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Predlog spremembe 1
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. s Komisijo in Svetom deli mnenje, da 
bodo zakonodajne spremembe, uvedene z 
evropskim načrtom za oživitev 
gospodarstva, pripomogle, da bodo 
strukturni skladi postali dragocen 
instrument za oživitev evropskega 
gospodarstva v letu 2010; s tem v zvezi 
poziva države članice, da zagotovijo 
najboljšo uporabo novih zmogljivosti in 
preprostejših postopkov, da bi pospešili 
izvajanje in spodbudili gospodarsko 
dejavnost; poleg tega zahteva, da se države 
članice prepričajo, da poenostavitev 
postopkov ne bo vodila do zlorabe 
sredstev;

3. s Komisijo in Svetom deli mnenje, da 
bodo zakonodajne spremembe, uvedene z 
evropskim načrtom za oživitev 
gospodarstva, pripomogle, da bodo 
strukturni skladi postali dragocen 
instrument za oživitev evropskega 
gospodarstva v letu 2010; s tem v zvezi 
poziva države članice, da zagotovijo 
najboljšo uporabo novih zmogljivosti in 
preprostejših postopkov, da bi pospešili 
izvajanje, tako da se po najboljših močeh 
zagotovi pravočasno izvajanje sredstev za 
nacionalne operativne programe in 
ustrezne projekte ter v najvišji meri 
izboljša njihov množilni učinek pri 
spodbujanju gospodarske dejavnosti, kar 
je življenjskega pomena za regije, ki so 
močno odvisne od javnih naložb, kot je 
večina oddaljenih regij; poleg tega 
zahteva, da se države članice prepričajo, da 
poenostavitev postopkov spremljajo 
učinkoviti sistemi upravljanja in nadzora, 
s katerimi se optimalizira zmogljivost 
izvajanja skladov in preprečuje njihova
zloraba;

Or. pt

Predlog spremembe 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da so bile mejne regije med 
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najbolj prizadetimi zaradi gospodarske 
recesije, saj je mednarodna in čezmejna 
trgovina upadla; poziva Komisijo in 
države članice, naj to upoštevajo pri 
dodeljevanju sredstev in izvajanju 
projektov v okviru regionalnih skladov;

Or. en


