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Predlog spremembe 1
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da delo v zvezi z večletnim 
finančnim okvirom v nobenem primeru ne 
bi smelo posegati v delo v zvezi s 
uredbami, ki določajo področje uporabe 
podpore in pravila izvajanja posameznega 
sklada, in bi torej moralo upoštevati vlogo 
Evropskega parlamenta v pogajanjih o 
pravni podlagi za kohezijsko politiko; zelo 
obžaluje dejstvo, da pogajanja o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020 
niso upoštevala tega načela, zaradi česar je 
delo na področju večletnega finančnega 
okvira pomembno vplivalo na 
zakonodajna pogajanja o predpisih za 
kohezijsko politiko tako z vidika vsebine 
kot rokov;

2. meni, da delo v zvezi z večletnim 
finančnim okvirom v nobenem primeru ne 
bi smelo posegati v delo v zvezi s 
uredbami, ki določajo področje uporabe 
podpore in pravila izvajanja posameznega 
sklada, in bi torej moralo upoštevati vlogo 
in pristojnosti Evropskega parlamenta v 
pogajanjih o pravni podlagi za kohezijsko 
politiko; zelo obžaluje dejstvo, da 
pogajanja o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 niso upoštevala tega 
načela, zaradi česar je delo na področju 
večletnega finančnega okvira pomembno 
vplivalo na predpise za kohezijsko politiko 
tako z vidika vsebine kot rokov; zato 
obžaluje, da sta bila v politični sporazum 
Evropskega sveta vključeni 
makroekonomska pogojenost in določitev 
rezerve na podlagi rezultatov, ki v skladu s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije 
sodita v obseg postopka soodločanja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morala razprava o virih 
sredstev za kohezijsko politiko temeljiti na 
analizi potreb in upoštevati oceno izvajanja 
politike v predhodnih programskih 
obdobjih; opozarja, da je kohezijska 

3. poudarja, da bi morala razprava o virih 
sredstev za kohezijsko politiko temeljiti na 
analizi regionalnih in lokalnih razvojnih
potreb in upoštevati oceno izvajanja 
politike v predhodnih programskih 
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politika naložbena politika, ki spodbuja 
rast, in da bo zato postala pomembna kot 
instrument EU za krepitev rasti, ustvarjanje 
delovnih mest, spodbujanje javnih naložb 
in zmanjševanje socialnih neenakosti;

obdobjih; opozarja, da je kohezijska 
politika naložbena politika, ki spodbuja 
rast, in da bo zato postala pomembna kot 
instrument EU za krepitev rasti, ustvarjanje 
delovnih mest, spodbujanje javnih naložb 
in podpiranje socialne vključenosti; zato 
poudarja, da bo zmanjšanje proračuna 
EU neizogibno povečalo neravnotežja in 
oviralo gospodarski razvoj ter ogrozilo 
načelo solidarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morala razprava o virih 
sredstev za kohezijsko politiko temeljiti na 
analizi potreb in upoštevati oceno izvajanja 
politike v predhodnih programskih 
obdobjih; opozarja, da je kohezijska 
politika naložbena politika, ki spodbuja 
rast, in da bo zato postala pomembna kot 
instrument EU za krepitev rasti, ustvarjanje 
delovnih mest, spodbujanje javnih naložb 
in zmanjševanje socialnih neenakosti;

3. poudarja, da bi morala razprava o virih 
sredstev za kohezijsko politiko temeljiti na 
analizi potreb in upoštevati oceno izvajanja 
politike v predhodnih programskih 
obdobjih; opozarja, da je kohezijska 
politika naložbena politika, ki spodbuja 
rast, in da bo zato postala pomembna kot 
instrument EU za krepitev rasti, ustvarjanje 
delovnih mest, spodbujanje javnih naložb, 
reševanje težav, povezanih s podnebnimi 
spremembami in odvisnostjo od energije,
ter zmanjševanje socialnih neenakosti, da 
se tako izpolnijo cilji strategije Evropa 
2020;

Or. ro

Predlog spremembe 4
François Alfonsi, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morala razprava o virih 
sredstev za kohezijsko politiko temeljiti na 
analizi potreb in upoštevati oceno izvajanja 
politike v predhodnih programskih 
obdobjih; opozarja, da je kohezijska 
politika naložbena politika, ki spodbuja 
rast, in da bo zato postala pomembna kot 
instrument EU za krepitev rasti, ustvarjanje 
delovnih mest, spodbujanje javnih naložb 
in zmanjševanje socialnih neenakosti;

3. poudarja, da bi morala razprava o virih 
sredstev za kohezijsko politiko temeljiti na 
analizi potreb in upoštevati oceno izvajanja 
politike v predhodnih programskih 
obdobjih; opozarja, da je kohezijska 
politika naložbena politika, ki spodbuja 
rast in se bori proti krizi, in da bo zato 
postala pomembna kot instrument EU za 
krepitev trajnostne rasti, ustvarjanje 
delovnih mest, spodbujanje javnih naložb,
zmanjševanje socialnih neenakosti in 
revščine, spodbujanje energetskega 
prehoda in boj proti podnebnim 
spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 5
Younous Omarjee

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. obsoja precedenčni primer, ki ga je 
uvedel Svet Evropske unije v zvezi s 
proračunskimi sredstvi, dodeljenimi 
najbolj oddaljeni regiji Mayotte iz naslova 
strukturnih skladov za večletni finančni 
okvir 2014–2020; vztraja na dejstvu, da še 
nikoli nobeni regiji ni bil dodeljen 
pavšalen znesek proračunskih sredstev 
brez vsakršne pravne osnove in brez 
upoštevanja veljavnih meril; opozarja, da 
ta precedens škodljivo vpliva na 
spoštovanje enakosti med regijami in na 
spoštovanje razporeditve regij po 
kategorijah, ki jih opredeljuje skupna 
uredba o skladih.

Or. fr
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Predlog spremembe 6
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da 
obseg neplačanih računov ob koncu leta 
nenehno narašča, in meni, da vrzel v 
proračunu EU najbolj prizadene prav 
kohezijsko politiko; zato poziva k 
strukturni reformi proračuna EU, vključno 
z reformo sistema virov lastnih sredstev.

5. je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da 
obseg neplačanih računov ob koncu leta 
nenehno narašča, in meni, da vrzel v 
proračunu EU najbolj prizadene prav 
kohezijsko politiko; ugotavlja, da večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020 ne 
odpravlja učinka preostankov iz obdobja 
2007–2014; zato poziva k nadaljnji
reformi proračuna EU, vključno z reformo 
sistema virov lastnih sredstev.

Or. en


