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Predlog spremembe 1
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), ki 
najbolj oddaljenim regijam priznava
poseben status,

– ob upoštevanju členov 349 in 355(1)
Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU), ki najbolj oddaljenim regijam
priznavata poseben status,

Or. pt

Predlog spremembe 2
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), ki 
najbolj oddaljenim regijam priznava 
poseben status,

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), ki 
najbolj oddaljenim regijam priznava 
poseben status ter določa sprejetje 
„posebnih ukrepov“ za polno izvajanje 
Pogodb in skupnih politik,

Or. pt

Predlog spremembe 3
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), ki 
najbolj oddaljenim regijam priznava
poseben status,

– ob upoštevanju členov 349 in 355(1)
Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU), ki najbolj oddaljenim regijam
priznavata poseben status,

Or. fr

Predlog spremembe 4
Jean-Jacob Bicep

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
služb Komisije „Regije 2020 – ocena 
prihodnjih izzivov za regije EU“ 
(SEC(2008)2868),

Or. en

Predlog spremembe 5
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju skupnega 
memoranduma najbolj oddaljenih regij z 
dne 14. oktobra 2009 o najbolj oddaljenih 
regijah za obdobje do leta 2020,

Or. pt

Predlog spremembe 6
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju skupnega memoranduma 
najbolj oddaljenih regij z dne 14. oktobra 
2009 o najbolj oddaljenih regijah za 
obdobje do leta 2020,

Or. fr

Predlog spremembe 7
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju „pakta med otoki“, s 
katerim so se nekateri otoki Evropske unije 
dogovorili za vsaj 20-odstotno zmanjšanje 
emisij CO2 na svojem ozemlju in za sprejetje 
akcijskega načrta za trajnostno otoško 
energijo, ter ob upoštevanju izjave 
Evropskega parlamenta z dne 
19. januarja 2012 o sklenitvi pakta med 
otoki kot uradne evropske pobude,

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 8
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vseh sklepnih deklaracij 
konferenc predsednikov najbolj oddaljenih 
regij Evropske unije in ob upoštevanju 

– ob upoštevanju vseh skupnih prispevkov 
ter tehničnih in političnih dokumentov 
konference predsednikov najbolj 
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sklepne deklaracije 19. konference 
predsednikov najbolj oddaljenih regij 
Evropske unije, ki je potekala 17. in
18. oktobra 2013,

oddaljenih regij Evropske unije, zlasti ob 
upoštevanju sklepne deklaracije 
19. konference predsednikov najbolj 
oddaljenih regij Evropske unije, ki je 
potekala 17. in 18. oktobra 2013,

Or. pt

Predlog spremembe 9
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker prednosti, viri in potenciali najbolj 
oddaljenih regij, ki jih Evropska komisija 
priznava v svoji strategiji iz leta 2008 in 
sporočilu iz leta 2012, zajemajo ključna 
področja za Evropsko unijo z vidika 
raziskav, inovacij in rasti ter se te regije z 
izjemo kohezijske, kmetijske in ribiške 
politike premalo podpirajo in financirajo iz 
evropskih skladov in programov,

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

Or. fr

Predlog spremembe 10
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker prednosti, viri in potenciali najbolj 
oddaljenih regij, ki jih Evropska komisija 
priznava v svoji strategiji iz leta 2008 in 
sporočilu iz leta 2012, zajemajo ključna 
področja za Evropsko unijo z vidika 
raziskav, inovacij in rasti ter se te regije z 
izjemo kohezijske, kmetijske in ribiške 
politike premalo podpirajo in financirajo iz 

A. ker prednosti, viri in potenciali najbolj 
oddaljenih regij, ki jih Evropska komisija 
priznava v svoji strategiji iz leta 2008 in 
sporočilu iz leta 2012, zajemajo ključna 
področja za Evropsko unijo z vidika 
raziskav, inovacij in rasti ter se te regije 
premalo podpirajo in financirajo iz 
evropskih skladov in programov,
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evropskih skladov in programov,

Or. pt

Predlog spremembe 11
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so najbolj oddaljene regije 
sestavljene iz sklopa arhipelagov in otokov 
ter regije, obdane z amazonskim gozdom, 
in so zato zanje značilne posebne skupne 
omejitve, zaradi katerih se razlikujejo od 
drugih geografskih posebnosti Unije 
(otoških, gorskih in redko poseljenih 
regij);

Or. pt

Predlog spremembe 12
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so ob upoštevanju ciljev, ki si jih je 
EU postavila za uresničitev strategije 
Evropa 2020 za rast, strategije 
Obzorje 2020, strategije Energija 2020, 
programov LIFE+ in Natura 2000 ter 
vseevropskih telekomunikacijskih, 
prometnih in energetskih omrežij, najbolj 
oddaljene regije vzorčni primer regij, ki 
lahko bistveno pripomorejo k uresničitvi 
teh izzivov,

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

Or. fr
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Predlog spremembe 13
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so ob upoštevanju ciljev, ki si jih je 
EU postavila za uresničitev strategije 
Evropa 2020 za rast, strategije 
Obzorje 2020, strategije Energija 2020, 
programov LIFE+ in Natura 2000 ter 
vseevropskih telekomunikacijskih, 
prometnih in energetskih omrežij, najbolj 
oddaljene regije vzorčni primer regij, ki 
lahko bistveno pripomorejo k uresničitvi 
teh izzivov,

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

Or. pt

Predlog spremembe 14
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker za uresničitev teh strategij strukturni 
in investicijski skladi za najbolj oddaljene 
regije, namenjeni zmanjševanju njihovega 
zaostanka v ekonomsko-socialnem 
razvoju, ne bodo zadostovali, da bi lahko 
te regije z vsemi potenciali sodelovale pri 
premagovanju velikih izzivov Evropske 
unije,

D. ker morajo biti za uresničitev teh 
strategij strukturni in investicijski skladi za 
najbolj oddaljene regije pod strogim 
nadzorom ter jih je treba prilagajati ali 
dopolnjevati, da bi lahko te regije v skladu 
s svojimi namerami sodelovale pri 
premagovanju velikih izzivov Evropske 
unije,

Or. pt

Predlog spremembe 15
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker za uresničitev teh strategij strukturni 
in investicijski skladi za najbolj oddaljene 
regije, namenjeni zmanjševanju njihovega 
zaostanka v ekonomsko-socialnem razvoju, 
ne bodo zadostovali, da bi lahko te regije z
vsemi potenciali sodelovale pri 
premagovanju velikih izzivov Evropske 
unije,

D. ker za uresničitev teh strategij strukturni 
in investicijski skladi za najbolj oddaljene 
regije, namenjeni zmanjševanju njihovega 
zaostanka v ekonomsko-socialnem razvoju, 
ne bodo zadostovali, da bi lahko te regije z
najboljšimi potenciali sodelovale pri 
premagovanju velikih izzivov Evropske 
unije,

Or. pt

Predlog spremembe 16
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker trenutni položaj, ki ga zaznamuje 
gospodarska in socialna kriza, posebej 
močno vpliva na najbolj oddaljene regije 
Evropske unije, zlasti na področjih 
konkurenčnosti in zaposlovanja, ter je 
treba kot odgovor na potrebo po 
gospodarski rasti in za reševanje 
problematike brezposelnosti nujno 
zagotoviti ustrezne rešitve v prihodnjem 
finančnem in programskem obdobju;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava E
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je mogoče na podlagi člena 349 
najbolj oddaljenim regijam tudi omogočiti,
da poiščejo mesto, ki bi jim moralo 
pripadati v različnih programih EU, s 
katerimi bi lahko konkretno razvijali 
potenciale, ki se jim priznavajo,

E. ker je mogoče na podlagi člena 349 
najbolj oddaljenim regijam omogočiti tudi
odstopanje od postopkov, ki se uporabljajo
v različnih programih EU, s katerimi bi 
lahko konkretno razvijali potenciale, ki se 
jim priznavajo,

Or. fr

Predlog spremembe 18
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je mogoče na podlagi člena 349
najbolj oddaljenim regijam tudi omogočiti, 
da poiščejo mesto, ki bi jim moralo 
pripadati v različnih programih EU, s 
katerimi bi lahko konkretno razvijali 
potenciale, ki se jim priznavajo,

E. ker je treba člen 349 uporabljati kot 
pravno podlago, ki najbolj oddaljenim 
regijam omogoča, da poiščejo mesto, ki bi 
jim moralo pripadati v različnih programih 
EU, s katerimi bi lahko učinkovito in
konkretno razvijali potenciale, ki se jim 
priznavajo,

Or. pt

Predlog spremembe 19
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bi bile lahko najbolj oddaljene regije 
vzorčni primeri ozemelj, ki koristijo celotni 
Uniji na področjih, kot so biotska 
raznovrstnost, okolje, prilagajanje 
podnebnim spremembam, upravljanje in 
opazovanje ekstremnih vremenskih 

F. ker bi bile lahko najbolj oddaljene regije
eksperimentalna ozemlja in hkrati vzorčni 
primeri ozemelj, ki koristijo celotni Uniji 
na področjih, kot so biotska raznovrstnost, 
okolje, prilagajanje podnebnim 
spremembam, upravljanje in opazovanje 
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pojavov, raziskave, inovacije, prostor, 
letalska in vesoljska panoga, oceani, 
pomorsko upravljanje, vulkanologija, 
zdravje, obnovljivi viri energije, promet, 
telekomunikacije, zmožnost nudenja 
človekoljubne pomoči v izrednih razmerah 
v tretjih državah ter kultura,

ekstremnih vremenskih pojavov, raziskave, 
inovacije, prostor, letalska in vesoljska 
panoga, oceani, pomorsko upravljanje, 
vulkanologija, zdravje, obnovljivi viri 
energije, promet, telekomunikacije, 
zmožnost nudenja človekoljubne pomoči v 
izrednih razmerah v tretjih državah ter 
kultura,

Or. fr

Predlog spremembe 20
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bi bile lahko najbolj oddaljene regije 
vzorčni primeri ozemelj, ki koristijo celotni 
Uniji na področjih, kot so biotska 
raznovrstnost, okolje, prilagajanje 
podnebnim spremembam, upravljanje in 
opazovanje ekstremnih vremenskih 
pojavov, raziskave, inovacije, prostor, 
letalska in vesoljska panoga, oceani, 
pomorsko upravljanje, vulkanologija, 
zdravje, obnovljivi viri energije, promet, 
telekomunikacije, zmožnost nudenja 
človekoljubne pomoči v izrednih razmerah 
v tretjih državah ter kultura,

F. ker bi lahko najbolj oddaljene regije
postale vzorčni primeri ozemelj, ki 
koristijo celotni Uniji na področjih, kot so
biotska raznovrstnost, okolje, prilagajanje 
podnebnim spremembam, upravljanje in 
opazovanje ekstremnih vremenskih 
pojavov, raziskave, inovacije, prostor, 
letalska in vesoljska panoga, oceani, modra 
rast, pomorsko upravljanje, vulkanologija, 
zdravje, obnovljivi viri energije, promet, 
telekomunikacije, zmožnost nudenja 
človekoljubne pomoči v izrednih razmerah 
v tretjih državah ter kultura,

Or. pt

Predlog spremembe 21
Jean-Jacob Bicep

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bi bile lahko najbolj oddaljene regije F. ker bi bile lahko najbolj oddaljene regije 
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vzorčni primeri ozemelj, ki koristijo celotni 
Uniji na področjih, kot so biotska 
raznovrstnost, okolje, prilagajanje 
podnebnim spremembam, upravljanje in 
opazovanje ekstremnih vremenskih pojavov, 
raziskave, inovacije, prostor, letalska in 
vesoljska panoga, oceani, pomorsko 
upravljanje, vulkanologija, zdravje, 
obnovljivi viri energije, promet, 
telekomunikacije, zmožnost nudenja 
človekoljubne pomoči v izrednih razmerah v 
tretjih državah ter kultura,

vzorčni primeri ozemelj, ki koristijo celotni 
Uniji na področjih, kot so biotska 
raznovrstnost, okolje, prilagajanje 
podnebnim spremembam in blaženje le-
teh, upravljanje in opazovanje ekstremnih 
vremenskih pojavov, raziskave, inovacije,
prostor, letalska in vesoljska panoga, 
oceani, pomorsko upravljanje, 
vulkanologija, zdravje, obnovljivi viri 
energije, promet, telekomunikacije, 
zmožnost nudenja človekoljubne pomoči v 
izrednih razmerah v tretjih državah ter 
kultura,

Or. en

Predlog spremembe 22
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bi bile lahko najbolj oddaljene regije 
vzorčni primeri ozemelj, ki koristijo celotni 
Uniji na področjih, kot so biotska 
raznovrstnost, okolje, prilagajanje 
podnebnim spremembam, upravljanje in 
opazovanje ekstremnih vremenskih 
pojavov, raziskave, inovacije, prostor, 
letalska in vesoljska panoga, oceani, 
pomorsko upravljanje, vulkanologija, 
zdravje, obnovljivi viri energije, promet, 
telekomunikacije, zmožnost nudenja 
človekoljubne pomoči v izrednih razmerah 
v tretjih državah ter kultura,

F. ker bi bile lahko najbolj oddaljene regije 
vzorčni primeri ozemelj, ki koristijo celotni 
Uniji na področjih, kot so biotska 
raznovrstnost, okolje, prilagajanje 
podnebnim spremembam, upravljanje in 
opazovanje ekstremnih vremenskih 
pojavov, raziskave, inovacije, prostor, 
letalska in vesoljska panoga, oceani, 
pomorsko prostorsko načrtovanje in 
pomorsko upravljanje, seizmologija,
vulkanologija, zdravje, obnovljivi viri 
energije, promet, telekomunikacije, 
zmožnost nudenja človekoljubne pomoči v 
izrednih razmerah v tretjih državah ter 
kultura,

Or. pt

Predlog spremembe 23
Luís Paulo Alves
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se najbolj oddaljene regije ter 
čezmorske države in ozemlja (ČDO)
nahajajo v morskih bazenih Karibov,
Indijskega, Atlantskega in Tihega oceana, 
Arktike in Antarktike ter ima Evropska 
unija že samo zaradi njih status največjega 
svetovnega pomorskega prostora s 
25 milijoni km2 izključne ekonomske 
cone, hkrati pa njihova geostrateška lega 
pripomore k svetovni razsežnosti EU ter so 
ta območja izjemno bogata z naravnimi, 
morskimi in ribolovnimi viri, ki 
predstavljajo 50 % svetovne biotske 
raznovrstnosti,

G. ker se najbolj oddaljene regije nahajajo 
v morskih bazenih Karibov ter Indijskega
in Atlantskega oceana ter ima Evropska 
unija že samo zaradi njih status največjega 
svetovnega pomorskega prostora, hkrati pa 
njihova geostrateška lega pripomore k 
svetovni razsežnosti EU ter so ta območja 
izjemno bogata z naravnimi, morskimi in 
ribolovnimi viri,

Or. pt

Predlog spremembe 24
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se najbolj oddaljene regije ter 
čezmorske države in ozemlja (ČDO)
nahajajo v morskih bazenih Karibov, 
Indijskega, Atlantskega in Tihega oceana, 
Arktike in Antarktike ter ima Evropska 
unija že samo zaradi njih status največjega 
svetovnega pomorskega prostora s 
25 milijoni km2 izključne ekonomske 
cone, hkrati pa njihova geostrateška lega 
pripomore k svetovni razsežnosti EU ter so 
ta območja izjemno bogata z naravnimi, 
morskimi in ribolovnimi viri, ki 
predstavljajo 50 % svetovne biotske 
raznovrstnosti,

G. ker se najbolj oddaljene regije nahajajo 
v morskih bazenih Karibov, Indijskega
oceana in Atlantskega oceana ter ima 
Evropska unija zaradi njih status 
največjega svetovnega pomorskega 
prostora s 25 milijoni km2 izključne 
ekonomske cone, hkrati pa njihova 
geostrateška lega pripomore k svetovni 
razsežnosti EU ter so ta območja izjemno 
bogata z naravnimi, morskimi in 
ribolovnimi viri, ki predstavljajo 50 % 
svetovne biotske raznovrstnosti,
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Or. fr

Predlog spremembe 25
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so najbolj oddaljene regije in ČDO 
edinstveni ter tvorijo skupno celoto, ki je 
hkrati v Evropski uniji in zunaj nje; ker
mora Evropska komisija spodbujati in 
podpirati približevanje najbolj oddaljenih 
regij in ČDO, zlasti z izoblikovanjem 
skupnih politik,

H. ker so najbolj oddaljene regije
edinstvene ter tvorijo skupno celoto, ki je 
hkrati v Evropski uniji in zunaj nje ter jo
mora Evropska komisija spodbujati in 
podpirati, zlasti z izoblikovanjem skupnih 
politik in sprejemanjem posebnih 
ukrepov,

Or. pt

Predlog spremembe 26
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so najbolj oddaljene regije in ČDO 
edinstveni ter tvorijo skupno celoto, ki je 
hkrati v Evropski uniji in zunaj nje; ker
mora Evropska komisija spodbujati in 
podpirati približevanje najbolj oddaljenih 
regij in ČDO, zlasti z izoblikovanjem 
skupnih politik,

H. ker so najbolj oddaljene regije
edinstvene ter tvorijo skupno celoto, ki je 
hkrati v Evropski uniji in zunaj nje ter jo
mora Evropska komisija spodbujati in 
podpirati, zlasti z izoblikovanjem skupnih 
politik,

Or. fr

Predlog spremembe 27
Luís Paulo Alves
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Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je treba za optimizacijo potencialov 
najbolj oddaljenih regij in ČDO ustvariti 
čim boljše sinergije med vsemi 
instrumenti, skladi in programi Unije,

I. ker je treba za optimizacijo potencialov 
najbolj oddaljenih regij ustvariti čim boljše 
sinergije med vsemi instrumenti, skladi in 
programi Unije,

Or. pt

Predlog spremembe 28
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je treba za optimizacijo potencialov 
najbolj oddaljenih regij in ČDO ustvariti 
čim boljše sinergije med vsemi 
instrumenti, skladi in programi Unije,

I. ker je treba za optimizacijo potencialov 
najbolj oddaljenih regij ustvariti čim boljše 
sinergije med vsemi instrumenti, skladi in 
programi Unije,

Or. fr

Predlog spremembe 29
Jean-Jacob Bicep

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. je prepričan, da so prednosti, potenciali, 
viri in izkušnje najbolj oddaljenih regij 
dodatna možnost za Unijo pri spopadanju z 
izzivi, s katerimi se srečuje na področjih 
globalizacije, inovativnosti, rasti, socialne 
kohezije, demografskih pritiskov, 
podnebnih sprememb, energetike, 
trajnostnega upravljanja svojih naravnih 
virov in svoje biotske raznovrstnosti,

1. je prepričan, da so prednosti, potenciali, 
viri in izkušnje najbolj oddaljenih regij 
dodatna možnost za Unijo in države 
članice pri spopadanju z izzivi, s katerimi 
se srečujejo na področjih globalizacije, 
inovativnosti, rasti, socialne kohezije, 
demografskih pritiskov, podnebnih 
sprememb, energetike, trajnostnega 
upravljanja svojih naravnih virov in svoje 
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biotske raznovrstnosti,

Or. en

Predlog spremembe 30
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da zaradi premajhnega 
dostopa najbolj oddaljenih regij do 
različnih sredstev Unije posredno nastaja 
dolgoročna škoda za celotno Unijo;

2. je prepričan, da zaradi premajhnega 
dostopa najbolj oddaljenih regij do 
različnih sredstev Unije nastaja dolgoročna 
škoda za celotno Unijo;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da zaradi premajhnega 
dostopa najbolj oddaljenih regij do 
različnih sredstev Unije posredno nastaja 
dolgoročna škoda za celotno Unijo;

2. je prepričan, da boljši dostop najbolj 
oddaljenih regij do različnih programov in
sredstev Unije neposredno koristi celotni 
Uniji;

Or. pt

Predlog spremembe 32
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je prepričan, da zaradi premajhnega 
dostopa najbolj oddaljenih regij do 
različnih sredstev Unije posredno nastaja 
dolgoročna škoda za celotno Unijo;

2. je prepričan, da zaradi premajhnega 
dostopa najbolj oddaljenih regij do 
različnih sredstev Unije posredno nastaja 
dolgoročna škoda za celotno Unijo, ter 
nasprotuje usmeritvi, ki se priporoča na 
ravni Unije in v skladu s katero se skoraj 
vse potrebe najbolj oddaljenih regij 
financirajo le iz kohezijske politike;

Or. pt

Predlog spremembe 33
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. podpira prizadevanja Evropske komisije 
za izoblikovanje politik, s katerimi bi 
okrepili avtonomijo, utrdili gospodarstvo in 
ustvarjali trajnostna delovna mesta v 
najbolj oddaljenih regijah, pri čemer je 
treba izkoristiti njihove prednosti ter 
praktične in domiselne ukrepe na podlagi 
člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente za 
vsakega od skladov in programov, ki 
vključujejo cilje, s katerimi je mogoče 
prednosti najbolj oddaljenih regij 
spremeniti v ekonomsko resničnost;

3. podpira prizadevanja Evropske komisije 
za izoblikovanje politik, s katerimi bi 
okrepili avtonomijo, utrdili gospodarstvo in 
ustvarjali trajnostna delovna mesta v 
najbolj oddaljenih regijah, pri čemer je 
treba izkoristiti njihove prednosti ter 
praktične in inovativne ukrepe na podlagi 
člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente za 
vsakega od skladov in programov, ki 
vključujejo cilje, s katerimi je mogoče 
prednosti najbolj oddaljenih regij 
spremeniti v ekonomsko resničnost;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. podpira prizadevanja Evropske komisije 
za izoblikovanje politik, s katerimi bi 
okrepili avtonomijo, utrdili gospodarstvo in 
ustvarjali trajnostna delovna mesta v 
najbolj oddaljenih regijah, pri čemer je 
treba izkoristiti njihove prednosti ter
praktične in domiselne ukrepe na podlagi 
člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente za 
vsakega od skladov in programov, ki 
vključujejo cilje, s katerimi je mogoče 
prednosti najbolj oddaljenih regij 
spremeniti v ekonomsko resničnost;

3. podpira prizadevanja Evropske komisije 
za izoblikovanje politik, s katerimi bi 
okrepili avtonomijo, utrdili gospodarstvo in 
ustvarjali trajnostna delovna mesta v 
najbolj oddaljenih regijah, pri čemer je 
treba izkoristiti njihove prednosti,
praktične in domiselne ukrepe na podlagi 
člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente, 
zlasti na področjih energije, prometa ter 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, za vsakega od skladov in 
programov, ki vključujejo cilje, s katerimi 
je mogoče prednosti najbolj oddaljenih 
regij spremeniti v ekonomsko resničnost;

Or. pt

Predlog spremembe 35
Jean-Jacob Bicep

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. podpira prizadevanja Evropske komisije 
za izoblikovanje politik, s katerimi bi 
okrepili avtonomijo, utrdili gospodarstvo in 
ustvarjali trajnostna delovna mesta v 
najbolj oddaljenih regijah, pri čemer je 
treba izkoristiti njihove prednosti ter 
praktične in domiselne ukrepe na podlagi 
člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente za 
vsakega od skladov in programov, ki 
vključujejo cilje, s katerimi je mogoče 
prednosti najbolj oddaljenih regij 
spremeniti v ekonomsko resničnost;

3. podpira prizadevanja Evropske komisije 
za izoblikovanje politik, s katerimi bi 
okrepili avtonomijo, utrdili gospodarstvo in 
ustvarjali trajnostna delovna mesta v 
najbolj oddaljenih regijah, pri čemer je 
treba izkoristiti njihove prednosti ter 
praktične in domiselne ukrepe na podlagi 
člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente za 
vsakega od skladov in programov, ki 
vključujejo cilje, s katerimi je mogoče 
prednosti najbolj oddaljenih regij 
spremeniti v trajnostni razvoj;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. podpira prizadevanja Evropske komisije 
za izoblikovanje politik, s katerimi bi 
okrepili avtonomijo, utrdili gospodarstvo in 
ustvarjali trajnostna delovna mesta v 
najbolj oddaljenih regijah, pri čemer je 
treba izkoristiti njihove prednosti ter
praktične in domiselne ukrepe na podlagi 
člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente za 
vsakega od skladov in programov, ki 
vključujejo cilje, s katerimi je mogoče 
prednosti najbolj oddaljenih regij 
spremeniti v ekonomsko resničnost;

3. podpira prizadevanja Evropske komisije 
za izoblikovanje politik, s katerimi bi 
okrepili avtonomijo, utrdili gospodarstvo in 
ustvarjali trajnostna delovna mesta v 
najbolj oddaljenih regijah, pri čemer je 
treba izkoristiti njihove prednosti,
praktične in domiselne ukrepe na podlagi 
člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente, 
zlasti na področjih energije, 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter prometa, za vsakega od 
skladov in programov, ki vključujejo cilje, 
s katerimi je mogoče prednosti najbolj 
oddaljenih regij spremeniti v ekonomsko 
resničnost;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja tudi, da morajo evropske 
politike prispevati k spodbujanju in 
diverzifikaciji gospodarske osnove 
gospodarstev najbolj oddaljenih regij in 
ustvarjanju delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 38
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da je člen 349 PDEU ustrezna 
pravna podlaga za sprejemanje posebnih 
ukrepov za najbolj oddaljene regije, 
vendar hkrati obžaluje omejeno in 
skromno uporabo te določbe Pogodbe, s 
katero je omogočena posebna obravnava 
na podlagi statusa najbolj oddaljene 
regije;

Or. pt

Predlog spremembe 39
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja še, da potrebujejo najbolj 
oddaljene regije finančne in carinske 
instrumente, ter izpostavlja pomen teh 
instrumentov zanje, saj so bistveni za 
spodbujanje zlasti diverzifikacije obrobnih 
gospodarstev in ustvarjanja delovnih 
mest;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj izoblikuje dvoletno 4. poziva Komisijo, naj spodbuja 
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kontaktno skupino med različnimi 
evropskimi komisarji in izvoljenimi 
poslanci najbolj oddaljenih regij v 
Evropskem parlamentu, da bi tako 
omogočili pregled nad izvajanjem 
programov za najbolj oddaljene regije;

izoblikovanje skupine za stike dvakrat 
letno med različnimi evropskimi komisarji, 
pristojnimi za medresorsko delovno 
skupino, ki usklajuje politike v zvezi z 
najbolj oddaljenimi regijami, in 
izvoljenimi poslanci najbolj oddaljenih 
regij v Evropskem parlamentu, da bi tako 
omogočili pregled nad izvajanjem 
programov za najbolj oddaljene regije;

Or. pt

Predlog spremembe 41
Jean-Jacob Bicep

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj izoblikuje dvoletno
kontaktno skupino med različnimi 
evropskimi komisarji in izvoljenimi 
poslanci najbolj oddaljenih regij v 
Evropskem parlamentu, da bi tako 
omogočili pregled nad izvajanjem 
programov za najbolj oddaljene regije;

4. poziva Komisijo, naj izoblikuje skupino 
za stike med različnimi evropskimi 
komisarji in izvoljenimi poslanci najbolj 
oddaljenih regij v Evropskem parlamentu, 
da bi tako omogočili pregled nad 
izvajanjem programov za najbolj oddaljene 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 42
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj izoblikuje dvoletno 
kontaktno skupino med različnimi 
evropskimi komisarji in izvoljenimi 
poslanci najbolj oddaljenih regij v 
Evropskem parlamentu, da bi tako 
omogočili pregled nad izvajanjem 

4. poziva Komisijo, naj izoblikuje skupino 
za stike dvakrat letno med različnimi 
evropskimi komisarji in izvoljenimi 
poslanci najbolj oddaljenih regij v 
Evropskem parlamentu, da bi tako 
omogočili pregled nad načrtovanjem in/ali
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programov za najbolj oddaljene regije; izvajanjem programov za najbolj oddaljene 
regije;

Or. pt

Predlog spremembe 43
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da so najbolj oddaljene regije 
zaradi svoje oddaljenosti od evropske 
celine skupaj s ČDO prenašalci vpliva 
Evropske unije, ki se zaveda svoje 
svetovne razsežnosti in vpliva v svetu, v 
katerem potekajo korenite spremembe;

5. poudarja, da so najbolj oddaljene regije 
zaradi svoje oddaljenosti od evropske 
celine prenašalci vpliva Evropske unije, ki 
se zaveda svoje svetovne razsežnosti in 
vpliva v svetu, v katerem potekajo korenite 
spremembe;

Or. pt

Predlog spremembe 44
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da so najbolj oddaljene regije 
zaradi svoje oddaljenosti od evropske 
celine skupaj s ČDO prenašalci vpliva 
Evropske unije, ki se zaveda svoje 
svetovne razsežnosti in vpliva v svetu, v 
katerem potekajo korenite spremembe;

5. poudarja, da so najbolj oddaljene regije 
zaradi svoje oddaljenosti od evropske 
celine prenašalci vpliva Evropske unije, ki 
se zaveda svoje svetovne razsežnosti in 
vpliva v svetu, v katerem potekajo korenite 
spremembe;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. vztraja, da je treba najbolj oddaljenim 
regijam nameniti posebno pozornost za 
primer naravnih nesreč, pri čemer je treba
v skladu s členom 349, ki omogoča 
sprejetje posebnih ukrepov, upoštevati 
njihove posebnosti, in hkrati opozarja na 
pomen usklajevanja med strukturnimi 
skladi in Solidarnostnim skladom 
Evropske unije;

Or. pt

Predlog spremembe 46
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva, naj vlaganja v okviru storitev 
splošnega gospodarskega pomena v 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, promet, vodo in energijo 
postanejo prednostne naložbe v teh 
regijah, ter zagovarja večjo usklajenost 
ureditve za državne pomoči v najbolj 
oddaljenih regijah, da bi tako uresničili 
cilje strategije Evropa 2020;

Or. pt

Predlog spremembe 47
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 6



PE526.234v01-00 24/74 AM\1014678SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je zavedanje svetovne 
razsežnosti, s katero se lahko izkaže Unija, 
tesno povezano s pozornostjo, ki jo ta 
namenja svojim najbolj oddaljenim regijam
in ČDO; je prepričan, da dejstvo, da Unija 
zanemarja ali podcenjuje težo in pomen, 
ki ju bodo imele v prihodnosti njene 
strateške izbire naložb v najbolj oddaljene 
regije in ČDO, kaže na to, da premalo 
vlaga v lastno svetovno in mednarodno 
razsežnost;

6. je prepričan, da je zavedanje svetovne 
razsežnosti, s katero se lahko izkaže Unija, 
tesno povezano s pozornostjo, ki jo ta 
namenja svojim najbolj oddaljenim 
regijam; meni, da je treba nujno izboljšati 
sinergije med instrumenti in programi, da
bi tako spodbudili mednarodno 
sodelovanje teh regij kot najbolj 
izpostavljenih točk v svetu;

Or. pt

Predlog spremembe 48
Jean-Jacob Bicep

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je zavedanje svetovne 
razsežnosti, s katero se lahko izkaže Unija, 
tesno povezano s pozornostjo, ki jo ta 
namenja svojim najbolj oddaljenim regijam 
in ČDO; je prepričan, da dejstvo, da Unija
zanemarja ali podcenjuje težo in pomen, 
ki ju bodo imele v prihodnosti njene
strateške izbire naložb v najbolj oddaljene 
regije in ČDO, kaže na to, da premalo
vlaga v lastno svetovno in mednarodno 
razsežnost;

6. je prepričan, da je zavedanje svetovne 
razsežnosti, s katero se lahko izkaže Unija, 
tesno povezano s pozornostjo, ki jo ta 
namenja svojim najbolj oddaljenim regijam 
in ČDO; je prepričan, da dejstvo, da Unija
in države članice zanemarjajo ali 
podcenjujejo težo in pomen, ki ju bodo 
imele v prihodnosti njihove strateške izbire 
naložb v najbolj oddaljene regije in ČDO, 
kaže na to, da premalo vlagajo v lastno 
svetovno in mednarodno razsežnost;

Or. en

Predlog spremembe 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. je prepričan, da je zavedanje svetovne 
razsežnosti, s katero se lahko izkaže Unija, 
tesno povezano s pozornostjo, ki jo ta 
namenja svojim najbolj oddaljenim regijam
in ČDO; je prepričan, da dejstvo, da Unija 
zanemarja ali podcenjuje težo in pomen, ki 
ju bodo imele v prihodnosti njene strateške 
izbire naložb v najbolj oddaljene regije in 
ČDO, kaže na to, da premalo vlaga v lastno 
svetovno in mednarodno razsežnost;

6. je prepričan, da je zavedanje svetovne 
razsežnosti, s katero se lahko izkaže Unija, 
tesno povezano s pozornostjo, ki jo ta 
namenja svojim najbolj oddaljenim 
regijam; je prepričan, da dejstvo, da Unija 
zanemarja ali podcenjuje težo in pomen, ki 
ju bodo imele v prihodnosti njene strateške 
izbire naložb v najbolj oddaljene regije, 
kaže na to, da premalo vlaga v lastno 
svetovno in mednarodno razsežnost;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. opozarja, da je treba sprejeti 
makroregionalno perspektivo in izdelati 
strategije za makroregije, ki bodo 
vključevale najbolj oddaljene regije, da bi 
tako spodbudili izoblikovanje sinergij med 
strukturnimi skladi in drugimi programi 
Unije ter izkoristili značilnosti in vire teh 
regij;

Or. pt

Predlog spremembe 51
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva nacionalne in regionalne 
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organe, naj izkoristijo pristop na podlagi 
financiranja iz več skladov ter naj v mejah 
mogočega in čim učinkoviteje izoblikujejo 
povezave med strukturnimi skladi in 
finančnimi instrumenti drugih programov 
Evropske unije;

Or. pt

Predlog spremembe 52
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj vpelje splošno 
strategijo za „evropske čezmorske države 
in ozemlja“ in naj pripravi prvi skupni 
forum EU, najbolj oddaljenih regij in 
ČDO;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 53
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj vpelje splošno 
strategijo za „evropske čezmorske države 
in ozemlja“ in naj pripravi prvi skupni 
forum EU, najbolj oddaljenih regij in 
ČDO;

7. poziva Komisijo, naj vpelje splošno 
strategijo za „evropske čezmorske države 
in ozemlja“ ;

Or. fr
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Predlog spremembe 54
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj vpelje splošno
strategijo za „evropske čezmorske države 
in ozemlja“ in naj pripravi prvi skupni 
forum EU, najbolj oddaljenih regij in 
ČDO;

7. poziva Komisijo, naj poglobi evropsko
strategijo v zvezi z najbolj oddaljenimi 
regijami, da bi tako omogočili razvoj 
prednosti teh regij ter upoštevali njihove 
strukturne in stalne omejitve; v tem 
okviru poziva Komisijo, naj poskrbi za
nadaljnje ukrepanje v zvezi s predlogi
najbolj oddaljenih regij, zlasti tistimi iz 
njihovih akcijskih načrtov;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da lahko najbolj oddaljene regije 
prevzamejo vodilno vlogo, kar zadeva 
raziskave in tehnologijo na področjih, 
opredeljenih v ciljih programa 
Obzorje 2020, kot so prostor, letalska in 
vesoljska panoga, biotehnologije, 
opazovanje naravnih tveganj, pomorske 
raziskave, biotska raznovrstnost, obnovljivi 
viri energije, zdravje, prilagajanje 
podnebnim spremembam in pametni 
prevoz;

8. meni, da imajo najbolj oddaljene regije
možnost, da prevzamejo vodilno vlogo, kar 
zadeva raziskave in tehnologijo na 
področjih, opredeljenih v ciljih programa 
Obzorje 2020, kot so prostor, letalska in 
vesoljska panoga, biotehnologije, 
opazovanje naravnih tveganj, pomorske 
raziskave, biotska raznovrstnost, obnovljivi 
viri energije, zdravje, prilagajanje 
podnebnim spremembam in pametni 
prevoz;

Or. pt

Predlog spremembe 56
Patrice Tirolien
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja, da je prvi cilj nove kohezijske 
politike krepitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij;

9. opozarja, da je eden prvih ciljev nove 
kohezijske politike krepitev raziskav, 
tehnološkega razvoja in inovacij;

Or. fr

Predlog spremembe 57
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. opozarja, da je prvi cilj nove kohezijske 
politike krepitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij;

9. opozarja, da je cilj kohezijske politike
2014–2020 med drugim krepitev raziskav, 
tehnološkega razvoja in inovacij;

Or. pt

Predlog spremembe 58
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje, da projekti najbolj oddaljenih 
regij niso bili dovolj podprti z okvirnim 
programom za raziskave in razvoj za 
obdobje 2007–2013, kar je povzročilo 
šibko udeležbo, majhen delež uspešnosti in 
zmanjšano navzočnost najbolj oddaljenih 
regij v evropskih raziskovalnih omrežjih;

10. obžaluje, da najbolj oddaljene regije
niso prejele dovolj pomoči iz okvirnega 
programa za raziskave in razvoj za 
obdobje 2007–2013, kar je povzročilo 
šibko udeležbo, majhen delež uspešnosti in 
zmanjšano navzočnost najbolj oddaljenih 
regij v evropskih raziskovalnih omrežjih;

Or. pt
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Predlog spremembe 59
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje, da projekti najbolj oddaljenih 
regij niso bili dovolj podprti z okvirnim 
programom za raziskave in razvoj za 
obdobje 2007–2013, kar je povzročilo 
šibko udeležbo, majhen delež uspešnosti in 
zmanjšano navzočnost najbolj oddaljenih 
regij v evropskih raziskovalnih omrežjih;

10. obžaluje, da projekti najbolj oddaljenih 
regij, ki le zelo težko izpolnijo zahteve za 
pridobitev finančnih sredstev Skupnosti,
niso bili dovolj podprti z okvirnim 
programom za raziskave in razvoj za 
obdobje 2007–2013, kar je povzročilo 
šibko udeležbo, majhen delež uspešnosti in 
zmanjšano navzočnost najbolj oddaljenih 
regij v evropskih raziskovalnih omrežjih;

Or. pt

Predlog spremembe 60
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi morala Evropska komisija 
za polno uresničitev ciljev kohezijske 
politike ter strategij Evropa 2020 in 
Obzorje 2020, česar ni mogoče zagotoviti 
le z Evropskim skladom za regionalni 
razvoj (ESRR), poenostaviti, zagotoviti in 
spodbujati dostop najbolj oddaljenih regij 
do programa Obzorje 2020, in sicer z 
vzpostavitvijo posebnih programov, ki bi 
lahko pripomogli k boljšemu vključevanju 
v evropska in mednarodna omrežja za 
raziskave in inovacije;

11. meni, da bi morala Evropska komisija 
za polno uresničitev ciljev kohezijske 
politike ter strategij Evropa 2020 in 
Obzorje 2020, česar ni mogoče zagotoviti 
le z Evropskim skladom za regionalni 
razvoj (ESRR), zagotoviti dostop najbolj 
oddaljenih regij do programa 
Obzorje 2020, in sicer z vzpostavitvijo 
posebnih programov, ki bi lahko 
pripomogli k boljšemu vključevanju v 
evropska in mednarodna omrežja za 
raziskave in inovacije;

Or. fr
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Predlog spremembe 61
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi morala Evropska komisija 
za polno uresničitev ciljev kohezijske 
politike ter strategij Evropa 2020 in 
Obzorje 2020, česar ni mogoče zagotoviti 
le z Evropskim skladom za regionalni 
razvoj (ESRR), poenostaviti, zagotoviti in 
spodbujati dostop najbolj oddaljenih regij 
do programa Obzorje 2020, in sicer z 
vzpostavitvijo posebnih programov, ki bi 
lahko pripomogli k boljšemu vključevanju 
v evropska in mednarodna omrežja za 
raziskave in inovacije;

11. meni, da bi morala Evropska komisija 
za polno uresničitev ciljev kohezijske 
politike ter strategij Evropa 2020 in 
Obzorje 2020, česar ni mogoče zagotoviti 
le z Evropskim skladom za regionalni 
razvoj (ESRR), prilagoditi in spodbujati 
dostop najbolj oddaljenih regij do 
programa Obzorje 2020, in sicer s 
programi, ki bi lahko pripomogli k 
boljšemu vključevanju v evropska in 
mednarodna omrežja za raziskave in 
inovacije;

Or. pt

Predlog spremembe 62
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi morala Evropska komisija 
za polno uresničitev ciljev kohezijske 
politike ter strategij Evropa 2020 in 
Obzorje 2020, česar ni mogoče zagotoviti 
le z Evropskim skladom za regionalni 
razvoj (ESRR), poenostaviti, zagotoviti in 
spodbujati dostop najbolj oddaljenih regij 
do programa Obzorje 2020, in sicer z 
vzpostavitvijo posebnih programov, ki bi 
lahko pripomogli k boljšemu vključevanju 
v evropska in mednarodna omrežja za 
raziskave in inovacije;

11. meni, da bi morala Evropska komisija 
za polno uresničitev ciljev kohezijske 
politike ter strategij Evropa 2020 in 
Obzorje 2020, česar ni mogoče zagotoviti 
le z Evropskim skladom za regionalni 
razvoj (ESRR), poenostaviti, zagotoviti in 
spodbujati dostop najbolj oddaljenih regij 
do programa Obzorje 2020, in sicer z 
vzpostavitvijo posebnih programov, ki bi 
lahko pripomogli k boljšemu vključevanju 
v evropska in mednarodna omrežja za 
raziskave in inovacije; v zvezi s tem 
opozarja, da Obzorje 2020 samo v oddelku 
v zvezi s programom za širitev sodelovanja 
in razširjanje odličnosti priznava obstoj 
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precejšnjih razlik pri učinkovitosti 
raziskav in inovacij, ki so bile ugotovljene 
v inovacijski preglednici Unije, ter hkrati 
spodbuja posebne ukrepe za razširjanje 
odličnosti in širitev sodelovanja v državah 
članicah, ki zaostajajo na področju 
razvoja in inovacij, pri čemer bi morali 
subjekti in institucije v najbolj oddaljenih 
regijah te ukrepe ustrezno izkoristiti;

Or. pt

Predlog spremembe 63
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zavzema za povečanje vrednosti in 
strukturni razvoj univerz najbolj oddaljenih 
regij, da bi tako v sinergiji s programom 
Obzorje 2020 pripomogli k povečanju 
vpliva njihovih univerz, raziskovalnih 
središč, raziskovalcev in študentov na 
evropski in mednarodni ravni;

12. se zavzema za povečanje vrednosti in 
strukturni razvoj univerz najbolj oddaljenih 
regij, da bi tako v sinergiji s programom 
Obzorje 2020 pripomogli k povečanju 
vpliva njihovih univerz, raziskovalnih 
središč, raziskovalcev in študentov na 
evropski in mednarodni ravni; opozarja, da 
so programi, ki spodbujajo mobilnost 
študentov, profesorjev in uradnikov med 
univerzami, v najbolj oddaljenih regijah 
resno ogroženi zaradi višjih stroškov, ki 
nastajajo zaradi njihove izoliranosti in 
oddaljenosti;

Or. pt

Predlog spremembe 64
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opozarja, da morajo biti programi za 
raziskave in inovacije dovolj prožni, da se 
lahko prilagodijo novim mejam in izzivom 
v zvezi z znanjem, na primer kar zadeva 
globoko morje, saj je to področje z velikim 
potencialom v Atlantiku;

Or. pt

Predlog spremembe 65
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. opozarja, da so velikanska bogastva 
morskega dna in velikanski biogenetski, 
mineralni in biotehnološki potencial 
najbolj oddaljenih regij ekonomsko vse 
zanimivejši in da je to treba upoštevati v 
„novi evropski strategiji za najbolj 
oddaljene regije“, da se zagotovi razvoj 
gospodarstva znanja, ki temelji na morju 
in ustvarjanju gospodarskih dejavnosti z 
visoko dodano vrednostjo na področjih, 
kot so medicina, farmacija, energetika in 
drugo;

Or. pt

Predlog spremembe 66
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so vse najbolj oddaljene črtano
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regije sestavljene iz vulkanskih in tropskih 
ozemelj;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so vse najbolj oddaljene 
regije sestavljene iz vulkanskih in tropskih 
ozemelj;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 68
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. v zvezi s tem poudarja, da se 
konkurenca ne uresničuje enako kot v 
preostalem evropskem prostoru; v najbolj 
oddaljenih regijah ni mogoče zagotoviti 
svobodne konkurence v vseh sektorjih 
dejavnosti, saj ti običajno ne privlačijo 
zasebnih naložb; v teh regijah je ponudba 
kakovostnih storitev po konkurenčnih 
cenah mogoča le z ustreznim 
nadomestilom; Komisija mora nemudoma 
oceniti zagotavljanje teh storitev v najbolj 
oddaljenih regijah, da bi tako omogočila 
večjo prožnost in zakonodajni okvir bolje 
prilagodila temu posebnemu dejanskemu 
stanju;

Or. pt
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Predlog spremembe 69
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da se konkurenca v najbolj 
oddaljenih regijah ne uresničuje enako 
kot v preostalem evropskem prostoru; v 
teh regijah v večini sektorjev storitev 
splošnega gospodarskega pomena prosto 
delovanje trga ni mogoče, saj dejavnosti 
teh sektorjev niso zanimive za zasebne 
vlagatelje; v najbolj oddaljenih regijah je 
ponudba kakovostnih storitev po 
konkurenčnih cenah mogoča le z 
ustreznim nadomestilom države; zaradi 
zagotavljanja teh storitev v najbolj 
oddaljenih regijah mora Komisija nujno 
izdelati oceno, da bo tako lahko 
predvidela večjo prožnost in prilagoditev 
obstoječega zakonodajnega okvira EU 
temu dejanskemu stanju;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj v najbolj 
oddaljenih regijah upošteva določbe v 
zvezi s konkurenco, da bi tako preprečili 
monopole in nezakonite omejevalne 
sporazume v teh regijah;

15. poziva Komisijo, naj upošteva določbe 
v zvezi s konkurenco, da bi tako preprečili 
monopole in nezakonite omejevalne 
sporazume v najbolj oddaljenih regijah;

Or. pt
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Predlog spremembe 71
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Evropsko komisijo, naj objavi 
vodnik za mala in srednja podjetja v 
najbolj oddaljenih regijah in njihov 
prispevek k notranjemu trgu ter naj pri 
tem upošteva različne evropske programe 
in sklade, ki se uporabljajo v teh regijah;

Or. pt

Predlog spremembe 72
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj preuči 
problematiko visokih življenjskih stroškov 
v najbolj oddaljenih regijah;

16. poziva Komisijo, naj preuči višje 
stroške in problematiko visokih 
življenjskih stroškov v najbolj oddaljenih 
regijah ter naj to upošteva v pobudah za 
izoblikovanje evropskih politik;

Or. pt

Predlog spremembe 73
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da je mogoče izboljšati 17. meni, da je mogoče izboljšati 
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potenciale najbolj oddaljenih regij pri 
upravljanju, ohranjanju in obnovi biotske 
raznovrstnosti, prilagajanju podnebnim 
spremembam in razvoju obnovljivih virov 
energije, s čimer bi hkrati Uniji pomagali 
pri doseganju lastnih ciljev z ustvarjanjem 
dodatnih sinergij in financiranja med 
kohezijsko politiko, programom LIFE+ in 
strategijo Energija 2020;

potenciale najbolj oddaljenih regij pri 
upravljanju, ohranjanju in obnovi biotske 
raznovrstnosti, prilagajanju podnebnim 
spremembam in razvoju obnovljivih virov 
energije, s čimer bi Uniji hkrati omogočili 
doseganje lastnih ciljev z ustvarjanjem 
dodatnih sinergij in financiranja med 
kohezijsko politiko, programom LIFE+ in 
strategijo Energija 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 74
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je namen programa 
LIFE+ za obdobje 2014–2020 sofinancirati 
inovativne projekte za ohranjanje okolja in 
boj proti podnebnim spremembam;
opozarja, da se peti in šesti cilj nove
kohezijske politike dopolnjujeta in da je 
zato treba program LIFE+ nujno resnično 
odpreti za najbolj oddaljene regije;

18. ugotavlja, da je namen programa 
LIFE+ za obdobje 2014–2020 sofinancirati 
inovativne projekte za ohranjanje okolja in 
boj proti podnebnim spremembam;
opozarja na pomen izoblikovanja sinergij 
s petim in šestim ciljem kohezijske politike
za obdobje 2014–2020, saj je treba na tem 
področju program LIFE+ nujno resnično 
odpreti za najbolj oddaljene regije;

Or. pt

Predlog spremembe 75
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ugotavlja, da je namen programa 
LIFE+ za obdobje 2014–2020 sofinancirati 
inovativne projekte za ohranjanje okolja in 
boj proti podnebnim spremembam;

18. ugotavlja, da je namen programa 
LIFE+ za obdobje 2014–2020 sofinancirati 
inovativne projekte za ohranjanje okolja in 
boj proti podnebnim spremembam;
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opozarja, da se peti in šesti cilj nove 
kohezijske politike dopolnjujeta in da je 
zato treba program LIFE+ nujno resnično 
odpreti za najbolj oddaljene regije;

opozarja, da se peti in šesti cilj nove 
kohezijske politike dopolnjujeta in da je 
zato treba nujno okrepiti sodelovanje 
najbolj oddaljenih regij v programu
LIFE+;

Or. fr

Predlog spremembe 76
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. obžaluje, da je Komisija v nasprotju z 
mnenjem Evropskega parlamenta in sklepi 
Sveta z dne 25. junija 2009 zavrnila 
preoblikovanje pripravljalnega ukrepa
BEST v pravi program za najbolj oddaljene 
regije in ČDO;

19. obžaluje, da v nasprotju z mnenjem 
Evropskega parlamenta in sklepi Sveta z 
dne 25. junija 2009 pripravljalni ukrep
BEST ni bil preoblikovan v pravi program 
za najbolj oddaljene regije in ČDO;

Or. pt

Predlog spremembe 77
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj na podlagi 
člena 349 in dosežkov pripravljalnega 
ukrepa BEST pripravi poseben program 
Natura 2000 za najbolj oddaljene regije;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 78
Patrice Tirolien
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj na podlagi 
člena 349 in dosežkov pripravljalnega 
ukrepa BEST pripravi poseben program 
Natura 2000 za najbolj oddaljene regije;

21. poziva Komisijo, naj na podlagi 
člena 349 in dosežkov pripravljalnega 
ukrepa BEST pripravi program in posebno 
financiranje Natura 2000 za najbolj 
oddaljene regije;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj na podlagi 
člena 349 in dosežkov pripravljalnega 
ukrepa BEST pripravi poseben program 
Natura 2000 za najbolj oddaljene regije;

21. poziva Komisijo, naj na podlagi 
člena 349 pripravi poseben program 
Natura 2000 za najbolj oddaljene regije;

Or. fr

Predlog spremembe 80
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo, naj izoblikuje 
strategijo za razvoj obnovljivih virov 
energije v najbolj oddaljenih regijah, da bi 
tako zagotovili energetsko avtonomijo in 
uresničili cilje strategije Energija 2020;

22. poziva Komisijo, naj na podlagi 
uspešnih zgledov in rezultatov, ki so jih 
dosegle nekatere najbolj oddaljene regije 
na področju obnovljivih virov energije, 
spodbuja ukrepe, s katerimi bi zagotovili 
energetsko avtonomijo in uresničili cilje 
strategije Energija 2020;
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Or. pt

Predlog spremembe 81
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo, naj izoblikuje 
strategijo za razvoj obnovljivih virov 
energije v najbolj oddaljenih regijah, da bi 
tako zagotovili energetsko avtonomijo in 
uresničili cilje strategije Energija 2020;

22. poziva Komisijo, naj izoblikuje 
strategijo za razvoj obnovljivih virov 
energije v najbolj oddaljenih regijah, da bi 
tako zagotovili energetsko avtonomijo in 
uresničili cilje strategije Energija 2020, ter 
jo opozarja na svoj predlog za 
izoblikovanje posebnega programa za 
energijo, s katerim bi zmanjšali stroške 
oskrbe, infrastrukture in storitev v najbolj 
oddaljenih regijah, da bi tako spodbudili 
politike na področju obnovljivih virov 
energije na podlagi programov možnosti 
za oddaljene in otoške regije (POSEI) ter 
hkrati dosegli čim boljše sinergije z 
drugimi smernicami za ukrepanje EU;

Or. pt

Predlog spremembe 82
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. opozarja na to, da je treba spodbujati 
boljši izkoristek obstoječega potenciala na 
področju obnovljivih virov energije na 
otokih, saj je njihova odvisnost od fosilnih 
virov energije še bolj problematična 
zaradi njihove oddaljenosti in geografske 
izoliranosti, zato je treba upoštevati 
potrebo po tem, da se v evropski 
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energetski politiki določijo instrumenti, s 
katerimi bo mogoče ustrezno reševati 
težave, ki jih povzročajo izolirani 
energetski sistemi;

Or. pt

Predlog spremembe 83
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da se najbolj oddaljene regije 
uvrščajo med evropske regije, ki se 
spopadajo z najvišjo stopnjo brezposelnosti 
med mladimi; v zvezi s tem pozdravlja 
možnost sodelovanja najbolj oddaljenih 
regij v programu „jamstvo za mlade“ in 
izoblikovanje „pobude za zaposlovanje 
mladih“;

24. poudarja, da se najbolj oddaljene regije 
uvrščajo med evropske regije, ki se 
spopadajo z najvišjo stopnjo brezposelnosti 
med mladimi; v zvezi s tem pozdravlja 
možnost sodelovanja najbolj oddaljenih 
regij v programu „jamstvo za mlade“ in 
izoblikovanje „pobude za zaposlovanje 
mladih“; kljub temu obžaluje, da programi 
za zaposlovanje in socialne inovacije ne 
vsebujejo posebnih določb za najbolj 
oddaljene regije;

Or. pt

Predlog spremembe 84
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da se najbolj oddaljene regije 
uvrščajo med evropske regije, ki se 
spopadajo z najvišjo stopnjo brezposelnosti 
med mladimi; v zvezi s tem pozdravlja 
možnost sodelovanja najbolj oddaljenih 
regij v programu „jamstvo za mlade“ in 
izoblikovanje „pobude za zaposlovanje 

24. poudarja, da se najbolj oddaljene regije 
uvrščajo med evropske regije, ki se 
spopadajo z najvišjo stopnjo 
brezposelnosti, zlasti med mladimi; v zvezi 
s tem pozdravlja možnost sodelovanja 
najbolj oddaljenih regij v programu
„jamstvo za mlade“ in izoblikovanje
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mladih“; „pobude za zaposlovanje mladih“;

Or. pt

Predlog spremembe 85
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da se najbolj oddaljene regije 
uvrščajo med evropske regije, ki se 
spopadajo z najvišjo stopnjo brezposelnosti 
med mladimi; v zvezi s tem pozdravlja 
možnost sodelovanja najbolj oddaljenih 
regij v programu „jamstvo za mlade“ in 
izoblikovanje „pobude za zaposlovanje 
mladih“;

24. poudarja, da se najbolj oddaljene regije 
uvrščajo med evropske regije, ki se 
spopadajo z najvišjo stopnjo brezposelnosti 
med mladimi; v zvezi s tem pozdravlja 
možnost sodelovanja najbolj oddaljenih 
regij v programu „jamstvo za mlade“ in 
izoblikovanje „pobude za zaposlovanje 
mladih“; kljub temu obžaluje, da program 
za zaposlovanje in socialne inovacije ne 
vsebuje posebnih določb za najbolj 
oddaljene regije;

Or. fr

Predlog spremembe 86
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Evropsko investicijsko banko, 
naj najbolj oddaljene regije vključi v svojo 
pobudo za ustvarjanje delovnih mest za 
mlade in svoj program za naložbe v 
strokovno znanje;

Or. pt
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Predlog spremembe 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. je zaskrbljen zaradi velikega odtekanja 
strokovnega znanja iz najbolj oddaljenih 
regij zaradi visokih stopenj brezposelnosti 
in nezadostne ponudbe usposabljanj, 
čeprav je usposobljena in kvalificirana 
delovna sila nujno potrebna za trajnostno 
rast;

25. je zaskrbljen zaradi velikega odtekanja 
strokovnega znanja iz najbolj oddaljenih 
regij zaradi visokih stopenj brezposelnosti 
in nezadostne ponudbe usposabljanj, 
čeprav je usposobljena in kvalificirana 
delovna sila nujno potrebna za trajnostno 
rast, zlasti na področjih, posebej značilnih 
za te regije, ali tradicionalnih področjih, 
pa tudi za povečanje dinamičnosti razvoja 
novih dejavnosti in soočanje s svetovno 
konkurenco;

Or. ro

Predlog spremembe 88
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. opozarja, da je cilj novega programa 
Erasmus razvijati družbo znanja; poudarja, 
da je uresničitev tega cilja nujna za izvedbo 
strategije Evropa 2020, v okviru katere je 
znanje glavno gonilo evropskega 
gospodarstva; zato poudarja, da je treba 
ustvariti več sinergij med programom 
Erasmus in Evropskim socialnim skladom
(ESS) v najbolj oddaljenih regijah, da bi 
tako povečali dinamičnost človeških virov 
in lokalnih strokovnih znanj, ki so močna 
gonilna sila rasti;

26. opozarja, da je cilj novega programa 
Erasmus razvijati družbo znanja; poudarja, 
da je uresničitev tega cilja nujna za izvedbo 
strategije Evropa 2020, v okviru katere je 
znanje glavno gonilo evropskega 
gospodarstva; zato poudarja, da je treba 
ustvariti več sinergij med programom 
Erasmus in Evropskim socialnim skladom
(ESS) v najbolj oddaljenih regijah, pa tudi 
med programi EURES in ESS, da bi tako 
povečali dinamičnost človeških virov in
lokalnih strokovnih znanj, ki so močna 
gonilna sila rasti; poudarja, da bi bilo 
treba pri finančnih dodelitvah za 
štipendije upoštevati omejitve zaradi 
oddaljenosti, zlasti pri prevoznih stroških, 
da bi tako študentom iz najbolj oddaljenih 
regij omogočili, da izkoristijo evropske 
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programe za izmenjavo na področju 
izobraževanja, univerzam v teh regijah pa, 
da poskusijo bolje izkoristiti program 
Erasmus Mundus, ki se izvaja med 
državami članicami in preostalim svetom;

Or. pt

Predlog spremembe 89
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. podpira razvoj univerzitetnih 
zmogljivosti čezmorskih regij in novih 
panog odličnosti, da bi tako okrepili 
privlačnost in vpliv univerz najbolj 
oddaljenih regij v Evropi; podpira razvoj 
partnerstev med univerzami, ki jih je treba 
razširiti tudi na univerze tretjih držav, s 
katerimi čezmorske regije vzdržujejo 
prednostne odnose; hkrati poziva, naj se iz 
programa Erasmus krijejo tudi stroški 
prevoza, povezani s programi izmenjav 
med najbolj oddaljenimi regijami in EU;

27. podpira razvoj univerzitetnih 
zmogljivosti najbolj oddaljenih regij in 
novih panog odličnosti, da bi tako okrepili 
privlačnost in vpliv univerz najbolj 
oddaljenih regij v Evropi; podpira razvoj 
partnerstev med univerzami, ki jih je treba 
razširiti tudi na univerze tretjih držav, s 
katerimi najbolj oddaljene regije 
vzdržujejo prednostne odnose; hkrati 
poziva, naj se iz programa Erasmus krijejo 
tudi stroški prevoza, povezani s programi 
izmenjav med najbolj oddaljenimi regijami 
in EU;

Or. pt

Predlog spremembe 90
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. podpira razvoj univerzitetnih 
zmogljivosti čezmorskih regij in novih 
panog odličnosti, da bi tako okrepili 
privlačnost in vpliv univerz najbolj 

27. podpira razvoj univerzitetnih 
zmogljivosti najbolj oddaljenih regij in 
novih panog odličnosti, da bi tako okrepili 
privlačnost in vpliv univerz najbolj 
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oddaljenih regij v Evropi; podpira razvoj 
partnerstev med univerzami, ki jih je treba 
razširiti tudi na univerze tretjih držav, s 
katerimi čezmorske regije vzdržujejo 
prednostne odnose; hkrati poziva, naj se iz 
programa Erasmus krijejo tudi stroški 
prevoza, povezani s programi izmenjav 
med najbolj oddaljenimi regijami in EU;

oddaljenih regij v Evropi; podpira razvoj 
partnerstev med univerzami, ki jih je treba 
razširiti tudi na univerze tretjih držav, s 
katerimi najbolj oddaljene regije 
vzdržujejo prednostne odnose; hkrati 
poziva, naj se iz programa Erasmus krijejo 
tudi stroški prevoza, povezani s programi 
izmenjav med najbolj oddaljenimi regijami 
in EU;

Or. fr

Predlog spremembe 91
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. Sinergije z vseevropskimi omrežji 
(prometnim, telekomunikacijskim in 
energetskim)

povzema Teixeirovo poročilo o vlogi 
kohezijske politike v najbolj oddaljenih 
regijah Evropske unije v okviru strategije 
Evropa 2020 (2011/2195(INI)), ki 
vključuje poziv Komisiji, naj oblikuje 
poseben program na področju energije, 
prometa ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, ki bo temeljil 
na programih POSEI, ter zlasti poseben 
okvir za pomoč na področju prometa v 
najbolj oddaljenih regijah, predvsem v 
korist javnega prevoza in razvoja 
pomorskega prometa med otoki;

Or. pt

Predlog spremembe 92
Luís Paulo Alves
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Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je treba v najbolj 
oddaljenih regijah razvijati sinergije med 
vseevropskimi omrežji, mehanizmom za 
medsebojno povezovanje v Evropi, 
programoma Civitas in Obzorje 2020 ter 
naložbami ESRR, ki se navezujejo na 
promet, telekomunikacije in energijo;

28. poudarja, da je treba v najbolj 
oddaljenih regijah razvijati sinergije med 
vseevropskimi omrežji, mehanizmom za 
medsebojno povezovanje v Evropi, 
programoma Civitas in Obzorje 2020 ter 
naložbami ESRR in Kohezijskega sklada, 
ki se navezujejo na promet, 
telekomunikacije in energijo;

Or. pt

Predlog spremembe 93
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. opozarja, da je dostopnost osrednjega 
pomena pri razvoju najbolj oddaljenih 
regij, kjer pogosto terja obstoj zapletene 
notranje in zunanje mreže storitev 
pomorskega in zračnega prometa, kar 
ustvarja težke pogoje za mobilnost in 
dostopnost v najbolj oddaljenih regijah, ki 
nimajo druge možnosti kot letalski in 
pomorski prevoz ter se morajo poleg tega 
spopadati z zvišanjem cen prevoza, ki ima 
samo po sebi negativne posledice na 
gospodarskem in družbenem področju;

Or. pt

Predlog spremembe 94
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 29
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
vključitev najbolj oddaljenih regij v 
vseevropska omrežja;

29. ugotavlja, da se najbolj oddaljene 
regije vključujejo v vseevropska omrežja, 
vendar obžaluje, da je večina teh regij 
izključenih iz prednostnih koridorjev;
poziva Komisijo, naj to izključitev 
ponovno obravnava v okviru svoje 
strategije za najbolj oddaljene regije;

Or. pt

Predlog spremembe 95
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
vključitev najbolj oddaljenih regij v 
vseevropska omrežja;

29. ugotavlja, da se najbolj oddaljene 
regije vključujejo v vseevropska omrežja;
vendar obžaluje, da je večina teh regij 
izključenih iz prednostnih koridorjev in 
torej tudi iz financiranja na podlagi 
instrumenta za povezovanje Evrope;

Or. fr

Predlog spremembe 96
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
vključitev najbolj oddaljenih regij v 
vseevropska omrežja;

29. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
vključitev najbolj oddaljenih regij v 
vseevropska omrežja in hkrati poudarja 
izjemen pomen naložb v promet v teh 
regijah kot rešitev za njihovo izoliranost 
in otoško lego;
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Or. pt

Predlog spremembe 97
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. vendar hkrati obžaluje, da projekti 
pomorskih avtocest niso v naprednejši fazi, 
saj se prednostno obravnavajo povezave na 
kratke razdalje, s čimer se diskriminatorno 
izključujejo najbolj oddaljene regije;

30. vendar hkrati obžaluje, da projekti 
pomorskih avtocest niso v naprednejši fazi, 
saj se prednostno obravnavajo povezave na 
kratke razdalje, s čimer se diskriminatorno 
izključujejo najbolj oddaljene regije;
poziva Komisijo, naj to izključitev 
ponovno obravnava v okviru svoje 
strategije za najbolj oddaljene regije;

Or. pt

Predlog spremembe 98
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. meni, da je treba revidirati predpise v 
zvezi z državnimi pomočmi za pomorski 
promet, da bi omogočili dodelitev 
državnih pomoči za povezave med najbolj 
oddaljenimi regijami in tretjimi državami;

Or. pt

Predlog spremembe 99
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. vztraja pri tem, da je treba prilagoditi 
klasifikacijo regionalnih letališč, ki je v 
primeru najbolj oddaljenih regij ni 
mogoče omejiti le na vprašanji pretoka 
potnikov in donosnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 100
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da je medsebojno povezovanje 
celinske Evrope z najbolj oddaljenimi 
regijami na področju vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij bistvenega 
pomena; meni, da ob upoštevanju 
položaja, ki ga zavzema digitalno 
gospodarstvo, vrzel med najbolj 
oddaljenimi regijami in Evropo zavira 
razvoj in konkurenčnost najbolj oddaljenih 
regij; ugotavlja, da zamuda pri uvajanju in 
posodabljanju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v najbolj 
oddaljenih regijah geografsko oddaljenost 
podkrepljuje še z digitalnim zaostankom;
predlaga krepitev razvoja na tem področju 
s širitvijo in posodobitvijo omrežij, 
uporabo sinergij z ESRR in poenostavitvijo 
dostopa teh projektov do sredstev Evropske 
investicijske banke;

31. meni, da ob upoštevanju položaja, ki ga 
zavzema digitalno gospodarstvo, vrzel med 
najbolj oddaljenimi regijami in Evropo 
zavira razvoj in konkurenčnost najbolj 
oddaljenih regij; ugotavlja, da zamuda pri 
uvajanju in posodabljanju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v najbolj 
oddaljenih regijah geografsko oddaljenost 
podkrepljuje še z digitalnim zaostankom;
predlaga krepitev razvoja na tem področju 
s širitvijo in posodobitvijo omrežij, 
uporabo sinergij z ESRR in poenostavitvijo 
dostopa teh projektov do sredstev Evropske 
investicijske banke;

Or. fr

Predlog spremembe 101
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. meni, da je medsebojno povezovanje 
celinske Evrope z najbolj oddaljenimi 
regijami na področju vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij bistvenega 
pomena; meni, da ob upoštevanju položaja, 
ki ga zavzema digitalno gospodarstvo, 
vrzel med najbolj oddaljenimi regijami in 
Evropo zavira razvoj in konkurenčnost 
najbolj oddaljenih regij; ugotavlja, da 
zamuda pri uvajanju in posodabljanju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v najbolj oddaljenih regijah 
geografsko oddaljenost podkrepljuje še z 
digitalnim zaostankom; predlaga krepitev 
razvoja na tem področju s širitvijo in 
posodobitvijo omrežij, uporabo sinergij z 
ESRR in poenostavitvijo dostopa teh 
projektov do sredstev Evropske 
investicijske banke;

31. meni, da je medsebojno povezovanje 
celinske Evrope z najbolj oddaljenimi 
regijami na področju vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij bistvenega 
pomena; meni, da ob upoštevanju položaja, 
ki ga zavzema digitalno gospodarstvo, 
vrzel med najbolj oddaljenimi regijami in 
Evropo zavira razvoj in konkurenčnost 
najbolj oddaljenih regij; ugotavlja, da 
zamuda pri uvajanju in posodabljanju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v najbolj oddaljenih regijah 
geografsko oddaljenost podkrepljuje še z 
digitalnim zaostankom; predlaga krepitev 
razvoja na tem področju s širitvijo in 
posodobitvijo omrežij, uporabo sinergij z 
ESRR in poenostavitvijo dostopa teh 
projektov do sredstev Evropske 
investicijske banke ter poleg tega vztraja, 
da je treba tem regijam zagotoviti tudi 
prednostni dostop do programov GMES in 
GALILEO;

Or. pt

Predlog spremembe 102
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Podnaslov 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sinergije s pomorskimi politikami EU
(skupno ribiško politiko ter Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo)

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

Or. fr
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Predlog spremembe 103
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da ima Evropska unija po 
zaslugi najbolj oddaljenih regij in ČDO 
status največje svetovne pomorske 
velesile;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 104
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da ima Evropska unija po 
zaslugi najbolj oddaljenih regij in ČDO
status največje svetovne pomorske velesile;

32. opozarja, da ima Evropska unija po 
zaslugi najbolj oddaljenih regij status 
največje svetovne pomorske velesile, kar 
zadeva velikost in zmogljivosti;

Or. pt

Predlog spremembe 105
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. opozarja, da ima Evropska unija po 
zaslugi najbolj oddaljenih regij in ČDO
status največje svetovne pomorske velesile;

32. opozarja, da ima Evropska unija po 
zaslugi najbolj oddaljenih regij status 
največje svetovne pomorske velesile;

Or. fr
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Predlog spremembe 106
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj se bolje zave 
svoje svetovne pomorske razsežnosti, 
pomena morij, oceanov in modre rasti za 
celotno EU, strateškega položaja, ki ga 
imajo njene najbolj oddaljene regije in 
ČDO, ter vloge, ki jo lahko te regije in 
ozemlja odigrajo pri trajnostnem 
izkoriščanju morij, oceanov in obalnih 
območij, svetovnem pomorskem 
upravljanju in razvoju gospodarstva znanja, 
ki temelji na morju;

33. poziva Komisijo, naj se bolje zave 
svoje svetovne pomorske razsežnosti, 
pomena morij, oceanov in modre rasti za 
celotno EU, strateškega položaja, ki ga 
imajo njene najbolj oddaljene regije, ter 
vloge, ki jo lahko te regije in ozemlja 
odigrajo pri trajnostnem izkoriščanju morij, 
oceanov in obalnih območij, svetovnem 
pomorskem upravljanju in razvoju 
gospodarstva znanja, ki temelji na morju;

Or. pt

Predlog spremembe 107
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Komisijo, naj se bolje zave 
svoje svetovne pomorske razsežnosti, 
pomena morij, oceanov in modre rasti za 
celotno EU, strateškega položaja, ki ga 
imajo njene najbolj oddaljene regije in 
ČDO, ter vloge, ki jo lahko te regije in 
ozemlja odigrajo pri trajnostnem 
izkoriščanju morij, oceanov in obalnih 
območij, svetovnem pomorskem 
upravljanju in razvoju gospodarstva znanja, 
ki temelji na morju;

33. poziva Komisijo, naj se bolje zave 
svoje svetovne pomorske razsežnosti, 
pomena morij, oceanov in modre rasti za 
celotno EU, strateškega položaja, ki ga 
imajo njene najbolj oddaljene regije, ter 
vloge, ki jo lahko te regije in ozemlja 
odigrajo pri trajnostnem izkoriščanju morij, 
oceanov in obalnih območij, svetovnem 
pomorskem upravljanju in razvoju 
gospodarstva znanja, ki temelji na morju;

Or. fr
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Predlog spremembe 108
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. ugotavlja, da primanjkuje sinergij med 
kohezijsko politiko in skupno ribiško 
politiko, ki še ne upošteva dovolj 
dejanskega stanja v teh regijah;

34. ugotavlja, da primanjkuje sinergij med 
kohezijsko politiko in skupno ribiško 
politiko, ki še ne upošteva dovolj 
dejanskega stanja v teh regijah, ter vztraja 
pri tem, da je treba ohraniti program 
POSEI za ribištvo, ter predlaga razvoj 
raziskav in inovacij v pomorskem 
gospodarstvu kot potencialu za rast;

Or. pt

Predlog spremembe 109
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poudarja, da so najbolj oddaljene regije 
odvisne od ribolovnih virov v svojih 
izključnih ekonomskih conah, ki so z 
biološkega vidika zelo krhke; poudarja, da 
je treba zagotoviti trajnostno izkoriščanje 
njihovih virov; poziva k vključitvi 
dolgoročnega interesa lokalnih prebivalcev 
v pogajanja o prihodnjih ribiških 
sporazumih EU in razmislek o njih;

35. poudarja, da so najbolj oddaljene regije 
odvisne od ribolovnih virov v svojih 
izključnih ekonomskih conah, ki so z 
biološkega vidika zelo krhke; poudarja, da 
je treba zagotoviti trajnostno izkoriščanje 
njihovih virov in ob tem ohraniti 
ribolovno dejavnost; poziva k vključitvi
akterjev iz najbolj oddaljenih regij in
dolgoročnega interesa lokalnih prebivalcev
sosednjih držav v pogajanja o prihodnjih 
ribiških sporazumih EU;

Or. fr
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Predlog spremembe 110
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poudarja, da so najbolj oddaljene regije 
odvisne od ribolovnih virov v svojih 
izključnih ekonomskih conah, ki so z 
biološkega vidika zelo krhke; poudarja, da 
je treba zagotoviti trajnostno izkoriščanje 
njihovih virov; poziva k vključitvi 
dolgoročnega interesa lokalnih prebivalcev 
v pogajanja o prihodnjih ribiških 
sporazumih EU in razmislek o njih;

35. poudarja, da so najbolj oddaljene regije 
odvisne od ribolovnih virov v svojih 
izključnih ekonomskih conah, ki so z 
biološkega in ekološkega vidika zelo 
krhke, zato je smiselno, da se njihova 
biogeografsko občutljiva območja 
ustrezno in učinkovito zaščitijo, zlasti z 
zagotovitvijo izključnega dostopa 
lokalnemu ladjevju, ki uporablja okolju 
prijazna ribolovna orodja; poudarja, da je 
treba zagotoviti uravnoteženo in trajnostno 
izkoriščanje virov; poziva k vključitvi 
dolgoročnega interesa lokalnih prebivalcev 
v pogajanja o prihodnjih ribiških 
sporazumih EU in razmislek o njih;

Or. pt

Predlog spremembe 111
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. obžaluje, da je bil program POSEI za 
ribištvo, s katerim je bil vzpostavljen 
sistem nadomestil za višje stroške, ki 
nastajajo zaradi velike oddaljenosti pri 
prodaji nekaterih ribiških proizvodov iz 
najbolj oddaljenih regij, pred kratkim 
vključen v Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR) in torej ni več urejen z 
ločeno uredbo, namenjeno izključno tem 
regijam, s čimer se je zmanjšal pomen 
„pozitivne diskriminacije“, ki se priznava 
kot pravica najbolj oddaljenih regij na 
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podlagi člena 349 PDEU;

Or. pt

Predlog spremembe 112
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. obžaluje, da v novi skupni ribiški 
politiki za najbolj oddaljene regije niso bile 
odobrene pomoči za obnovo ladjevja;

36. obžaluje, da v novi uredbi o ESPR za 
najbolj oddaljene regije niso bile odobrene 
pomoči za obnovo ladjevja;

Or. fr

Predlog spremembe 113
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. obžaluje, da v novi skupni ribiški 
politiki za najbolj oddaljene regije niso 
bile odobrene pomoči za obnovo ladjevja;

36. obžaluje, da v novi skupni ribiški 
politiki – ob upoštevanju položaja v 
nekaterih najbolj oddaljenih regijah – niso 
bile odobrene pomoči za obnovo ladjevja v 
teh regijah;

Or. pt

Predlog spremembe 114
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 37
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37. ugotavlja, da je kmetijstvo dinamičen 
sektor, ki zagotavlja delovna mesta in 
pripomore k razvoju dejavnosti z veliko 
dodano vrednostjo; opozarja, da je tretji cilj 
nove kohezijske politike krepitev malih in 
srednjih podjetij (MSP) v kmetijskem 
sektorju;

37. ugotavlja, da je kmetijstvo dinamičen 
sektor, ki zagotavlja delovna mesta in 
pripomore k razvoju dejavnosti z veliko 
dodano vrednostjo; kljub temu opozarja na 
posebnosti, ki jih ima kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah in ki močno vplivajo 
na to dejavnost, na primer majhnost 
kmetijskih gospodarstev ali omejenost 
trga; opozarja, da je tretji cilj nove 
kohezijske politike krepitev malih in 
srednjih podjetij (MSP) v kmetijskem 
sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 115
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. opozarja, da se kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah srečuje z izzivi 
diverzifikacije in konkurenčnosti v 
primerjavi s sosednjimi državami ter z 
novimi izzivi, povezanimi zlasti s 
prehransko neodvisnostjo in trajnostnim 
razvojem;

38. opozarja, da se kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah srečuje z izzivi 
diverzifikacije in konkurenčnosti v 
primerjavi s sosednjimi državami ter z 
novimi izzivi, povezanimi zlasti s 
prehransko varnostjo in trajnostnim 
razvojem;

Or. fr

Predlog spremembe 116
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 38
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Predlog resolucije Predlog spremembe

38. opozarja, da se kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah srečuje z izzivi 
diverzifikacije in konkurenčnosti v 
primerjavi s sosednjimi državami ter z 
novimi izzivi, povezanimi zlasti s
prehransko neodvisnostjo in trajnostnim 
razvojem;

38. opozarja, da se kmetijstvo v najbolj 
oddaljenih regijah srečuje z izzivi 
diverzifikacije in konkurenčnosti ter z 
novimi izzivi, povezanimi zlasti z 
globalizacijo, liberalizacijo trgov,
prehransko neodvisnostjo in trajnostnim 
razvojem;

Or. pt

Predlog spremembe 117
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da se je program možnosti za 
oddaljene in otoške regije (POSEI) izkazal
kot posebej prilagojen dejanskemu stanju v 
najbolj oddaljenih regijah;

39. poudarja, da je treba program možnosti 
za oddaljene in otoške regije (POSEI)
ohraniti in da ne bi smeli spreminjati 
njegove narave, saj se je dobro izkazal in 
je prilagojen dejanskemu stanju v najbolj 
oddaljenih regijah; poudarja, da je treba 
temu programu zagotoviti potrebna 
sredstva za nadomestilo proizvajalcem iz 
najbolj oddaljenih regij za priporočeno 
liberalizacijo trgov, zlasti v sektorju 
mleka;

Or. pt

Predlog spremembe 118
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da se je program možnosti za 39. poudarja, da se je program možnosti za 
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oddaljene in otoške regije (POSEI) izkazal 
kot posebej prilagojen dejanskemu stanju v 
najbolj oddaljenih regijah;

oddaljene in otoške regije (POSEI) izkazal 
kot posebej prilagojen dejanskemu stanju v 
najbolj oddaljenih regijah, vendar mu 
kronično primanjkuje finančnih sredstev, 
kar je treba nujno spremeniti;

Or. pt

Predlog spremembe 119
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da se je program možnosti za 
oddaljene in otoške regije (POSEI) izkazal 
kot posebej prilagojen dejanskemu stanju v 
najbolj oddaljenih regijah;

39. poudarja, da se je program možnosti za 
oddaljene in otoške regije (POSEI) izkazal 
kot posebej prilagojen dejanskemu stanju v 
najbolj oddaljenih regijah; v zvezi s tem 
izpostavlja ekonomski, socialni in okoljski 
pomen nekaterih vrst proizvodnje v 
najbolj oddaljenih regijah, na primer 
banan, ruma, sladkorja, mleka in mesa;

Or. fr

Predlog spremembe 120
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. poudarja, da se je program možnosti za 
oddaljene in otoške regije (POSEI) izkazal 
kot posebej prilagojen dejanskemu stanju v 
najbolj oddaljenih regijah;

39. poudarja, da se je program možnosti za 
oddaljene in otoške regije (POSEI) izkazal 
kot posebej prilagojen dejanskemu stanju v 
najbolj oddaljenih regijah, zato zagovarja 
ohranitev sistema POSEI v lastnem in 
samostojnem okviru;

Or. pt
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Predlog spremembe 121
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. spodbuja izoblikovanje sinergij med 
kohezijsko politiko in Evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja, 
da bi zagotovili trajnostno upravljanje 
vodnih virov s posodobitvijo in razširitvijo 
namakalnih omrežij;

40. spodbuja izoblikovanje sinergij med 
kohezijsko politiko in Evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja, 
da bi zagotovili trajnostno upravljanje 
vodnih virov s posodobitvijo, razširitvijo 
namakalnih omrežij, prostorsko ureditvijo, 
usposabljanjem ter povečanjem turistične 
vrednosti trajnostnega kmetijstva in 
kmetijskih skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 122
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. poziva Komisijo, naj poveča 
dinamičnost endogene kmetijske 
proizvodnje in trženje v kratki prodajni 
verigi;

41. poziva Komisijo, naj poveča 
dinamičnost endogene kmetijske 
proizvodnje ter poenostavi promocijo in
trženje kmetijskih proizvodov najbolj 
oddaljenih regij zunaj njihovih meja;

Or. pt

Predlog spremembe 123
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 42
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Predlog resolucije Predlog spremembe

42. podpira izoblikovanje zaščitenih 
označb porekla, kontroliranih označb 
porekla in lokalnih oznak v najbolj 
oddaljenih regijah;

42. podpira izoblikovanje zaščitenih 
označb porekla, kontroliranih označb 
porekla in lokalnih oznak v najbolj 
oddaljenih regijah ter zahteva promocijsko 
politiko, ki bo ustrezala potrebam teh 
regij, in politiko zaščite geografskih 
označb;

Or. pt

Predlog spremembe 124
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Podnaslov 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sinergije z Evropskim razvojnim skladom Sinergije z zunanjo politiko EU

Or. fr

Predlog spremembe 125
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. obžaluje, da Evropski razvojni sklad in 
ESRR še vedno nista dovolj povezana na 
področju projektov čezmejnega 
sodelovanja, čeprav je prav to bistveno za 
uresničitev ciljev, ki sta si jih zastavila ta 
sklada;

43. obžaluje, da Evropski razvojni sklad
(ERS) in ESRR še vedno nista dovolj 
povezana na področju projektov 
čezmejnega sodelovanja, čeprav je prav to 
bistveno za uresničitev ciljev, ki sta si jih 
zastavila ta sklada; v zvezi s tem opozarja, 
da je treba zagotoviti združljivost pravil 
načrtovanja, ki se uporabljajo za ERS in 
ESRR;

Or. fr
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Predlog spremembe 126
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. obžaluje, da Evropski razvojni sklad in
ESRR še vedno nista dovolj povezana na 
področju projektov čezmejnega 
sodelovanja, čeprav je prav to bistveno za 
uresničitev ciljev, ki sta si jih zastavila ta 
sklada;

43. obžaluje, da evropski skladi, Evropski
razvojni sklad (ERS), ESRR in evropsko 
teritorialno sodelovanje (ETS) še vedno
niso dovolj povezani, zlasti na področju 
projektov čezmejnega sodelovanja, čeprav 
je prav to bistveno za uresničitev ciljev, ki
so si jih zastavili ti skladi;

Or. pt

Predlog spremembe 127
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poziva Komisijo, naj spodbudi 
usklajevanje med državami članicami EU, 
najbolj oddaljenimi regijami, ČDO ter 
afriškimi, karibskimi in pacifiškimi 
državami (državami AKP), da bi tako 
okrepili dialog in spodbudili vključevanje 
najbolj oddaljenih regij v njihove 
geografske bazene;

44. poziva Komisijo, naj spodbudi 
usklajevanje med državami članicami EU, 
najbolj oddaljenimi regijami, ČDO ter 
afriškimi, karibskimi in pacifiškimi 
državami (državami AKP), da bi tako 
okrepili dialog in spodbudili vključevanje 
najbolj oddaljenih regij v njihove 
geografske bazene; v ta namen izpostavlja 
osrednjo vlogo, ki bi jo morale v še večji 
meri odigrati delegacije EU, da bi 
poenostavile dialog med različnimi akterji, 
vključenimi v načrtovanje programov v 
najbolj oddaljenih regijah, ČDO in 
državah AKP;

Or. fr
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Predlog spremembe 128
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Podnaslov 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

Sinergije z zunanjo politiko EU črtano

Or. fr

Predlog spremembe 129
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva Evropsko komisijo, naj bolje 
upošteva geostrateški položaj, ki ga imajo 
najbolj oddaljene regije in ČDO zaradi 
bližine z več celinami;

45. poziva Evropsko komisijo, naj bolje 
upošteva geostrateški položaj, ki ga imajo 
najbolj oddaljene regije zaradi bližine z več 
celinami;

Or. pt

Predlog spremembe 130
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva Evropsko komisijo, naj bolje 
upošteva geostrateški položaj, ki ga imajo 
najbolj oddaljene regije in ČDO zaradi 
bližine z več celinami;

45. poziva Evropsko komisijo, naj bolje 
upošteva geostrateški položaj, ki ga imajo 
najbolj oddaljene regije zaradi bližine z več 
celinami;

Or. fr
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Predlog spremembe 131
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. poziva Komisijo, naj dokonča akcijski 
načrt za razširjeno sosedstvo, na katerem 
dela vse od leta 1999;

46. poziva Komisijo, naj dokonča akcijski 
načrt za razširjeno sosedstvo, na katerem 
dela vse od leta 1999; v tem okviru 
opozarja na prednostne zgodovinske in 
kulturne odnose z nekaterimi tretjimi 
državami, pa tudi na potencialni razvoj 
gospodarskih in trgovinskih odnosov ter 
sodelovanja z več svetovnimi regijami;

Or. pt

Predlog spremembe 132
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poziva Komisijo, naj bolje upošteva 
vpliv trgovinskih sporazumov, sklenjenih s 
tretjimi državami, na gospodarstva najbolj 
oddaljenih regij;

47. poziva Komisijo, naj bolje upošteva 
vpliv sporazumov, sklenjenih s tretjimi 
državami, na gospodarstva najbolj 
oddaljenih regij, zlasti z izoblikovanjem 
mehanizma za posvetovanje z 
regionalnimi organi v teh regijah;

Or. pt

Predlog spremembe 133
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 47
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Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poziva Komisijo, naj bolje upošteva 
vpliv trgovinskih sporazumov, sklenjenih s 
tretjimi državami, na gospodarstva najbolj 
oddaljenih regij;

47. poziva Komisijo, naj bolje upošteva 
vpliv trgovinskih sporazumov, sklenjenih s 
tretjimi državami, na gospodarstva najbolj 
oddaljenih regij, in sicer tako, da se 
zahteva sistematična priprava predhodne 
ocene učinka v zvezi z zaščito 
t. i. občutljivih proizvodov, če je to 
utemeljeno, in v zvezi s pravičnim 
nadomestilom za škodo, povzročeno 
nekaterim posebnim panogam;

Or. pt

Predlog spremembe 134
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Evropsko komisijo, naj v 
pogajanja o trgovinskih sporazumih z 
državami AKP v neposredni bližini najbolj 
oddaljenih regij sistematično vključuje 
poseben sklop za izoblikovanje 
ekskluzivnega trga med najbolj 
oddaljenimi regijami in državami AKP, da 
bi tako zagotovili boljše vključevanje teh 
regij v njihovo geografsko okolje;

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

Or. fr

Predlog spremembe 135
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 49
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Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Evropsko komisijo, naj v 
pogajanja o trgovinskih sporazumih z 
državami AKP v neposredni bližini najbolj 
oddaljenih regij sistematično vključuje 
poseben sklop za izoblikovanje
ekskluzivnega trga med najbolj 
oddaljenimi regijami in državami AKP, da 
bi tako zagotovili boljše vključevanje teh 
regij v njihovo geografsko okolje;

49. poziva Evropsko komisijo, naj v 
pogajanja o trgovinskih sporazumih z 
državami AKP v neposredni bližini najbolj 
oddaljenih regij sistematično vključuje 
poseben sklop za izoblikovanje trga med 
najbolj oddaljenimi regijami in državami 
AKP, da bi tako zagotovili boljše 
vključevanje teh regij v njihovo geografsko 
okolje;

Or. pt

Predlog spremembe 136
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. opozarja na velik pomen, ki ga imajo 
najbolj oddaljene regije in ČDO pri tem, da 
lahko Evropska unija razvija in uporablja 
svoje sposobnosti nudenja človekoljubne 
pomoči ob naravnih nesrečah; zato poziva 
k vzpostavitvi evropskih sil civilne zaščite;

50. opozarja na velik pomen, ki ga imajo 
najbolj oddaljene regije pri tem, da lahko 
Evropska unija razvija in uporablja svoje 
sposobnosti nudenja človekoljubne pomoči 
ob naravnih nesrečah; zato poziva k 
vzpostavitvi evropskih sil civilne zaščite;

Or. pt

Predlog spremembe 137
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. opozarja na velik pomen, ki ga imajo 
najbolj oddaljene regije in ČDO pri tem, da 
lahko Evropska unija razvija in uporablja 
svoje sposobnosti nudenja človekoljubne 

50. opozarja na velik pomen, ki ga imajo 
najbolj oddaljene regije pri tem, da lahko 
Evropska unija razvija in uporablja svoje 
sposobnosti nudenja človekoljubne pomoči 
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pomoči ob naravnih nesrečah; zato poziva 
k vzpostavitvi evropskih sil civilne zaščite;

ob naravnih nesrečah; zato poziva k 
vzpostavitvi evropskih sil civilne zaščite;

Or. fr

Predlog spremembe 138
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. izpostavlja velike težave s socialno 
izključenostjo, revščino in nasiljem, s 
katerimi se srečujejo čezmorske regije; 
opozarja, da je deveti cilj nove kohezijske 
politike spodbujanje socialne vključenosti 
ter boj proti revščini in vsem oblikam 
diskriminacije, ESRR pa predvideva, da 
bo imela pri naložbah prednost podpora 
najbolj prikrajšanim prebivalcem;

51. poudarja, da je Evropska komisija v 
svoji strategiji za najbolj oddaljene regije 
(COM(2012)0287) za eno od strateških osi 
opredelila krepitev socialne razsežnosti 
razvoja teh regij; meni, da je mogoče to 
krepitev doseči tudi z upoštevanjem 
problematike socialne izključenosti in 
njenih posledic ter z izoblikovanjem 
posebnih ukrepov, ki bodo pripomogli 
zlasti k ustvarjanju delovnih mest, 
spodbujanju strokovnega znanja, 
izboljšanju šolskega uspeha, zmanjšanju 
deleža učencev, ki opustijo šolanje, in 
boju proti revščini;

Or. pt

Predlog spremembe 139
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. izpostavlja velike težave s socialno 
izključenostjo, revščino in nasiljem, s
katerimi se srečujejo čezmorske regije;
opozarja, da je deveti cilj nove kohezijske 
politike spodbujanje socialne vključenosti 
ter boj proti revščini in vsem oblikam 

51. izpostavlja velike težave s socialno 
izključenostjo in revščino, s katerima se 
srečujejo čezmorske regije; opozarja, da je 
deveti cilj nove kohezijske politike 
spodbujanje socialne vključenosti ter boj 
proti revščini in vsem oblikam 
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diskriminacije, ESRR pa predvideva, da bo 
imela pri naložbah prednost podpora 
najbolj prikrajšanim prebivalcem;

diskriminacije, ESRR pa predvideva, da bo 
imela pri naložbah prednost podpora 
najbolj prikrajšanim prebivalcem;

Or. pt

Predlog spremembe 140
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. izpostavlja velike težave s socialno 
izključenostjo, revščino in nasiljem, s 
katerimi se srečujejo čezmorske regije;
opozarja, da je deveti cilj nove kohezijske 
politike spodbujanje socialne vključenosti 
ter boj proti revščini in vsem oblikam 
diskriminacije, ESRR pa predvideva, da bo 
imela pri naložbah prednost podpora 
najbolj prikrajšanim prebivalcem;

51. izpostavlja velike težave, zlasti s 
socialno izključenostjo in revščino, s 
katerimi se srečujejo najbolj oddaljene
regije; opozarja, da je deveti cilj nove 
kohezijske politike spodbujanje socialne 
vključenosti ter boj proti revščini in vsem 
oblikam diskriminacije, ESRR pa 
predvideva, da bo imela pri naložbah 
prednost podpora najbolj prikrajšanim 
prebivalcem;

Or. fr

Predlog spremembe 141
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. opozarja, da se najbolj oddaljene regije 
zaradi hitre rasti prebivalstva na svojih 
ozemljih spopadajo z vse večjimi 
potrebami po stanovanjih; spodbuja 
vzpostavitev okvira za naložbe v socialna 
stanovanja in sprejetje posebnih določb, na 
podlagi katerih bo mogoče z državnimi 
pomočmi podpreti naložbe v socialna 

53. opozarja, da se nekatere najbolj 
oddaljene regije zaradi hitre rasti 
prebivalstva na svojih ozemljih spopadajo 
z vse večjimi potrebami po stanovanjih;
spodbuja vzpostavitev okvira za naložbe v 
socialna stanovanja in sprejetje posebnih 
določb, na podlagi katerih bo mogoče z 
državnimi pomočmi podpreti naložbe v 
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stanovanja v najbolj oddaljenih regijah; socialna stanovanja v najbolj oddaljenih 
regijah;

Or. pt

Predlog spremembe 142
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. opozarja, da se najbolj oddaljene regije 
zaradi hitre rasti prebivalstva na svojih 
ozemljih spopadajo z vse večjimi 
potrebami po stanovanjih; spodbuja 
vzpostavitev okvira za naložbe v socialna 
stanovanja in sprejetje posebnih določb, na 
podlagi katerih bo mogoče z državnimi 
pomočmi podpreti naložbe v socialna 
stanovanja v najbolj oddaljenih regijah;

53. opozarja, da se nekatere najbolj 
oddaljene regije zaradi hitre rasti 
prebivalstva na svojih ozemljih spopadajo 
z vse večjimi potrebami po stanovanjih;
spodbuja vzpostavitev okvira za naložbe v 
socialna stanovanja in sprejetje posebnih 
določb, na podlagi katerih bo mogoče z 
državnimi pomočmi podpreti naložbe v 
socialna stanovanja v najbolj oddaljenih 
regijah; ugotavlja, da se nekatere druge 
najbolj oddaljene regije srečujejo s 
procesom vse večje depopulacije, ki 
povzroča degradacijo značilnega habitata 
teh lokalnih skupnosti, proti čemur se je 
treba boriti s pomočmi za obnovo mest in 
za spodbujanje gospodarskih dejavnosti, 
prilagojenih različnim lokalnim 
skupnostim, da bi tako prebivalce 
prepričali, naj ostanejo;

Or. pt

Predlog spremembe 143
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. opozarja, da se najbolj oddaljene regije 53. opozarja, da se najbolj oddaljene regije
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zaradi hitre rasti prebivalstva na svojih
ozemljih spopadajo z vse večjimi 
potrebami po stanovanjih; spodbuja 
vzpostavitev okvira za naložbe v socialna 
stanovanja in sprejetje posebnih določb, na 
podlagi katerih bo mogoče z državnimi 
pomočmi podpreti naložbe v socialna 
stanovanja v najbolj oddaljenih regijah;

zlasti zaradi hitre rasti prebivalstva na
nekaterih ozemljih spopadajo z vse 
večjimi potrebami po stanovanjih;
spodbuja vzpostavitev okvira za naložbe v 
socialna stanovanja in sprejetje posebnih 
določb, na podlagi katerih se pomoči, s 
katerimi se podpirajo naložbe v socialna 
stanovanja, ne bodo štele za državne 
pomoči;

Or. fr

Predlog spremembe 144
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. ugotavlja, da ležijo najbolj oddaljene 
regije v okolju, v katerem vlada močna 
industrijska konkurenca, zlasti zaradi 
nizkih stroškov delovne sile in dejstva, da 
so sosednje države bogate s surovinami;
opozarja, da se tretji in osmi cilj nove
kohezijske politike nanašata na krepitev 
konkurenčnosti MSP in spodbujanje 
visokokakovostnih in trajnostnih delovnih 
mest;

54. ugotavlja, da ležijo nekatere najbolj 
oddaljene regije v okolju, v katerem vlada 
močna industrijska konkurenca, zlasti 
zaradi nizkih stroškov delovne sile in 
dejstva, da so sosednje države bogate s 
surovinami; opozarja, da se tretji in osmi 
cilj kohezijske politike 2014–2020
nanašata na krepitev konkurenčnosti MSP 
in spodbujanje visokokakovostnih in 
trajnostnih delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 145
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. ugotavlja, da ležijo najbolj oddaljene 
regije v okolju, v katerem vlada močna 
industrijska konkurenca, zlasti zaradi 

54. ugotavlja, da ležijo nekatere najbolj 
oddaljene regije v okolju, v katerem vlada 
močna industrijska konkurenca, zlasti 
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nizkih stroškov delovne sile in dejstva, da 
so sosednje države bogate s surovinami;
opozarja, da se tretji in osmi cilj nove 
kohezijske politike nanašata na krepitev 
konkurenčnosti MSP in spodbujanje 
visokokakovostnih in trajnostnih delovnih 
mest;

zaradi nizkih stroškov delovne sile in 
dejstva, da so sosednje države bogate s 
surovinami; opozarja, da se tretji in osmi 
cilj nove kohezijske politike nanašata na 
krepitev konkurenčnosti MSP in 
spodbujanje visokokakovostnih in 
trajnostnih delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 146
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. opozarja, da se morajo mikropodjetja in 
MSP iz čezmorskih regij, ki se kljub krizi 
še naprej pogosto ustanavljajo, kljub 
vsemu spopadati s težavami pri dostopu do 
financiranja, s čimer sta ogrožena njihov 
razvoj in nadaljnji obstoj;

55. opozarja, da se morajo mikropodjetja in 
MSP iz najbolj oddaljenih regij, ki se 
kljub krizi še naprej pogosto ustanavljajo, 
spopadati z vse večjimi težavami pri 
dostopu do financiranja, s čimer sta 
ogrožena njihov razvoj in nadaljnji obstoj;

Or. pt

Predlog spremembe 147
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. opozarja, da se morajo mikropodjetja in 
MSP iz čezmorskih regij, ki se kljub krizi 
še naprej pogosto ustanavljajo, kljub 
vsemu spopadati s težavami pri dostopu do 
financiranja, s čimer sta ogrožena njihov 
razvoj in nadaljnji obstoj;

55. opozarja, da se morajo mikropodjetja in 
MSP iz najbolj oddaljenih regij, ki se 
kljub krizi še naprej pogosto ustanavljajo, 
spopadati z vse večjimi težavami pri 
dostopu do financiranja, s čimer sta 
ogrožena njihov razvoj in nadaljnji obstoj;

Or. fr
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Predlog spremembe 148
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. v zvezi s tem pozdravlja cilje 
prihodnjega programa COSME, 
namenjenega podpori evropskim MSP, 
zlasti v zvezi z vprašanji financiranja in 
pridobivanja novih trgov; pozdravlja 
nadaljnje delovanje mikrofinančnega 
instrumenta Progress; poziva Komisijo, naj 
zagotovi izvajanje teh programov v najbolj 
oddaljenih regijah;

56. v zvezi s tem pozdravlja cilje 
prihodnjega programa COSME, 
namenjenega podpori evropskim MSP, 
zlasti v zvezi z vprašanji financiranja in 
pridobivanja novih trgov; pozdravlja 
nadaljnje delovanje mikrofinančnega 
instrumenta Progress; poziva Komisijo, naj 
zagotovi učinkovito izvajanje teh 
programov v najbolj oddaljenih regijah;

Or. pt

Predlog spremembe 149
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. v zvezi s tem pozdravlja cilje 
prihodnjega programa COSME, 
namenjenega podpori evropskim MSP, 
zlasti v zvezi z vprašanji financiranja in 
pridobivanja novih trgov; pozdravlja 
nadaljnje delovanje mikrofinančnega 
instrumenta Progress; poziva Komisijo, naj 
zagotovi izvajanje teh programov v najbolj 
oddaljenih regijah;

56. v zvezi s tem pozdravlja cilje 
prihodnjega programa COSME, 
namenjenega podpori evropskim MSP, 
zlasti v zvezi z vprašanji financiranja in 
pridobivanja novih trgov; pozdravlja 
nadaljnje delovanje mikrofinančnega 
instrumenta Progress; poziva Komisijo, naj 
zagotovi učinkovito izvajanje teh 
programov v najbolj oddaljenih regijah;

Or. fr

Predlog spremembe 150
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. v zvezi s tem pozdravlja cilje 
prihodnjega programa COSME, 
namenjenega podpori evropskim MSP, 
zlasti v zvezi z vprašanji financiranja in 
pridobivanja novih trgov; pozdravlja 
nadaljnje delovanje mikrofinančnega 
instrumenta Progress; poziva Komisijo, naj 
zagotovi izvajanje teh programov v najbolj 
oddaljenih regijah;

56. v zvezi s tem pozdravlja cilje 
prihodnjega programa COSME, 
namenjenega podpori evropskim MSP, 
zlasti v zvezi z vprašanji financiranja in 
pridobivanja novih trgov; pozdravlja 
nadaljnje delovanje mikrofinančnega 
instrumenta Progress; poziva Komisijo, naj 
zagotovi izvajanje teh programov v najbolj 
oddaljenih regijah, ter pozdravlja možnost 
dialoga z Evropsko investicijsko banko in 
Evropskim investicijskim skladom, da bi 
tako predvideli možnost prispevka k 
izboljšanju dostopa do finančnih sredstev 
za MSP v najbolj oddaljenih regijah z 
namenom izoblikovanja investicijskih 
skladov na regionalni ravni v posameznih 
najbolj oddaljenih regijah in razvoja 
regionalnih trgov tveganega kapitala;

Or. pt

Predlog spremembe 151
Jean-Jacob Bicep

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poudarja, da je treba gospodarski 
razvoj posameznih najbolj oddaljenih regij 
prilagoditi njihovim potencialom;
ugotavlja na primer, da nezadostne 
zmogljivosti pri obdelavi odpadkov 
dopuščajo precej manevrskega prostora za 
napredek na področjih zaposlovanja in 
okolja;

57. poudarja, da je treba gospodarski 
razvoj posameznih najbolj oddaljenih regij 
prilagoditi njihovim potencialom;

Or. en
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Predlog spremembe 152
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je turizem eno glavnih 
gonil gospodarstva ČDO; meni, da sta v 
zvezi s tem za uresničitev cilja 
diverzifikacije turistične ponudbe najbolj 
oddaljenih regij nujna razvoj in prenova
hotelskih zmogljivosti najbolj oddaljenih 
regij s skupno podporo ESRR in programa 
COSME;

59. poudarja, da je turizem eno glavnih 
gonil gospodarstva najbolj oddaljenih 
regij; meni, da sta v zvezi s tem za 
uresničitev cilja spodbujanja
diverzifikacije in razvoja trajnostne
turistične ponudbe najbolj oddaljenih regij 
nujna razvoj in posodobitev hotelskih
zmogljivosti najbolj oddaljenih regij s 
skupno podporo ESRR in programa 
COSME;

Or. pt

Predlog spremembe 153
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je turizem eno glavnih 
gonil gospodarstva ČDO; meni, da sta v 
zvezi s tem za uresničitev cilja 
diverzifikacije turistične ponudbe najbolj 
oddaljenih regij nujna razvoj in prenova 
hotelskih zmogljivosti najbolj oddaljenih 
regij s skupno podporo ESRR in programa 
COSME;

59. poudarja, da je turizem eno glavnih 
gonil gospodarstva najbolj oddaljenih 
regij; meni, da sta v zvezi s tem za 
uresničitev cilja diverzifikacije turistične 
ponudbe najbolj oddaljenih regij nujna 
razvoj in prenova hotelskih zmogljivosti 
najbolj oddaljenih regij s skupno podporo 
ESRR in programa COSME;

Or. fr

Predlog spremembe 154
Luís Paulo Alves
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Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. opozarja, da je za najbolj oddaljene 
regije značilna izrazita večkulturnost in da 
je treba kulturni zakladnici teh regij 
omogočiti dvosmerne izmenjave z 
evropsko kulturno zakladnico; poziva 
Komisijo, naj projektom iz najbolj 
oddaljenih regij omogoči dostop do 
programa Ustvarjalna Evropa;

61. opozarja, da je za najbolj oddaljene 
regije značilna izrazita večkulturnost in da 
je treba kulturni zakladnici teh regij 
omogočiti dvosmerne izmenjave z 
evropsko kulturno zakladnico; zagovarja 
večjo udeležbo najbolj oddaljenih regij v 
programu Ustvarjalna Evropa;

Or. pt

Predlog spremembe 155
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. opozarja, da je za najbolj oddaljene 
regije značilna izrazita večkulturnost in da 
je treba kulturni zakladnici teh regij 
omogočiti dvosmerne izmenjave z 
evropsko kulturno zakladnico; poziva 
Komisijo, naj projektom iz najbolj 
oddaljenih regij omogoči dostop do 
programa Ustvarjalna Evropa;

61. opozarja, da je za najbolj oddaljene 
regije značilna izrazita večkulturnost in da 
je treba kulturni zakladnici teh regij 
omogočiti dvosmerne izmenjave z 
evropsko kulturno zakladnico; zagovarja 
večjo udeležbo projektov iz najbolj 
oddaljenih regij v programu Ustvarjalna 
Evropa;

Or. pt

Predlog spremembe 156
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. opozarja, da je za najbolj oddaljene 61. opozarja, da je za nekatere najbolj 
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regije značilna izrazita večkulturnost in da 
je treba kulturni zakladnici teh regij 
omogočiti dvosmerne izmenjave z 
evropsko kulturno zakladnico; poziva 
Komisijo, naj projektom iz najbolj 
oddaljenih regij omogoči dostop do 
programa Ustvarjalna Evropa;

oddaljene regije značilna izrazita 
večkulturnost in da je treba kulturni 
zakladnici teh regij omogočiti dvosmerne 
izmenjave z evropsko kulturno zakladnico;
poziva Komisijo, naj projektom iz najbolj 
oddaljenih regij omogoči dostop do 
programa Ustvarjalna Evropa;

Or. pt

Predlog spremembe 157
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Evropsko komisijo, naj opredeli 
strategijo za razvoj in širjenje vpliva 
čezmorske kulturne dediščine po zgledu 
programa Euromed Heritage IV;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 158
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Evropsko komisijo, naj opredeli 
strategijo za razvoj in širjenje vpliva
čezmorske kulturne dediščine po zgledu 
programa Euromed Heritage IV;

62. poziva Evropsko komisijo, naj opredeli 
strategijo za razvoj in širjenje vpliva 
kulturne dediščine najbolj oddaljenih regij
po zgledu programa Euromed Heritage IV;

Or. fr


