen pristop h 
gospodarskemu razvoju z usmerjeno 
podporo za raziskave in inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Vilja Savisaar-Toomast
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker ocene, izvedene med programskim 
obdobjem 2007–2013, ne upoštevajo 
celotnega ocenjevalnega ciklusa, vključno 
z uspešnostjo, učinkovitostjo in vplivom;

Or. en

Predlog spremembe 10
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker znaša stopnja črpanja sredstev 
približno 50 % v državah članicah in 
približno 30 % v zadnjem letu obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 11
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker imajo mala in srednja podjetja 
težave pri financiranju iz bančnega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Riikka Pakarinen
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da obstaja dovolj dokazov, da so 
politike proračunske konsolidacije same po 
sebi nezadostne za krepitev rasti in 
spodbujanje naložb, ki ustvarjajo 
visokokakovostna in trajnostna delovna 
mesta, zato so potrebni tudi ukrepi, ki 
podpirajo gospodarstvo in spodbujajo 
napredek pri oživljanju – ki je še vedno 
majhen in šibek;

1. meni, da so politike proračunske 
konsolidacije same po sebi nezadostne za 
krepitev rasti in spodbujanje naložb, ki 
ustvarjajo visokokakovostna in trajnostna 
delovna mesta, zato so potrebni tudi 
ukrepi, ki podpirajo gospodarstvo in 
spodbujajo napredek pri oživljanju – ki je 
še vedno majhen in šibek;

Or. fi

Predlog spremembe 13
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. izraža svojo zaskrbljenost nad 
pomanjkanjem zadostnih javnih finančnih 
sredstev, zlasti na podnacionalni ravni, za 
ustrezno izvajanje strategije Evropa 2020, 
ki ga je povzročila gospodarska kriza, in 
nad dejstvom, da je mnogo manj razvitih 
držav članic in regij v veliki meri odvisnih 
od financiranja v okviru kohezijske 
politike;

2. izraža svojo zaskrbljenost nad 
pomanjkanjem zadostnih javnih finančnih 
sredstev, zlasti na podnacionalni ravni, za 
ustrezno izvajanje strategije Evropa 2020, 
ki ga je povzročila gospodarska kriza, in 
nad dejstvom, da je mnogo manj razvitih 
držav članic in regij v veliki meri odvisnih 
od financiranja v okviru kohezijske 
politike; meni, da je treba pred sprejetjem 
kakršne koli odločitve, povezane z 
morebitnimi makroekonomskimi 
sankcijami, skrbno preučiti veliko 
odvisnost razvoja nekaterih držav članic 
od financiranja iz kohezijskih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 14
Vilja Savisaar-Toomast
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je usklajenost s strategijo 
Evropa 2020 pomembna, vendar je 
bistveno, da se ne zanemarijo cilji 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, ki jih je kriza resno ogrozila; 
poziva k odločnim ukrepom za ohranjanje 
kohezije ter k usmeritvi pozornosti k 
naložbam v infrastrukturne projekte v 
osnovnih sektorjih, kot so prevoz, 
telekomunikacije in energija;

4. meni, da številne manj razvite regije še 
vedno potrebujejo naložbe v 
infrastrukturne projekte v osnovnih 
sektorjih, kot so prevoz, telekomunikacije 
in trajnostna energija;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je usklajenost s strategijo 
Evropa 2020 pomembna, vendar je 
bistveno, da se ne zanemarijo cilji 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, ki jih je kriza resno ogrozila;
poziva k odločnim ukrepom za ohranjanje 
kohezije ter k usmeritvi pozornosti k 
naložbam v infrastrukturne projekte v 
osnovnih sektorjih, kot so prevoz, 
telekomunikacije in energija;

4. meni, da je usklajenost s strategijo 
Evropa 2020 pomembna, vendar je 
bistveno, da se ne zanemarijo cilji 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, ki jih je kriza resno ogrozila;
poziva k odločnim ukrepom za ohranjanje 
kohezije ter k usmeritvi pozornosti k 
naložbam v sektorjih z dolgoročnimi 
možnostmi za ustvarjanje delovnih mest in 
inovacije, da bi se zmanjšali stroški in 
poraba energije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je usklajenost s strategijo 
Evropa 2020 pomembna, vendar je 
bistveno, da se ne zanemarijo cilji 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, ki jih je kriza resno ogrozila;
poziva k odločnim ukrepom za ohranjanje 
kohezije ter k usmeritvi pozornosti k 
naložbam v infrastrukturne projekte v 
osnovnih sektorjih, kot so prevoz, 
telekomunikacije in energija;

4. meni, da je usklajenost s strategijo 
Evropa 2020 pomembna, vendar je 
bistveno, da se ne zanemarijo cilji 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, ki jih je kriza resno ogrozila;
meni, da je kohezijska politika več kot 
zgolj orodje za uresničevanje ciljev 
strategije Evropa 2020; poziva k odločnim 
ukrepom za ohranjanje kohezije ter k 
usmeritvi pozornosti k naložbam v 
infrastrukturne projekte v osnovnih 
sektorjih, kot so prevoz, telekomunikacije 
in energija;

Or. en

Predlog spremembe 17
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi sporazumov o 
partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za 
okrepitev ozemeljske razsežnosti sistema 
upravljanja kohezijske politike, strategije 
Evropa 2020 in evropskega semestra, in 
sicer z zagotavljanjem dejanskega 
usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravni upravljanja na eni strani 
ter skladnosti prednostnih nalog, določenih 
na teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, 
opredeljenimi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, na drugi strani, pri čemer je 
treba, kjer je primerno in potrebno, še 
vedno omogočati, da se nekatera 
vprašanja politike obravnavajo od zgoraj 
navzdol;

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi sporazumov o 
partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za 
okrepitev ozemeljske razsežnosti sistema 
upravljanja kohezijske politike, strategije 
Evropa 2020 in evropskega semestra, in 
sicer z zagotavljanjem dejanskega 
usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravnmi upravljanja na eni strani 
ter skladnosti prednostnih nalog, določenih 
na teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, 
opredeljenimi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, na drugi strani; poudarja, da
je treba pri oblikovanju nacionalnih 
strategij zagotoviti ustrezno sodelovanje 
občin in regij, saj prinašajo nemodificiran 
pogled na nastale težave in izzive;

Or. en
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Predlog spremembe 18
François Alfonsi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi sporazumov o 
partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za 
okrepitev ozemeljske razsežnosti sistema 
upravljanja kohezijske politike, strategije 
Evropa 2020 in evropskega semestra, in 
sicer z zagotavljanjem dejanskega 
usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravni upravljanja na eni strani 
ter skladnosti prednostnih nalog, določenih 
na teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, 
opredeljenimi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, na drugi strani, pri čemer je 
treba, kjer je primerno in potrebno, še 
vedno omogočati, da se nekatera 
vprašanja politike obravnavajo od zgoraj 
navzdol;

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi sporazumov o 
partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za 
okrepitev ozemeljske razsežnosti sistema 
upravljanja kohezijske politike, strategije 
Evropa 2020 in evropskega semestra, in 
sicer z zagotavljanjem dejanskega 
usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravnmi upravljanja na eni strani 
ter skladnosti prednostnih nalog, določenih 
na teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, 
opredeljenimi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, na drugi strani;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi sporazumov o 
partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za 
okrepitev ozemeljske razsežnosti sistema 
upravljanja kohezijske politike, strategije 
Evropa 2020 in evropskega semestra, in 
sicer z zagotavljanjem dejanskega 
usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravni upravljanja na eni strani 
ter skladnosti prednostnih nalog, določenih 

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi sporazumov o 
partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za 
okrepitev ozemeljske razsežnosti sistema 
upravljanja kohezijske politike, strategije 
Evropa 2020 in evropskega semestra, in 
sicer z zagotavljanjem dejanskega 
usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravnmi upravljanja na eni strani 
ter skladnosti prednostnih nalog, določenih 
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na teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, 
opredeljenimi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, na drugi strani, pri čemer je 
treba, kjer je primerno in potrebno, še 
vedno omogočati, da se nekatera vprašanja 
politike obravnavajo od zgoraj navzdol;

na teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, 
opredeljenimi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, na drugi strani, pri čemer je 
treba, kjer je primerno in potrebno, še 
vedno omogočati, da se nekatera vprašanja 
politike obravnavajo od zgoraj navzdol;
poudarja, da udeležba regionalnih in 
lokalnih ravni ne sme povzročiti 
neustreznega povečanja upravnih 
bremen;

Or. en

Predlog spremembe 20
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi sporazumov o 
partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za 
okrepitev ozemeljske razsežnosti sistema 
upravljanja kohezijske politike, strategije 
Evropa 2020 in evropskega semestra, in 
sicer z zagotavljanjem dejanskega 
usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravni upravljanja na eni strani 
ter skladnosti prednostnih nalog, določenih 
na teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, 
opredeljenimi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, na drugi strani, pri čemer je 
treba, kjer je primerno in potrebno, še 
vedno omogočati, da se nekatera vprašanja 
politike obravnavajo od zgoraj navzdol;

5. meni, da je treba – ne glede na dokazano 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov pri pripravi sporazumov o 
partnerstvu – izvesti dodatne ukrepe za 
okrepitev ozemeljske razsežnosti sistema 
upravljanja kohezijske politike, strategije 
Evropa 2020 in evropskega semestra, in 
sicer z zagotavljanjem dejanskega dialoga,
usklajevanja in dopolnjevanja med 
različnimi ravnmi upravljanja na eni strani 
ter skladnosti prednostnih nalog, določenih 
na teh ravneh, s potrebami in posebnostmi, 
opredeljenimi na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, na drugi strani, pri čemer je 
treba, kjer je primerno in potrebno, še 
vedno omogočati, da se nekatera vprašanja 
politike obravnavajo od zgoraj navzdol;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da lahko kohezijska politika 
najučinkoviteje zagotovi strategiji 
Evropa 2020 ozemeljsko razsežnost, ki je 
potrebna za obravnavanje zelo pomembnih 
razlik v rasti v Uniji in državah članicah ter 
dejstva, da se različne regije zaradi razlik v 
institucionalnih strukturah ne morejo 
ravnati po zastavljenih ciljih na enak način;

6. meni, da lahko kohezijska politika 
najučinkoviteje zagotovi strategiji 
Evropa 2020 ozemeljsko razsežnost, ki je 
potrebna za obravnavanje zelo pomembnih 
razlik v rasti v Uniji in državah članicah ter 
dejstva, da se različne regije zaradi razlik v 
institucionalnih strukturah ne morejo 
ravnati po zastavljenih ciljih na enak način, 
kakor tudi za zagotovitev, da bodo 
možnosti za rast izkoriščene tudi v najbolj 
oddaljenih in najredkeje poseljenih 
območjih v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 22
Riikka Pakarinen

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da lahko kohezijska politika 
najučinkoviteje zagotovi strategiji 
Evropa 2020 ozemeljsko razsežnost, ki je 
potrebna za obravnavanje zelo pomembnih 
razlik v rasti v Uniji in državah članicah ter 
dejstva, da se različne regije zaradi razlik v 
institucionalnih strukturah ne morejo 
ravnati po zastavljenih ciljih na enak način;

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

Or. fi

Predlog spremembe 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je zlasti zaskrbljen, da se je zaradi krize 7. je zlasti zaskrbljen, da se je zaradi krize 
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znatno povečal obseg prebivalstva, 
izpostavljenega revščini ali socialni 
izključenosti, pri čemer je njegov delež 
večji v konvergenčnih regijah in mestih, ter 
meni, da je treba ta vprašanja – ki resno 
slabijo kohezijo med regijami in lahko 
ogrozijo konkurenčnost Unije v srednje- in 
dolgoročnem smislu – nujno reševati z 
osredotočanjem na politike, ki zagotavljajo
trajnostna in visokokakovostna delovna 
mesta ter socialno vključenost;

znatno povečal odstotek prebivalstva, 
izpostavljenega revščini ali socialni 
izključenosti, pri čemer je njegov delež 
večji v konvergenčnih regijah in mestih, ter 
meni, da je treba ta vprašanja – ki resno 
slabijo kohezijo med regijami in lahko 
ogrozijo konkurenčnost Unije v srednje- in 
dolgoročnem smislu – nujno reševati z 
osredotočanjem na politike, ki zagotavljajo
dostop do trajnostnih in 
visokokakovostnih delovnih mest ter 
socialno vključenost, zmanjševanjem 
razdrobljenosti in lajšanjem prehoda med 
delovnimi mesti, osredotočanjem na 
programe poklicnega preusposabljanja za 
dolgotrajno brezposelne in črpanjem iz 
izkušenj ljudi, ki zaključujejo svojo 
poklicno pot;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je zlasti zaskrbljen, da se je zaradi krize 
znatno povečal obseg prebivalstva, 
izpostavljenega revščini ali socialni 
izključenosti, pri čemer je njegov delež 
večji v konvergenčnih regijah in mestih, ter 
meni, da je treba ta vprašanja – ki resno 
slabijo kohezijo med regijami in lahko 
ogrozijo konkurenčnost Unije v srednje- in 
dolgoročnem smislu – nujno reševati z 
osredotočanjem na politike, ki zagotavljajo 
trajnostna in visokokakovostna delovna 
mesta ter socialno vključenost;

7. je zlasti zaskrbljen, da se je zaradi krize 
znatno povečal obseg prebivalstva, 
izpostavljenega revščini ali socialni 
izključenosti, pri čemer je njegov delež 
večji v konvergenčnih regijah in mestih, ter 
meni, da je treba ta vprašanja – ki resno 
slabijo kohezijo med regijami in lahko 
ogrozijo konkurenčnost Unije v srednje- in 
dolgoročnem smislu – nujno reševati z 
osredotočanjem na politike, ki zagotavljajo 
trajnostna in visokokakovostna delovna 
mesta ter socialno vključenost; poudarja, 
da je treba v tem okviru nameniti posebno 
pozornost zaposlovanju in vključevanju 
mladih, ter poudarja bistveno vlogo, ki jo 
imajo mala in srednja podjetja pri 
zagotavljanju visokokakovostnih delovnih 
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mest in povečevanju njihovega števila;

Or. en

Predlog spremembe 25
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztrajno poudarja vlogo Evropskega 
socialnega sklada pri zmanjševanju razlik v 
človeškem kapitalu med regijami ter v 
okviru izvajanja socialne razsežnosti 
strategije Evropa 2020, saj je ta sklad 
vzporedno z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj bistveno prispeval k 
uresničevanju nekaterih glavnih 
prednostnih nalog Unije, in sicer h krepitvi 
zaposlenosti med mladimi in trga dela, 
spodbujanju trajnostnega gospodarstva in 
rasti, zmanjševanju stopnje osipa ter boju 
proti revščini, diskriminaciji in socialni 
izključenosti;

8. vztrajno poudarja vlogo Evropskega 
socialnega sklada pri zmanjševanju razlik v 
človeškem kapitalu med regijami, saj bi 
moral ta sklad vzporedno z Evropskim 
skladom za regionalni razvoj prispevati k 
uresničevanju nekaterih glavnih 
prednostnih nalog Unije, in sicer h krepitvi 
zaposlenosti med mladimi in trga dela, 
spodbujanju trajnostnega gospodarstva in 
rasti, zmanjševanju stopnje osipa ter boju 
proti revščini, diskriminaciji in socialni 
izključenosti; zato vztraja, da je treba 
okrepiti načelo dobrega finančnega 
poslovodenja, zlasti uspešnost in 
učinkovitost dejavnosti Evropskega 
socialnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 26
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztrajno poudarja vlogo Evropskega 
socialnega sklada pri zmanjševanju razlik v 
človeškem kapitalu med regijami ter v 
okviru izvajanja socialne razsežnosti 
strategije Evropa 2020, saj je ta sklad 
vzporedno z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj bistveno prispeval k 

8. vztrajno poudarja vlogo Evropskega 
socialnega sklada pri zmanjševanju razlik v 
človeškem kapitalu med regijami ter v 
okviru izvajanja socialne razsežnosti 
strategije Evropa 2020, saj je ta sklad 
vzporedno z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj bistveno prispeval k 
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uresničevanju nekaterih glavnih 
prednostnih nalog Unije, in sicer h krepitvi 
zaposlenosti med mladimi in trga dela, 
spodbujanju trajnostnega gospodarstva in 
rasti, zmanjševanju stopnje osipa ter boju 
proti revščini, diskriminaciji in socialni 
izključenosti;

uresničevanju nekaterih glavnih 
prednostnih nalog Unije, in sicer h krepitvi 
zaposlenosti med mladimi in trga dela, 
spodbujanju trajnostnega gospodarstva in 
rasti, zmanjševanju stopnje osipa ter boju 
proti revščini, diskriminaciji in socialni 
izključenosti; dodaja, da lahko Evropski 
socialni sklad najbolj prispeva k 
povečanju zaposlovanja v povezavi z 
Evropskim skladom za regionalni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 27
Riikka Pakarinen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. vztrajno poudarja vlogo Evropskega 
socialnega sklada pri zmanjševanju razlik v 
človeškem kapitalu med regijami ter v 
okviru izvajanja socialne razsežnosti 
strategije Evropa 2020, saj je ta sklad 
vzporedno z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj bistveno prispeval k 
uresničevanju nekaterih glavnih 
prednostnih nalog Unije, in sicer h krepitvi 
zaposlenosti med mladimi in trga dela, 
spodbujanju trajnostnega gospodarstva in 
rasti, zmanjševanju stopnje osipa ter boju 
proti revščini, diskriminaciji in socialni 
izključenosti;

8. vztrajno poudarja vlogo Evropskega 
socialnega sklada pri zmanjševanju razlik v 
človeškem kapitalu med regijami ter v 
okviru izvajanja socialne razsežnosti 
strategije Evropa 2020, saj si je ta sklad 
vzporedno z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj prizadeval prispevati k 
uresničevanju nekaterih glavnih 
prednostnih nalog Unije, in sicer h krepitvi 
zaposlenosti med mladimi in trga dela, 
spodbujanju trajnostnega gospodarstva in 
rasti, zmanjševanju stopnje osipa ter boju 
proti revščini, diskriminaciji in socialni 
izključenosti;

Or. fi

Predlog spremembe 28
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da se vse regije srečujejo z 
izzivom ustvarjanja trajnostne rasti in 
izboljševanja učinkovitosti rabe virov, in v 
zvezi s tem poudarja možnosti za 
ustvarjanje delovnih mest, ki jih ponuja 
vlaganje v energetsko učinkovitost, in 
potrebo po nadaljnjih vlaganjih v 
raziskave in razvoj v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 29
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. vendar opozarja, da sicer obstaja trden 
dokaz, da se je izvajanje kohezijske 
politike pospešilo in da so njeni programi 
pomembno prispevali na veliko področjih, 
na katerih so naložbe potrebne za 
modernizacijo gospodarstva in 
konkurenčnost (kot so raziskave in razvoj, 
podpiranje malih in srednjih podjetij, 
ponovna industrializacija, socialna 
vključenost ter izobraževanje in 
usposabljanje), da pa kljub temu obstaja 
tveganje, da mnogo držav članic ne bo 
izvedlo programov do konca sedanjega 
programskega obdobja;

9. vendar opozarja, da sicer obstaja trden 
dokaz, da se je izvajanje kohezijske 
politike pospešilo in da so njeni programi 
pomembno prispevali na veliko področjih, 
na katerih so naložbe potrebne za 
modernizacijo gospodarstva in 
konkurenčnost (kot so raziskave in razvoj, 
podpiranje malih in srednjih podjetij, 
ponovna industrializacija, socialna 
vključenost ter izobraževanje in 
usposabljanje), da pa kljub temu obstaja 
tveganje, da mnogo držav članic ne bo 
izvedlo programov pred koncem sedanjega 
programskega obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 30
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj raziščejo 
sinergije med financiranjem iz kohezijske 
politike in drugimi viri financiranja EU (na 
primer za TEN-T, TEN-E, instrument za 
povezovanje Evrope in druge programe) ter 
financiranjem, ki ga zagotavljata Evropska 
investicijska banka in Evropska banka za 
obnovo in razvoj; poziva države članice, 
naj poenostavijo in izboljšajo dostop do 
razpoložljivih sredstev, da bi spodbudile 
mala in srednja podjetja, lokalne občine in 
druge zainteresirane upravičence k njihovi 
uporabi;

10. spodbuja države članice, naj raziščejo 
sinergije med financiranjem iz kohezijske 
politike in drugimi viri financiranja EU (na 
primer za TEN-T, TEN-E, instrument za 
povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 
COSME in druge programe) ter 
financiranjem, ki ga zagotavljata Evropska 
investicijska banka in Evropska banka za 
obnovo in razvoj; poziva države članice, 
naj pospešijo izvajanje ter poenostavijo in 
izboljšajo dostop do razpoložljivih 
sredstev, da bi spodbudile mala in srednja 
podjetja, lokalne občine in druge 
zainteresirane upravičence k njihovi 
uporabi;

Or. en

Predlog spremembe 31
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja države članice, naj raziščejo 
sinergije med financiranjem iz kohezijske 
politike in drugimi viri financiranja EU (na 
primer za TEN-T, TEN-E, instrument za 
povezovanje Evrope in druge programe) ter 
financiranjem, ki ga zagotavljata Evropska 
investicijska banka in Evropska banka za 
obnovo in razvoj; poziva države članice, 
naj poenostavijo in izboljšajo dostop do 
razpoložljivih sredstev, da bi spodbudile 
mala in srednja podjetja, lokalne občine in 
druge zainteresirane upravičence k njihovi 
uporabi;

10. spodbuja države članice, naj raziščejo 
sinergije med financiranjem iz kohezijske 
politike in drugimi viri financiranja EU (na 
primer za TEN-T, TEN-E, instrument za 
povezovanje Evrope in druge programe) ter 
financiranjem, ki ga zagotavljata Evropska 
investicijska banka in Evropska banka za 
obnovo in razvoj; poziva države članice, 
naj poenostavijo in izboljšajo dostop do 
razpoložljivih sredstev, da bi spodbudile 
mala in srednja podjetja, socialno 
gospodarstvo, lokalne občine in druge 
zainteresirane upravičence k njihovi 
uporabi;

Or. en

Predlog spremembe 32
Vilja Savisaar-Toomast
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen, da četudi je jasno, da ima 
ocenjevanje bistveno vlogo pri razpravah 
o politiki in učenju politike, pomanjkanje 
podatkov – in v številnih primerih 
nezmožnost njihovega združevanja –
onemogoča ustrezno spremljanje napredka 
pri uresničevanju zastavljenih ciljev na 
regionalni in lokalni ravni, ter meni, da je 
treba nujno razširiti in posodobiti 
regionalne statistične podatke ter 
izboljšati njihovo kakovost;

11. je zaskrbljen, da četudi zagotavljanje 
podatkov o spremljanju in informacij o 
izvajanju izboljšuje kakovost zastavljenih 
ciljev, neenotna kakovost v številnih 
primerih poročanja o napredku otežuje 
oblikovanje celotne slike napredka pri 
uresničevanju ciljev na regionalni in 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 33
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. je zaskrbljen, da četudi je jasno, da
ima ocenjevanje bistveno vlogo pri 
razpravah o politiki in učenju politike, 
pomanjkanje podatkov – in v številnih 
primerih nezmožnost njihovega 
združevanja – onemogoča ustrezno 
spremljanje napredka pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev na regionalni in lokalni 
ravni, ter meni, da je treba nujno razširiti 
in posodobiti regionalne statistične 
podatke ter izboljšati njihovo kakovost;

11. se zaveda, da ima ocenjevanje bistveno 
vlogo pri razpravah o politiki in učenju 
politike ter je zato potrebno za ustrezno 
spremljanje napredka; vendar poudarja, da 
so organi na regionalni in lokalni ravni že 
preobremenjeni s svojim delom, zato jih 
tovrstno spremljanje ne sme dodatno 
obremeniti;

Or. en

Predlog spremembe 34
Vilja Savisaar-Toomast
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
za izboljšanje kakovosti načrtovanja 
programov in izvajanja v celoti izkoristijo 
orodja za spremljanje in ocenjevanje, ki so 
predvidena za naslednji zakonodajni okvir;

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
za izboljšanje preglednosti poročanja in
kakovosti načrtovanja programov ter 
njihovega izvajanja v celoti izkoristijo 
orodja za spremljanje in ocenjevanje, ki so 
predvidena za naslednji zakonodajni okvir
(močnejša usmeritev v rezultate, uporaba 
skupnih kazalnikov izložkov, izbira 
kazalnikov rezultatov za posamezne 
programe in jasen okvir uspešnosti);

Or. en

Predlog spremembe 35
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, ki je zdaj začela 
izvajati naknadno oceno za obdobje 2007–
2013, in države članice, naj zagotovijo, da 
bo ocena temeljila na zanesljivih 
podatkih, da bo obravnavala uspešnost, 
učinkovitost in vpliv dejavnosti ter da bo 
zaključena do leta 2015, tako da bo 
mogoče iz nje izpeljati jasna spoznanja za 
izvajanje vmesne ocene naslednjega 
programskega obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Vilja Savisaar-Toomast
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Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poziva Komisijo, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za 
povečanje preglednosti razpisov za prijavo 
projektov in njihove predvidljivosti ter za 
skrajšanje časa med razpisi in dodelitvami 
naročil, zlasti za mala in srednja podjetja, 
ki tekmujejo v hitro spreminjajočem se 
okolju;

Or. en

Predlog spremembe 37
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poziva države članice, naj oblikujejo 
politike za spodbujanje bank k 
sofinanciranju projektov EU;

Or. en

Predlog spremembe 38
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. poziva Komisijo, naj preveri, ali 
organi upravljanja izvajajo direktivo o 
zamudah pri plačilu, in obravnava 
neupravičene zamude pri plačilu s strani 
teh organov;
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Or. en

Predlog spremembe 39
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 13 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13e. poziva Komisijo, naj analizira vpliv 
Evropskega socialnega sklada na 
brezposelnost in ustvarjanje delovnih mest 
ter učinkovitost njegovih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 40
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 13 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13f. poziva službo Komisije za notranjo 
revizijo in Evropsko računsko sodišče, naj 
povečata pogostost revizij uspešnosti 
Kohezijskega sklada in strukturnih 
skladov ter zlasti Evropskega socialnega 
sklada;

Or. en

Predlog spremembe 41
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 13 g (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13g. poziva Komisijo, naj natančno 
analizira vzroke za nizko stopnjo črpanja 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 42
Vilja Savisaar-Toomast

Predlog resolucije
Odstavek 13 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13h. poziva države članice, naj zagotovijo 
ustrezno stopnjo sofinanciranja, da bi 
pospešile uporabo sredstev;

Or. en


