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Predlog spremembe 1
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Evropskega 
sveta z dne 25. in 26. marca 2010,

Or. es

Predlog spremembe 2
Jean-Paul Besset

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. 
junija 2010 o strategiji Evropa 2020,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odstavka 37 svoje 
resolucije 2005/2165 (INI),

Or. it
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Predlog spremembe 4
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker je v skladu s členom 3 Pogodbe o 
Evropski uniji eden izmed ciljev Unije 
spodbujati ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo ter solidarnost med 
državami članicami,

Or. es

Predlog spremembe 5
Jean-Paul Besset

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker se lahko Evropsko unija kosa s 
svetovno konkurenco le, če bodo notranje 
politike podpirale njeno zmožnost odziva 
na svetovne izzive, pri čemer se v obdobjih 
recesije kaže, da imajo manj razvite regije 
manj možnosti za okrevanje,

A. ker se lahko Evropska unija kosa s 
svetovno konkurenco le, če bodo notranje 
politike z izvajanjem trajnostnega, 
nizkoogljičnega gospodarstva, ki bo 
upoštevalo biotsko raznovrstnost, 
podpirale njeno zmožnost odziva na 
svetovne izzive, pri čemer se v obdobjih 
recesije kaže, da imajo manj razvite regije 
manj možnosti za okrevanje,

Or. fr

Predlog spremembe 6
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker si konkurenčnost in kohezija ne 
nasprotujeta niti nista nezdružljivi, temveč 
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se v določeni meri celo dopolnjujeta,

Or. es

Predlog spremembe 7
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je kljub bistvenemu napredku na 
področju konvergence v Evropski uniji 
mogoče opaziti trend čedalje večjih 
teritorialnih razlik med regijami, na 
primer pri dostopnosti, zlasti v primeru 
strukturno slabše razvitih regij, pa tudi 
znotraj samih regij in ozemelj EU, kar bi 
lahko povzročilo prostorsko segregacijo, 
povečalo razlike med ravnmi blaginje v 
regijah EU ter škodovalo globalni 
konkurenčnosti EU,

Or. es

Predlog spremembe 8
Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je mogoče konkurenčnost 
dolgoročno doseči le, če se zagotovi 
resnično trajnostna gospodarska rast v 
vsej EU,

Or. de



PE443.146v01-00 6/50 AM\822074SL.doc

SL

Predlog spremembe 9
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so v poročilu neodvisne skupine 
strokovnjakov o raziskavah in razvoju ter 
inovacijah, ki je bila imenovana po 
vrhunskem srečanju v Hampton Courtu 
in ji predseduje Esko Aho, opredeljena 
ključna področja (e-zdravje, farmacevtski 
izdelki, prevoz in logistika, okolje, 
digitalne vsebine, energija in varnost), na 
katerih lahko deluje trg za inovacije, 
javna politika pa ima pomembno vlogo,

Or. en

Predlog spremembe 10
Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je treba za uresničitev ciljev EU 
2020 priznati, da obstajajo razlike med 
stopnjami razvoja in omejitvami ter da si je 
treba zastaviti cilje, ki bodo ustrezali 
dejanskim razmeram in potrebam, 
določenim pri posvetovanju z vsemi 
udeleženimi akterji na različnih ravneh 
upravljanja,

ker je treba za uresničitev ciljev EU 2020 
priznati, da obstajajo razlike med 
stopnjami razvoja in omejitvami ter da si je 
treba zastaviti cilje, ki bodo ustrezali 
dejanskim razmeram in potrebam,

Or. de

Predlog spremembe 11
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je treba za uresničitev ciljev EU 
2020 priznati, da obstajajo razlike med 
stopnjami razvoja in omejitvami ter da si je 
treba zastaviti cilje, ki bodo ustrezali 
dejanskim razmeram in potrebam, 
določenim pri posvetovanju z vsemi 
udeleženimi akterji na različnih ravneh 
upravljanja,

D. ker je treba za uresničitev ciljev EU 
2020 priznati izhodiščne razlike med 
stopnjami razvoja in omejitvami ter da si je 
treba zastaviti cilje, ki bodo ustrezali 
dejanskim razmeram in potrebam, 
določenim pri posvetovanju z vsemi 
udeleženimi akterji na različnih ravneh 
upravljanja,

Or. en

Predlog spremembe 12
Jean-Paul Besset

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je Evropski svet marca 2010 
priznal, da je treba spodbujati ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, zlasti 
razvoj infrastrukture, da bi se zagotovila 
uspešnost strategije EU 2020, če bo ta 
nova strategija obravnavala ovire za 
gospodarski razvoj,

E. ker Evropski parlament v svoji 
resoluciji z dne 16. junija 2010 izraža 
svoje razočaranje zaradi poglavitnih 
elementov nove strategije Evropa 2020, ji 
jo je Svet sprejel 26. marca 2010, ter 
zahteva, da si strategija postavi za svoj 
cilj, da bo nudila široko politično videnje 
prihodnosti Evropske unije kot 
konkurenčne, socialne in trajnostne zveze, 
ki državljane in varstvo okolja postavlja v 
središče politične dejavnosti, 

Or. fr

Predlog spremembe 13
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je Evropski svet marca 2010 priznal, E. ker je Evropski svet marca 2010 priznal, 
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da je treba spodbujati ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo, zlasti razvoj
infrastrukture, da bi se zagotovila 
uspešnost strategije EU 2020, če bo ta nova 
strategija obravnavala ovire za gospodarski 
razvoj,

da je treba spodbujati ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo, tudi z razvojem
infrastrukture, da bi se zagotovila 
uspešnost strategije EU 2020, če bo ta nova 
strategija obravnavala ovire za gospodarski 
razvoj,

Or. es

Predlog spremembe 14
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se je kohezijska politika izkazala 
kot učinkovit instrument za prožno 
odzivanje na socialno-ekonomske izzive, 
ki izhajajo iz finančne krize,

Or. es

Predlog spremembe 15
Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so poleg dobre infrastrukture 
osnovni pogoji za konkurenčnost 
spodbujanje raziskav, inovacij in 
tehnološkega razvoja ter zagotavljanje 
ustreznega visokokakovostnega 
usposabljanja za prebivalstvo v regijah,

Or. de
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Predlog spremembe 16
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se bo treba poleg posledic krize v 
prihodnjih letih soočiti z večjimi izzivi –
prilagajanje globalizaciji, demografske 
spremembe, podnebne spremembe in 
energetska vprašanja – in bodo imele 
regije ključno vlogo pri tem, da zagotovijo 
pogoje, v katerih bo vpliv teh izzivov na 
javnost omejen, in ker jih je treba na 
osnovi opredeljenih potreb podpreti z 
uporabo načela partnerstva in primernih 
instrumentov za vnaprejšnjo oceno 
teritorialnega učinka različnih vrst politike,

F. ker bodo imele regije ključno vlogo pri 
omejevanju vpliva posledic krize na 
javnost omejen, in ker novi izzivi, ki jih je 
ustvarila globalna kriza, terjajo podporo z 
uporabo načela partnerstva in primernih 
instrumentov za vnaprejšnjo oceno 
teritorialnega učinka različnih vrst politike,

Or. en

Predlog spremembe 17
Jean-Paul Besset

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se bo treba poleg posledic krize v 
prihodnjih letih soočiti z večjimi izzivi –
prilagajanje globalizaciji, demografske 
spremembe, podnebne spremembe in
energetska vprašanja – in bodo imele regije 
ključno vlogo pri tem, da zagotovijo 
pogoje, v katerih bo vpliv teh izzivov na 
javnost omejen, in ker jih je treba na 
osnovi opredeljenih potreb podpreti z 
uporabo načela partnerstva in primernih 
instrumentov za vnaprejšnjo oceno 
teritorialnega učinka različnih vrst politike,

F. ker se bo treba poleg s posledicami krize 
v prihodnjih letih soočiti z večjimi izzivi –
prilagajanje globalizaciji, demografske 
spremembe, podnebne spremembe,
energetska vprašanja ter varstvo biotske 
raznovrstnosti – in bodo imele regije 
ključno vlogo pri tem, da zagotovijo 
pogoje, v katerih bo vpliv teh izzivov na 
javnost omejen, in ker jih je treba na 
osnovi opredeljenih potreb podpreti z 
uporabo načela partnerstva in primernih 
instrumentov za vnaprejšnjo oceno 
teritorialnega učinka različnih vrst politike,

Or. fr
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Predlog spremembe 18
Riikka Manner

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se bo treba poleg posledic krize v 
prihodnjih letih soočiti z večjimi izzivi –
prilagajanje globalizaciji, demografske 
spremembe, podnebne spremembe in 
energetska vprašanja – in bodo imele regije 
ključno vlogo pri tem, da zagotovijo 
pogoje, v katerih bo vpliv teh izzivov na 
javnost omejen, in ker jih je treba na 
osnovi opredeljenih potreb podpreti z 
uporabo načela partnerstva in primernih 
instrumentov za vnaprejšnjo oceno 
teritorialnega učinka različnih vrst politike,

ker se bo treba poleg posledic krize v 
prihodnjih letih soočiti z večjimi izzivi –
prilagajanje globalizaciji, demografske 
spremembe zaradi katerih upada število 
prebivalcev na podeželju, podnebne 
spremembe in energetska vprašanja – in 
bodo imele regije ključno vlogo pri tem, da 
zagotovijo pogoje, v katerih bo vpliv teh 
izzivov na javnost omejen, in ker jih je 
treba na osnovi opredeljenih potreb 
podpreti z uporabo načela partnerstva in 
primernih instrumentov za vnaprejšnjo 
oceno teritorialnega učinka različnih vrst 
politike,

Or. fi

Predlog spremembe 19
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker so rezultati razprav o strategijah in 
programih kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007-2013 pokazali, 
da sta se programska kakovost in 
sodelovanje deležnikov na vseh ravneh 
upravljanja povečala in tako učinkoviteje 
prispevata k uresničevanju lizbonskih 
ciljev glede gospodarske konkurenčnosti in 
zaposlovanja,

G. ker so rezultati razprav o strategijah in 
programih kohezijske politike za 
programsko obdobje 2007-2013 pokazali, 
da sta se programska kakovost in 
sodelovanje deležnikov na vseh ravneh 
upravljanja povečala in tako pomenita 
korak naprej k uresničevanju lizbonskih 
ciljev glede gospodarske konkurenčnosti in 
zaposlovanja,

Or. en
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Predlog spremembe 20
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker obstaja vrsta delovnih instrumentov 
in analitičnih metod, ki so bili predlagani 
na lokalni in regionalni ravni in 
prispevajo k napredku gospodarskega 
razvoja in socialni vključenosti, kar 
dokazuje vključenost lokalnih in 
regionalnih akterjev v kohezijsko politiko 
in njihovo zavzetost zanjo,

I. ker se vključenost lokalnih in 
regionalnih udeležencev v kohezijsko 
politiko odraža v njihovih regionalnih in 
lokalnih strategijah za napredek
gospodarskega razvoja in socialne
vključenosti,

Or. en

Predlog spremembe 21
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker gospodarsko konkurenčnost regij, ki 
zaostajajo v razvoju, podpira razvoj 
raznovrstne infrastrukture, ki omogoča 
dostop do izobraževanja, raziskav in 
inovacij,

J. ker gospodarsko konkurenčnost regij, ki 
zaostajajo v razvoju, podpira razvoj 
njihovih zmogljivosti, ki omogoča dostop 
do izobraževanja, raziskav in inovacij,

Or. en

Predlog spremembe 22
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker gospodarsko konkurenčnost regij, ki J. ker gospodarsko konkurenčnost regij, ki 
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zaostajajo v razvoju, podpira razvoj 
raznovrstne infrastrukture, ki omogoča 
dostop do izobraževanja, raziskav in 
inovacij,

zaostajajo v razvoju, med drugimi 
dejavniki podpira tudi razvoj raznovrstne 
infrastrukture, ki omogoča dostop do 
izobraževanja, raziskav in inovacij,

Or. en

Predlog spremembe 23
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker nekateri elementi teh 
instrumentov, denimo isti časovni okvir in 
usklajenost z lizbonsko strategijo, sicer 
omogočajo sinergijo, vendar so še vedno 
razlike, denimo različne pravne podlage, 
tematska naravnanost v primerjavi s 
teritorialno in deljeno upravljanje v 
primerjavi s centraliziranim,

Or. en

Predlog spremembe 24
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja dodano vrednost kohezijske 
politike Evropske unije in vlogo, ki jo ima 
kot instrument EU pri večanju 
konkurenčnosti regij, izvajanju strukturnih 
reform in krepitvi zmogljivosti regij, da se 
prilagajajo svetovnemu gospodarskemu 
ozračju;

1. pozdravlja dodano vrednost kohezijske 
politike Evropske unije in vlogo, ki jo ima 
kot instrument EU pri večanju 
konkurenčnosti regij, izvajanju strukturnih 
reform in krepitvi zmogljivosti regij, da se 
prilagajajo svetovnemu gospodarskemu 
ozračju; ugotavlja, da so v globalno 
konkurenčnih gospodarstvih (ZDA, 
Japonska) razvojne razlike med regijami 
razmeroma majhne;
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Or. ro

Predlog spremembe 25
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja dodano vrednost kohezijske 
politike Evropske unije in vlogo, ki jo ima 
kot instrument EU pri večanju 
konkurenčnosti regij, izvajanju strukturnih 
reform in krepitvi zmogljivosti regij, da se 
prilagajajo svetovnemu gospodarskemu 
ozračju;

1. pozdravlja dosežke kohezijske politike 
EU, dodano vrednost, ki jo ta prinaša 
strategiji 2020 in vlogo, ki jo ima kot 
instrument EU pri večanju konkurenčnosti 
regij, izvajanju strukturnih reform in 
krepitvi zmogljivosti regij, da se 
prilagajajo svetovnemu gospodarskemu 
ozračju;

Or. es

Predlog spremembe 26
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja dodano vrednost kohezijske 
politike Evropske unije in vlogo, ki jo ima 
kot instrument EU pri večanju 
konkurenčnosti regij, izvajanju strukturnih 
reform in krepitvi zmogljivosti regij, da se 
prilagajajo svetovnemu gospodarskemu 
ozračju;

1. ponovno opozarja na dodano vrednost 
kohezijske politike Evropske unije in 
vlogo, ki jo ima kot instrument EU pri 
odpravljanju razlik med regijami in s tem 
večanju njihove konkurenčnosti, izvajanju 
strukturnih reform in krepitvi zmogljivosti 
regij, da se prilagajajo svetovnemu 
gospodarskemu ozračju;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja dodano vrednost kohezijske 
politike Evropske unije in vlogo, ki jo ima 
kot instrument EU pri večanju 
konkurenčnosti regij, izvajanju strukturnih 
reform in krepitvi zmogljivosti regij, da se 
prilagajajo svetovnemu gospodarskemu 
ozračju;

1. poudarja dodano vrednost kohezijske 
politike Evropske unije in vlogo, ki jo ima 
pri zaščiti kohezije ter pri večanju 
konkurenčnosti regij, lajšanju zagona 
strukturnih reform in s tem omogočanju 
krepitve zmogljivosti regij, da se 
prilagajajo svetovnemu gospodarskemu 
ozračju;

Or. es

Predlog spremembe 28
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ceni, da v obdobju 2007–2013 v skladu 
z drugo strateško smernico Skupnosti o 
koheziji vse države članice namenjajo 
precejšen znesek svojih skupnih finančnih 
sredstev za razvoj in raziskave, inovacije 
in razvoj gospodarstva, ki temelji na 
znanju, iz česar je izšlo 246 nacionalnih 
ali regionalnih operativnih programov, za 
raziskave in inovacije pa je bilo 
namenjenih približno 86 milijard EUR, od 
tega 50 milijard za temeljne dejavnosti 
razvoja in raziskav ter inovacije; 
ugotavlja, da je kohezijska politika postala 
glavni vir evropske podpore na tem 
področju, saj njen proračun konkurira 
tako sedmemu okvirnemu programu 
(50,5 milijard EUR) kot programu za 
konkurenčnost in inovativnost 
(3,6 milijard EUR); opozarja na 
učinkovitost in možnost določitve ciljnih 
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zneskov, dodeljenih raziskavam in 
razvoju; 

Or. en

Predlog spremembe 29
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je s povečanjem 
koncentracije sredstev kohezijske politike 
mogoče zagotoviti, da ta politika 
pomembno prispeva h krepitvi 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja 
v EU;

Or. es

Predlog spremembe 30
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je javni sektor zaradi 
izvajanja kohezijske politike bistven za 
ponovno vzpostavitev zaupanja in 
solidarnosti v časih recesije in po njej, s 
tem ko izvaja javne naložbe, zlasti v 
infrastrukturo, in zagotavlja trajnostni 
razvoj;

2. poudarja, da sta javni in zasebni sektor 
bistvena za izvajanje kohezijske politike 
na lokalni in regionalni ravni ter za 
ponovno vzpostavitev zaupanja in 
solidarnosti v časih recesije in po njej, s 
tem ko izvaja javne naložbe in omogoča 
lažji dostop do finančnih sredstev ter 
instrumentov za mala in srednja podjetja 
na osnovi posojil (Jeremie in Jasper), s 
tem pa zagotavlja trajnostni razvoj regij;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Jean-Paul Besset

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je javni sektor zaradi 
izvajanja kohezijske politike bistven za 
ponovno vzpostavitev zaupanja in 
solidarnosti v časih recesije in po njej, s 
tem ko izvaja javne naložbe, zlasti v 
infrastrukturo, in zagotavlja trajnostni 
razvoj;

2. poudarja, da je javni sektor zaradi 
izvajanja kohezijske politike bistven za 
ponovno vzpostavitev zaupanja in 
solidarnosti v časih recesije in po njej, s 
tem ko izvaja javne naložbe, ki spodbujajo 
trajnostni razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je javni sektor zaradi 
izvajanja kohezijske politike bistven za 
ponovno vzpostavitev zaupanja in 
solidarnosti v časih recesije in po njej, s 
tem ko izvaja javne naložbe, zlasti v 
infrastrukturo, in zagotavlja trajnostni 
razvoj;

2. poudarja, da je javni sektor zaradi 
izvajanja kohezijske politike bistven za 
ponovno vzpostavitev zaupanja in 
solidarnosti v časih recesije in po njej, s 
tem ko zagotavlja enake možnosti pri 
dostopu do javnih naložb, zlasti v 
infrastrukturo, nove tehnologije ter 
človeški kapital, in zagotavlja trajnostni 
razvoj;

Or. es

Predlog spremembe 33
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je javni sektor zaradi 
izvajanja kohezijske politike bistven za 
ponovno vzpostavitev zaupanja in 
solidarnosti v časih recesije in po njej, s 
tem ko izvaja javne naložbe, zlasti v 
infrastrukturo, in zagotavlja trajnostni 
razvoj;

2. poudarja, da ima javni sektor na vseh 
ravneh upravljanja pomembno vlogo pri 
izvajanju kohezijske politike, ki je 
bistvena za ponovno vzpostavitev zaupanja 
in solidarnosti v časih recesije in po njej, s 
tem ko izvaja javne naložbe, zlasti v 
infrastrukturo, in zagotavlja trajnostni 
razvoj; 

Or. es

Predlog spremembe 34
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je gospodarska 
konkurenčnost regij EU tesno povezana z 
ustrezno stopnjo zaposlenosti, izobraženo 
in usposobljeno delovno silo, socialno 
varnostjo ter dostopom do javnih storitev; 
v zvezi s tem podpora socialni koheziji v 
okviru kohezijske politike povečuje pomen 
te politike za splošno regionalno 
konkurenčnost na svetovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 35
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da kot je določeno v Lizbonski 
pogodbi, uravnotežen gospodarski razvoj 
EU zmanjšuje razlike v stopnji razvoja 

3. meni, da kot je določeno v Lizbonski 
pogodbi, uravnotežen gospodarski razvoj 
EU zmanjšuje razlike v stopnji razvoja 
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med regijami in jih pripravlja na soočenje z 
izzivi globalizacije ter demografskimi in 
podnebnimi spremembami, pri tem pa 
upošteva slabosti posamične regije;

med regijami in jih pripravlja na soočenje z 
izzivi globalizacije, demografskimi in 
podnebnimi spremembami ter upadanjem 
števila prebivalcev na podeželju, pri tem 
pa upošteva slabosti posamične regije;

Or. es

Predlog spremembe 36
Jean-Paul Besset

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da kot je določeno v Lizbonski 
pogodbi, uravnotežen gospodarski razvoj 
EU zmanjšuje razlike v stopnji razvoja 
med regijami in jih pripravlja na soočenje z 
izzivi globalizacije ter demografskimi in 
podnebnimi spremembami, pri tem pa 
upošteva slabosti posamične regije;

3. meni, da kot je določeno v Lizbonski 
pogodbi, uravnotežen gospodarski razvoj 
Unije zmanjšuje razlike v stopnji razvoja 
med regijami in jih pripravlja na soočenje z 
izzivi globalizacije, demografskimi in 
podnebnimi spremembami ter varstvom 
biotske raznovrstnosti, pri tem pa upošteva 
slabosti posamične regije;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko kohezijska politika s 
sinergijami, ki nastajajo s politikami 
raziskav, razvoja in inovacij, zagotavlja 
sredstva za soočenje z izzivi EU 2020, tako 
da podpre in izkoristi specifične lokalne 
zmogljivosti ter zagotavlja socialno, 
ekonomsko in teritorialno kohezijo;

4. poudarja, da lahko kohezijska politika s 
sinergijami, ki nastajajo s politikami 
raziskav, razvoja in inovacij, zagotavlja 
sredstva za soočenje z izzivi EU 2020, tako 
da podpre in izkoristi specifične lokalne 
zmogljivosti ter zagotavlja socialno, 
ekonomsko in teritorialno kohezijo; meni, 
da se bo z zagotavljanjem 
nespremenljivosti obstoječih smernic 
kohezijske politike zaščitila regionalna 
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razsežnost raziskav, razvoja in inovacij ter 
ustvarila nova delovna mesta v 
inovativnih sektorjih;

Or. ro

Predlog spremembe 38
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko kohezijska politika s 
sinergijami, ki nastajajo s politikami 
raziskav, razvoja in inovacij, zagotavlja 
sredstva za soočenje z izzivi EU 2020, tako 
da podpre in izkoristi specifične lokalne 
zmogljivosti ter zagotavlja socialno, 
ekonomsko in teritorialno kohezijo;

4. poudarja, da mora kohezijska politika s 
sinergijami, ki nastajajo s politikami 
raziskav, razvoja in inovacij, odigrati 
pomembno vlogo v strategiji EU 2020, saj 
ta politika spodbuja strukturne 
spremembe po Evropi in podpira glavne 
naložbene prioritete na vseh ravneh, 
lokalni, regionalni, nacionalni in 
čezmejni, ter zagotavlja socialno,
ekonomsko in teritorialno kohezijo. vendar 
poudarja, da je kljub dejstvu, da bi morale 
biti prednostne naloge kohezijske politike 
usklajene s cilji EU 2020, še vedno treba 
zagotoviti dovolj prožnosti za upoštevanje 
regionalnih posebnosti ter podpiranje 
šibkejših in najrevnejših regij tako, da 
bodo te premagale svoje socialno-
ekonomske težave in naravne ovire ter da 
se bo zagotovilo zmanjšanje razlik;

Or. es

Predlog spremembe 39
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko kohezijska politika s 4. meni, da se je s povečanjem sinergij 
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sinergijami, ki nastajajo s politikami 
raziskav, razvoja in inovacij, zagotavlja 
sredstva za soočenje z izzivi EU 2020, 
tako da podpre in izkoristi specifične 
lokalne zmogljivosti ter zagotavlja
socialno, ekonomsko in teritorialno 
kohezijo;

med politikami raziskav, razvoja in 
inovacij mogoče bolje spopasti z izzivi 
strategije EU 2020, tako da se podpre in 
izkoristi zmogljivosti lokalnih organov ter 
zaščiti socialno, ekonomsko in teritorialno 
kohezijo

Or. es

Predlog spremembe 40
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da lahko kohezijska politika s 
sinergijami, ki nastajajo s politikami 
raziskav, razvoja in inovacij, zagotavlja
sredstva za soočenje z izzivi EU 2020, tako 
da podpre in izkoristi specifične lokalne 
zmogljivosti ter zagotavlja socialno, 
ekonomsko in teritorialno kohezijo;

4. poudarja, da bi morala kohezijska 
politika s sinergijami, ki nastajajo s 
politikami raziskav, razvoja in inovacij, 
zagotavljati sredstva za soočenje z izzivi 
EU 2020, tako da podpre in izkoristi 
specifične lokalne zmogljivosti ter 
zagotavlja socialno, ekonomsko in 
teritorialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 41
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. podpira spodbujanje tistih sektorjev 
gospodarstva, ki so konkurenčni na 
svetovni ravni in ki pomagajo pri 
doseganju trajnostnega, inteligentnega in 
vključujočega gospodarstva ter povečanju 
konkurenčne prednosti EU;
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Or. ro

Predlog spremembe 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. odobrava stališča, izražena v zeleni 
knjigi o teritorialni koheziji o njenih 
glavnih dejavnikih; posebej opozarja na 
spoštovanje regionalne raznolikosti in 
razvoj regionalnih zmogljivosti in 
konkurenčnosti, pri čemer poudarja 
pomen dostopnosti prek javnih služb in 
primerne infrastrukture, ter poziva 
Komisijo, naj predstavi konkretne predloge 
za izvajanje cilja glede teritorialne 
kohezije;

5. odobrava stališča, izražena v zeleni 
knjigi o teritorialni koheziji o 
konkurenčnosti, ki je "odvisna tudi od 
povezovanja z drugimi ozemlji, da se 
zagotovi usklajena in trajnostna uporaba 
skupnih sredstev" ter omogoči sprostitev 
potenciala, ki ga ima ozemeljska 
raznolikost Evropske unije; zato poudarja 
pomen konkurenčnosti in odprtosti vseh 
ozemelj, skladnega in integriranega 
razvoja prevoza in informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, morebitno 
vzajemnost energetske, zdravstvene, 
raziskovalne, izobraževalne infrastrukture 
ter infrastrukture za varstvo okolja;
poziva Komisijo, naj predstavi konkretne 
predloge za izvajanje cilja glede 
teritorialne kohezije;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. odobrava stališča, izražena v zeleni 
knjigi o teritorialni koheziji o njenih
glavnih dejavnikih; posebej opozarja na 
spoštovanje regionalne raznolikosti in 
razvoj regionalnih zmogljivosti in 
konkurenčnosti, pri čemer poudarja pomen 
dostopnosti prek javnih služb in primerne 

5. odobrava stališča, izražena v zeleni 
knjigi o teritorialni koheziji o njenih 
glavnih dejavnikih; posebej opozarja na 
spoštovanje regionalne raznolikosti in 
razvoj regionalnih zmogljivosti in 
konkurenčnosti, pri čemer poudarja pomen 
dostopnosti prek javnih služb in primerne 
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infrastrukture, ter poziva Komisijo, naj 
predstavi konkretne predloge za izvajanje 
cilja glede teritorialne kohezije;

infrastrukture, ter poziva Komisijo, naj 
predstavi konkretne predloge za izvajanje 
cilja glede teritorialne kohezije; v zvezi s 
tem poudarja, da sta, kot je poudarjeno v 
evropski teritorialni strategiji, nemoteno 
delovanje prevoznih storitev in ustrezen 
dostop do telekomunikacij osnovna 
pogoja za povečanje konkurenčnosti 
obrobnih regij in otokov ter posledično za 
gospodarsko in socialno kohezijo EU;

Or. es

Predlog spremembe 44
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. odobrava stališča, izražena v zeleni 
knjigi o teritorialni koheziji o njenih 
glavnih dejavnikih; posebej opozarja na 
spoštovanje regionalne raznolikosti in 
razvoj regionalnih zmogljivosti in 
konkurenčnosti, pri čemer poudarja pomen 
dostopnosti prek javnih služb in primerne 
infrastrukture, ter poziva Komisijo, naj 
predstavi konkretne predloge za izvajanje 
cilja glede teritorialne kohezije;

5. odobrava stališča, izražena v zeleni 
knjigi o teritorialni koheziji o njenih 
glavnih dejavnikih; posebej opozarja na 
spoštovanje regionalne raznolikosti in 
razvoj regionalnih zmogljivosti in 
konkurenčnosti, pri čemer poudarja pomen 
dostopnosti prek javnih služb in primerne 
infrastrukture; poziva Komisijo, naj 
predstavi konkretne predloge za 
opredelitev, nato pa izvajanje cilja glede 
teritorialne kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 45
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. priporoča, naj države članice in 
Komisija namenijo zadostna sredstva iz 
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strukturnih skladov za raziskave in 
inovacije, zlasti trajnostne inovacije, ter 
okrepijo raziskovalne zmogljivosti; 
poudarja, da je treba spodbujati in 
uporabljati uspešne modele v trikotniku 
znanja ter zagotoviti trajnostni razvoj 
regionalnih raziskav in strateških okvirov 
za inovacije v sodelovanju s podjetji, 
raziskovalnimi središči, univerzami in 
javnimi organi; opozarja na potencial na 
znanju temelječih inovativnih regionalnih 
grozdov pri spodbujanju regionalne 
konkurenčnosti in pozdravlja vključitev 
razvoja grozdov v program za 
konkurenčnost in inovativnost ter sedmi 
okvirni program (ukrep „regije znanja“ v 
sedmem okvirnem programu); opozarja 
na nove skupnosti znanja in inovacij, ki 
so bile vzpostavljene v okviru Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) 
in povezujejo vodilne evropske regijske 
grozde, ki temeljijo na znanju; opozarja, 
da je izmenjavo znanja v regionalnih 
grozdih mogoče pospešiti s strukturnimi 
skladi; poudarja, da takšni grozdi 
predstavljajo veliko priložnost, še zlasti za 
prikrajšane regije; 

Or. en

Predlog spremembe 46
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. podpira učinkovitejši pristop k 
dodeljevanju regionalne pomoči, s 
poudarkom na naložbah v infrastrukturo 
ter na horizontalni pomoči za prikrajšane 
ali manj razvite regije Evropske unije, 
vključno z uvedbo davčnih olajšav za 
prehodno obdobje do največ pet let;

Or. it
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Predlog spremembe 47
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem 
načela decentralizacije doseže izboljšanje v 
sedanjem programskem obdobju, saj regije 
zdaj upravljajo samo 30,5 % skupnih 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
kohezijsko politiko, medtem ko preostanek 
upravljajo centralni vladni organi;

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem 
načela decentralizacije doseže izboljšanje v 
sedanjem programskem obdobju;

Or. es

Predlog spremembe 48
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem 
načela decentralizacije doseže izboljšanje v 
sedanjem programskem obdobju, saj regije 
zdaj upravljajo samo 30,5 % skupnih 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
kohezijsko politiko, medtem ko preostanek 
upravljajo centralni vladni organi;

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se v interesu 
subsidiarnosti s spodbujanjem načela 
decentralizacije do ravni lokalnih organov 
doseže izboljšanje v sedanjem 
programskem obdobju, saj regije zdaj 
upravljajo samo 30,5 % skupnih 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
kohezijsko politiko, medtem ko preostanek 
upravljajo centralni vladni organi;
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Or. cs

Predlog spremembe 49
Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem 
načela decentralizacije doseže izboljšanje v 
sedanjem programskem obdobju, saj regije 
zdaj upravljajo samo 30,5 % skupnih 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
kohezijsko politiko, medtem ko preostanek 
upravljajo centralni vladni organi;

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem 
načela decentralizacije doseže izboljšanje v 
sedanjem programskem obdobju, saj regije 
zdaj upravljajo samo 30,5 % skupnih 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
kohezijsko politiko, medtem ko preostanek 
upravljajo centralni vladni organi, vendar 
meni, da je treba v prihodnje bistveno 
okrepiti načelo partnerstva;

Or. de

Predlog spremembe 50
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem 
načela decentralizacije doseže izboljšanje v 
sedanjem programskem obdobju, saj regije 
zdaj upravljajo samo 30,5% skupnih 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
kohezijsko politiko, medtem ko preostanek 

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem 
načela decentralizacije z namenom 
zagotavljanja boljšega črpanja sredstev 
doseže izboljšanje v sedanjem 
programskem obdobju, saj regije zdaj 
upravljajo samo 30,5% skupnih 
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upravljajo centralni vladni organi; proračunskih sredstev, namenjenih za 
kohezijsko politiko, medtem ko preostanek 
upravljajo centralni vladni organi;

Or. ro

Predlog spremembe 51
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva , da se s spodbujanjem
načela decentralizacije doseže izboljšanje v 
sedanjem programskem obdobju, saj regije 
zdaj upravljajo samo 30,5 % skupnih 
proračunskih sredstev, namenjenih za 
kohezijsko politiko, medtem ko preostanek 
upravljajo centralni vladni organi;

6. meni, da morajo države članice podpirati 
lokalni pristop k oblikovanju in izvajanju 
kohezijske politike; priznava, da se vloga 
regij med državami članicami razlikuje 
glede na njihovo politično in upravno 
strukturo; zahteva, da se ob upoštevanju
načela decentralizacije doseže izboljšanje v 
sedanjem programskem obdobju, saj regije 
zdaj v povprečju upravljajo samo 30,5 % 
skupnih proračunskih sredstev, namenjenih 
za kohezijsko politiko, medtem ko 
preostanek upravlja centralna vlada;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(6a) meni, da imajo zlasti obmejna 
ozemlja težave, s katerimi se Evropska 
unija srečuje pri odpiranju mej, dokončni 
uvedbi enotnega trga in globalizaciji; 
poudarja, da so ta ozemlja lahko manj 
konkurenčna zaradi davčne in socialne 
konkurence, zapletenih upravnih 
postopkov ter medregionalnih in 
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meddržavnih selitvenih tokov; poudarja, 
da je pomembno razviti čezmejno 
sodelovanje in upravljanje na več ravneh, 
ter poziva Komisijo, naj spodbuja 
izmenjavo informacij in najboljše prakse; 

Or. fr

Predlog spremembe 53
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. opozarja, da je teritorialna kohezija 
horizontalnega in večsektorskega značaja, 
zato morajo politike Unije prispevati k 
njenemu uresničevanju; ponovno 
poudarja, da ta koncept ni omejen na 
učinke regionalne politike, temveč je 
osredotočen tudi na usklajevanje z 
drugimi politikami Unije, katerih cilj je 
trajnostni razvoj in zagotavljajo 
oprijemljive rezultate na regionalni ravni, 
da bi razvili in v celoti izkoristili 
specifične oblike regionalnega potenciala 
ter povečali njihov učinek na terenu, ob 
pospeševanju konkurenčnosti in 
privlačnosti regij ter uresničevanju 
teritorialne kohezije; meni, da so 
„koncentracija, sodelovanje in 
povezovanje“ glavne koordinate 
teritorialne kohezije za bolj uravnotežen 
teritorialni razvoj v Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 54
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)



PE443.146v01-00 28/50 AM\822074SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da upravljanje na več 
ravneh vključuje prenos odgovornosti za 
programe, da bi omogočili boljše 
izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja 
teritorialno sodelovanje; zato meni, da bi 
bilo treba izvajati načela upravljanja na 
več ravneh, da bi Evropska unija z 
usklajenimi in k rezultatom usmerjenimi 
ukrepi ter z določanjem regionalnih in 
lokalnih prednostnih nalog lahko sledila 
skupnim ciljem;

Or. en

Predlog spremembe 55
Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dosežke pobud URBAN in 
LEADER ter meni, da lahko kohezijska 
politika ustvari okvir za uravnotežen 
razvoj podeželja in mest; poziva Komisijo, 
naj preuči in predlaga metodologije dela, 
ki bodo spodbujale podeželsko-mestna 
partnerstva in trajnostni razvoj mest;

7. meni, da mora kohezijska politika 
znatno prispevati k podpiranju mestnih 
območjih, kjer živi skoraj 80 % 
prebivalstva EU; meni, da je tesnejše 
usklajevanje z razvojem podeželskih 
območij bistveno in poziva Komisijo, naj
pripravi ustrezne predloge;

Or. de

Predlog spremembe 56
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dosežke pobud URBAN in 
LEADER ter meni, da lahko kohezijska 

7. pozdravlja dosežke pobud URBAN in 
LEADER ter meni, da lahko kohezijska 
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politika ustvari okvir za uravnotežen razvoj 
podeželja in mest; poziva Komisijo, naj 
preuči in predlaga metodologije dela, ki 
bodo spodbujale podeželsko-mestna 
partnerstva in trajnostni razvoj mest;

politika ustvari okvir za uravnotežen razvoj 
podeželja in mest; poziva Komisijo, naj 
preuči in predlaga metodologije dela, ki 
bodo spodbujale podeželsko-mestna 
partnerstva in trajnostni razvoj mest; 
mestna in podeželska območja imajo 
dinamično vlogo na področju 
regionalnega gospodarskega razvoja, zato 
bi bilo treba v naslednjem programskem 
obdobju finančna sredstva nameniti za 
naložbe v mestne ter predmestne in 
podeželske projekte;

Or. en

Predlog spremembe 57
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dosežke pobud URBAN in 
LEADER ter meni, da lahko kohezijska 
politika ustvari okvir za uravnotežen
razvoj podeželja in mest; poziva Komisijo, 
naj preuči in predlaga metodologije dela, ki 
bodo spodbujale podeželsko-mestna
partnerstva in trajnostni razvoj mest;

7. pozdravlja dosežke pobud URBAN in 
LEADER ter meni, da lahko kohezijska 
politika ustvari okvir za integriran razvoj 
podeželja in mest glede na potrebe vsake 
regije; poziva Komisijo, naj preuči in 
predlaga metodologije dela, ki bodo 
spodbujale podeželska partnerstva in 
trajnostni razvoj mest;

Or. en

Predlog spremembe 58
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja dosežke pobud URBAN in 
LEADER ter meni, da lahko kohezijska 
politika ustvari okvir za uravnotežen razvoj 

7. pozdravlja dosežke pobud URBAN in 
LEADER ter meni, da lahko kohezijska 
politika ustvari okvir za uravnotežen razvoj 
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podeželja in mest; poziva Komisijo, naj 
preuči in predlaga metodologije dela, ki 
bodo spodbujale podeželsko-mestna 
partnerstva in trajnostni razvoj mest;

podeželja in mest; poziva Komisijo, naj 
preuči in predlaga metodologije dela, ki 
bodo spodbujale podeželsko-mestna 
partnerstva, si prizadevale za zajezitev 
upadanja števila prebivalcev na podeželju 
in spodbujale trajnostni razvoj mest;

Or. es

Predlog spremembe 59
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je partnerstvo bistveno načelo 
pri določitvi vsebine kohezijske politike, 
pri čemer usmerjenost od spodaj navzgor 
krepi upravne zmogljivosti in kakovost 
postopka načrtovanja; meni, da morajo vse 
ravni upravljanja pri krepitvi gospodarske 
konkurenčnosti EU stremeti k 
povezovanju, dopolnjevanju in 
produktivnosti; poziva Komisijo, naj 
preuči možnost tristranskih sporazumov 
med Komisijo, državo članic in regijo, da 
se zagotovi izpolnitev partnerskih 
obveznosti;

8. meni, da je partnerstvo bistveno načelo 
pri določitvi vsebine kohezijske politike, 
pri čemer usmerjenost od spodaj navzgor 
krepi upravne zmogljivosti in kakovost 
postopka načrtovanja; meni, da morajo vse 
ravni upravljanja pri krepitvi gospodarske 
konkurenčnosti EU stremeti k 
povezovanju, dopolnjevanju in 
produktivnosti; poziva Komisijo, naj 
jasneje opredeli načelo partnerstva, da bi 
zagotovili oblikovanje resničnih 
partnerstev z regionalnimi in lokalnimi 
organi ter spodbudili izmenjavo dobre 
prakse med regijami;

Or. en

Predlog spremembe 60
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(8a) opozarja, da je temeljno načelo 
dobrega upravljanja kohezijske politike 
sofinanciranje; poziva, naj se ga kljub
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omejevanju javnih sredstev zaradi 
gospodarske krize ohrani;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(8b) poudarja bistveno vlogo malih in 
srednjih podjetij pri spodbujanju 
konkurenčnosti gospodarstva in 
ustvarjanju delovnih mest; zato vztraja, da 
je treba takšnim podjetjem olajšati dostop 
do financiranja iz strukturnih skladov;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke uporabe strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada ter zagotoviti njihovo 
prožnost in zmanjšati upravno breme za 
upravičence sredstev, da bodo organi 
pravočasno in s primernimi sredstvi kos 
večjim izzivom; meni, da lahko javno-
zasebna partnerstva nudijo resnično 
podporo pri dopolnjevanju prizadevanj na 
lokalni in regionalni ravni, ter poziva 
Komisijo, naj predstavi konkretne predloge 
za utrditev javno-zasebnih partnerstev 
znotraj kohezijske politike;

9. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke uporabe strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada ter zagotoviti njihovo 
prožnost in zmanjšati upravno breme za 
upravičence sredstev, da bodo organi 
pravočasno in s primernimi sredstvi kos 
večjim izzivom; meni, da lahko javno-
zasebna partnerstva nudijo resnično 
podporo pri dopolnjevanju prizadevanj na 
lokalni in regionalni ravni, ter poziva 
Komisijo, naj predstavi konkretne predloge 
za utrditev javno-zasebnih partnerstev 
znotraj kohezijske politike; meni tudi, da 
je treba razviti horizontalna in vertikalna 
partnerstva med javnimi organi na vseh 
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ravneh z namenom doseči čim bolj 
učinkovito upravljanje na več ravneh;

Or. ro

Predlog spremembe 63
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba poenostaviti
postopke uporabe strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada ter zagotoviti njihovo 
prožnost in zmanjšati upravno breme za 
upravičence sredstev, da bodo organi 
pravočasno in s primernimi sredstvi kos 
večjim izzivom; meni, da lahko javno-
zasebna partnerstva nudijo resnično 
podporo pri dopolnjevanju prizadevanj na 
lokalni in regionalni ravni, ter poziva 
Komisijo, naj predstavi konkretne predloge 
za utrditev javno-zasebnih partnerstev 
znotraj kohezijske politike;

9. pozdravlja predlog spremembe Uredbe 
št. 1083/2006 o poenostavitvi postopkov 
uporabe strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada ter poziva Komisijo, 
naj še naprej poenostavlja te postopke, da 
se zagotovi njihova prožnost in zmanjša
upravno breme za upravičence sredstev, da 
bodo organi pravočasno in s primernimi 
sredstvi kos večjim izzivom; meni, da 
lahko javno-zasebna partnerstva nudijo 
resnično podporo pri dopolnjevanju 
prizadevanj na lokalni in regionalni ravni, 
ter poziva Komisijo, naj predstavi 
konkretne predloge za utrditev javno-
zasebnih partnerstev znotraj kohezijske 
politike;

Or. es

Predlog spremembe 64
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba tudi v prihodnje 
zagotavljati podporo projektom, 
namenjenih regijam, ki zaostajajo v 
razvoju, da se bo ohranil pričakovani 
učinek v tem programskem obdobju in bo 

črtano
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v skladu s prvotnimi ocenami; meni, da bi 
se z ukinitvijo te podpore zmanjšal učinek 
pozitivnih začetnih rezultatov; 

Or. en

Predlog spremembe 65
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poudarja, da je treba tudi v prihodnje 
zagotavljati podporo projektom, 
namenjenih regijam, ki zaostajajo v 
razvoju, da se bo ohranil pričakovani 
učinek v tem programskem obdobju in bo v 
skladu s prvotnimi ocenami; meni, da bi se 
z ukinitvijo te podpore zmanjšal učinek 
pozitivnih začetnih rezultatov;

10. poudarja, da je treba zavoljo odprave 
razlik tudi v prihodnje zagotavljati podporo 
predvsem projektom, namenjenim regijam, 
ki zaostajajo v razvoju, da se bo ohranil 
pričakovani učinek v tem programskem 
obdobju in bo v skladu s prvotnimi 
ocenami; izboljšanje dostopnosti in 
infrastrukture bo prispevalo h 
konkurenčnosti regij, ki zaostajajo v 
razvoju, na notranjem trgu, s tem pa tudi 
k zunanji konkurenčnosti EU kot celote;
meni, da bi se z ukinitvijo te podpore 
zmanjšal učinek pozitivnih začetnih 
rezultatov;

Or. cs

Predlog spremembe 66
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(10a) opozarja, da se kohezijska politika 
nanaša na vse regije Evropske unije, ne 
glede na njihovo razvojno stopnjo; 
vztraja, da ja treba ohraniti sredstva, 
odobrena za dosego cilja o regionalni 
konkurenčnosti in zaposlovanju;
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Or. fr

Predlog spremembe 67
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov dovoli šele potem, ko se preuči 
njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

11. meni, da je BDP še vedno glavno 
merilo za ugotavljanje, ali so regije 
upravičene do pomoči v okviru kohezijske 
politike, a poziva k opredelitvi dopolnilnih 
kazalnikov, ki bodo upoštevali posebnosti 
vsake regije; kohezijska politika je čedalje 
bolj usmerjena k rezultatom, učinkovitejša 
in uspešnejša, zato je treba precej 
izboljšati sisteme za spremljanje in 
vrednotenje, vključno s strožjimi 
ocenjevalnimi metodami in večjim 
poudarkom na ocenjevanju učinka; zato 
je treba določiti kazalnike, ki omogočajo 
merjenje rezultatov in primerjave med 
programi;

Or. en

Predlog spremembe 68
Jean-Paul Besset

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov dovoli šele potem, ko se preuči 
njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP, da pa je treba uvesti tudi druge 
kazalnike, zlasti kazalnik GINI o 
neenakosti prihodkov ter kazalnike o 
ekološki in demografski ranljivosti, ki jih 
predlaga Komisija v svojem sporočilu 
Regije 2020;
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Or. fr

Predlog spremembe 69
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov dovoli šele potem, ko se preuči 
njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP, vendar je treba upoštevati tudi 
druge kazalnike, ki so se uporabljali v 
preteklosti;

Or. fi

Predlog spremembe 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov dovoli šele potem, ko se preuči 
njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

11. meni, da je sicer najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP, a se potem, ko se preuči njihov 
pomen ter način zbiranja in obdelave teh 
podatkov, lahko uvedejo tudi drugi 
kazalniki;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov dovoli šele potem, ko se preuči 
njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

11. meni, da bi morala raven BDP ostati
najpomembnejši kazalnik pri odločitvi, 
katere regije so upravičene do finančne 
pomoči EU, in da bi morala biti uvedba 
drugih kazalnikov za naknadno 
vrednotenje rezultatov kohezijske politike 
in dodane vrednosti dovoljena šele potem, 
ko se preuči njihov pomen ter način 
zbiranja in obdelave teh podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 72
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov dovoli šele potem, ko se preuči 
njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

11. meni, da raven BDP ne bi smela biti
najpomembnejši kazalnik pri odločitvi, 
katere regije so upravičene do finančne 
pomoči EU, temveč je treba preučiti 
mehanizme za izboljšanje obstoječega 
sistema razvrščanja regij, tako da se 
potem, ko se preuči njihov pomen, uvedejo 
drugi kazalniki, s katerimi se bo mogoče 
izogniti razlikam v dohodku na 
prebivalca;

Or. es

Predlog spremembe 73
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov dovoli šele potem, ko se preuči 
njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

11. meni, da je kljub dejstvu, da bi morala 
stopnja rasti BDP ostati najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, treba 
uvesti tudi druge kazalnike potem, ko se 
preuči njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

Or. es

Predlog spremembe 74
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov dovoli šele potem, ko se preuči 
njihov pomen ter način zbiranja in 
obdelave teh podatkov;

11. meni, da bi moral biti najpomembnejši 
kazalnik pri odločitvi, katere regije so 
upravičene do finančne pomoči EU, raven 
BDP in da se lahko uvedba drugih 
kazalnikov na ravni držav članic dovoli 
šele potem, ko se preuči njihov pomen ter 
način zbiranja in obdelave teh podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 75
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

poudarja, da je pomembno dodeljevati 
sredstva na osnovi regionalnih posebnosti; 
poziva Komisijo, naj izdela primerne 
finančne instrumente za kratko- in 
dolgoročno izposojanje dodane vrednosti, 
pri tem pa upošteva tudi učinke 

12. poudarja, da je pomembno dodeljevati 
sredstva regijam na osnovi naslednjih 
značilnosti; obalne regije, otoki, gorska 
območja, regije, ki trpijo zaradi upadanja 
števila prebivalcev ali regije z nizko 
gostoto poselitve, oddaljena obmejna 
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gospodarske in finančne krize; mesta in najbolj oddaljene regije; poziva 
Komisijo, naj izdela primerne finančne 
instrumente za kratko- in dolgoročno 
izposojanje dodane vrednosti, pri tem pa 
upošteva tudi učinke gospodarske in 
finančne krize;

Or. es

Predlog spremembe 76
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je pomembno dodeljevati 
sredstva na osnovi regionalnih posebnosti; 
poziva Komisijo, naj izdela primerne 
finančne instrumente za kratko- in 
dolgoročno izposojanje dodane vrednosti, 
pri tem pa upošteva tudi učinke 
gospodarske in finančne krize;

12. poudarja, da je pomembno dodeljevati 
sredstva na osnovi regionalnih posebnosti, 
med drugim tudi z uvedbo podkategorij 
ciljev; poziva Komisijo, naj prilagodi 
različne finančne instrumente za 
ustvarjanje kratko- in dolgoročne dodane 
vrednosti, pri tem pa upošteva tudi učinke 
gospodarske in finančne krize;

Or. es

Predlog spremembe 77
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da je pomembno dodeljevati 
sredstva na osnovi regionalnih posebnosti; 
poziva Komisijo, naj izdela primerne 
finančne instrumente za kratko- in 
dolgoročno izposojanje dodane vrednosti, 
pri tem pa upošteva tudi učinke 
gospodarske in finančne krize;

12. poudarja, da je pomembno dodeljevati 
sredstva na osnovi regionalnih posebnosti; 
spodbuja regije, naj predstavijo pobude za 
izkoriščanje svojih regionalnih 
posebnosti; poziva Komisijo, naj izdela 
primerne finančne instrumente za kratko-
in dolgoročno izposojanje dodane 
vrednosti, pri tem pa upošteva tudi učinke 
gospodarske in finančne krize;
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Or. ro

Predlog spremembe 78
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj preuči načine, 
na katere lahko nove tehnike finančnega 
inženiringa izboljšajo učinkovitost in vpliv 
kohezijske politike z namenom doseganja 
najboljših možnih rezultatov pri izbranih 
projektih;

Or. es

Predlog spremembe 79
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da je treba spodbujati 
podjetništvo ter podpreti mala in srednja 
podjetja, da bi omogočili lažje 
ustanavljanje novih podjetij in tako 
okrepili ustvarjanje novih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 80
Iratxe García Pérez

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

12b. poudarja, da je glede na dejstvo, da 
so raziskave in inovacije bistvenega 
pomena za razvoj EU in izboljšanje njene 
konkurenčnosti pri spopadanju z 
globalnimi izzivi, treba nadaljevati z 
naložbami na teh področjih in redno 
ocenjevati napredek na podlagi 
rezultatov; v zvezi s tem poziva, naj se 
strukturni skladi in okvirni program bolje 
usklajujejo, tako da se večina finančnih 
sredstev v prihodnosti nameni za 
raziskave in inovacije ter da se v državah 
članicah in med njimi razvijejo regionalni 
inovacijski grozdi;

Or. es

Predlog spremembe 81
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. poudarja pozitivne učinke enakosti 
spolov na gospodarsko rast in socialno 
kohezijo EU ter s tem tudi na njeno 
konkurenčnost; poudarja, da bi se po 
izsledkih nekaterih študij BDP povečal za 
30 %, če bi bila stopnja stalne in začasne 
zaposlenosti ter storilnosti žensk podobna 
stopnji, ki velja za moške;

Or. es

Predlog spremembe 82
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da imata regionalni razvoj in 
teritorialna kohezija odločilen pomen za 
povečanje gospodarske konkurenčnosti EU 
in uresničevanje ciljev EU 2020, pri čemer 
je lokalni pristop eden od poglavitnih 
načinov za doseganje gospodarskega 
ravnotežja;

13. poudarja, da imata regionalni razvoj in 
teritorialna kohezija celotne Evrope 
odločilen pomen za povečanje gospodarske 
konkurenčnosti EU in uresničevanje ciljev 
EU 2020, pri čemer je lokalni pristop eden 
od poglavitnih načinov za doseganje 
gospodarskega ravnotežja;

Or. fi

Predlog spremembe 83
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da imata regionalni razvoj in 
teritorialna kohezija odločilen pomen za 
povečanje gospodarske konkurenčnosti EU 
in uresničevanje ciljev EU 2020, pri čemer 
je lokalni pristop eden od poglavitnih 
načinov za doseganje gospodarskega 
ravnotežja;

13. poudarja, da imata regionalni razvoj in 
teritorialna kohezija odločilen pomen za 
povečanje gospodarske konkurenčnosti EU 
in uresničevanje ciljev EU 2020, pri čemer 
je lokalni pristop eden od poglavitnih 
načinov za doseganje gospodarskega 
ravnotežja; poudarja pomen zadostnega 
financiranja kohezijske politike po letu 
2013, katere proračun bi moral biti tako v 
absolutnem kot relativnem smislu 
najmanj enak zdajšnjemu;

Or. en

Predlog spremembe 84
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da imata regionalni razvoj in 
teritorialna kohezija odločilen pomen za 

13. poudarja, da imata regionalni razvoj in 
teritorialna kohezija zaradi svoje evropske 
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povečanje gospodarske konkurenčnosti EU
in uresničevanje ciljev EU 2020, pri čemer 
je lokalni pristop eden od poglavitnih 
načinov za doseganje gospodarskega 
ravnotežja;

dodane vrednosti odločilen pomen za 
povečanje gospodarske konkurenčnosti 
Unije in uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020, pri čemer je lokalni pristop 
eden od poglavitnih načinov za doseganje 
gospodarskega ravnotežja; 

Or. fr

Predlog spremembe 85
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je kljub dejstvu, da se 
kohezijska politika osredotoča na najmanj 
uspešne regije, treba še naprej spodbujati 
konkurenčnost, inovacije, zaposlovanje 
ter ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo v celotni Evropski uniji;

Or. es

Predlog spremembe 86
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je potreben celosten 
pristop k uporabi sredstev iz strukturnih 
skladov, saj gre za pomemben instrument 
za pomoč regijam pri doseganju 
trajnostne rasti, zaposlovanja in blaginje; 

Or. es
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Predlog spremembe 87
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da je treba ohraniti 
prehodne ureditve za utrditev in 
izboljšanje sedanje stopnje razvoja, ki bi 
se lahko znižala, če bi se po izpolnitvi 
zastavljenega cilja zmanjšalo 
financiranje; poudarja, da bi se s tem 
zagotovilo enako obravnavanje regij, ki so 
v enakem položaju, kar bi omogočilo 
učinkovito organizacijo programov;

Or. es

Predlog spremembe 88
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja Komisijo in države članice, 
da pričakovanja evropske javnosti 
temeljijo na njenih potrebah, zlasti na 
želji po dostopu do primerne 
infrastrukture in kakovostnih javnih 
storitev, ki jih je treba zagotavljati 
pravično in po cenah, ki si jih lahko 
privoščijo vsi evropski državljani, ne glede 
na to, kje živijo in delajo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 89
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. opozarja Komisijo in države članice, da 
pričakovanja evropske javnosti temeljijo na 
njenih potrebah, zlasti na želji po dostopu 
do primerne infrastrukture in kakovostnih 
javnih storitev, ki jih je treba zagotavljati 
pravično in po cenah, ki si jih lahko 
privoščijo vsi evropski državljani, ne glede 
na to, kje živijo in delajo;

14. opozarja Komisijo in države članice, da 
pričakovanja evropske javnosti temeljijo na 
njenih potrebah, zlasti na želji po dostopu 
do primerne infrastrukture in kakovostnih 
javnih storitev, ki jih je treba zagotavljati 
pravično in po cenah, ki si jih lahko 
privoščijo vsi evropski državljani, ne glede 
na to, kje živijo in delajo; vztraja, da je 
treba spoštovati pravico do enakih 
možnosti, in poudarja, da je treba 
invalidom zagotoviti dostop do vse 
infrastrukture in projektov, ki se 
financirajo iz strukturnih skladov;

Or. es

Predlog spremembe 90
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da bi bilo treba za 
okrepitev znanja in inovacij kot gonilnih 
sil prihodnje gospodarske rasti in 
evropske konkurenčnosti izboljšati 
kakovost izobraževanja, graditi na 
rezultatih raziskav, spodbujati inovacije in 
prenos znanja po vsej Uniji, čim bolje 
izkoriščati informacijske in 
komunikacijske tehnologije, zagotavljati, 
da se inovativne zamisli udejanjijo v novih 
izdelkih in storitvah, ki ustvarjajo rast in 
kakovostna delovna mesta ter prispevajo k 
obvladovanju izzivov družbenih sprememb 
v Evropi in po vsem svetu, spodbujati 
podjetništvo, razvrščati potrebe 
uporabnikov in priložnosti na trgu po 
pomembnosti ter zagotavljati dostopno in 
primerno financiranje na osnovi ključne 
vloge strukturnih skladov;
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Or. en

Predlog spremembe 91
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija priložnost, da se v 
celoti izkoristijo možnosti za raziskave, 
razvoj in inovacije ter zagotovi, da bo 
imela evropska javnost boljši življenjski 
standard in večje zaupanje v EU; 
selektivne naložbe v raziskave, razvoj in 
inovacije morajo upoštevati regionalne in 
mestne zmožnosti in zmogljivosti ter s 
programi institucionalnega razvoja in 
izgradnje zmogljivosti pomagati pri 
razvoju tega sektorja;

15. poudarja, da je ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija priložnost, da se v 
celoti izkoristijo možnosti za raziskave, 
razvoj in inovacije ter zagotovi, da bo 
imela evropska javnost boljši življenjski 
standard in večje zaupanje v EU; 
selektivne in kombinirane naložbe v 
raziskave, razvoj in inovacije morajo
upoštevati regionalne in mestne zmožnosti 
in zmogljivosti ter s programi 
institucionalnega razvoja in izgradnje 
zmogljivosti pomagati pri razvoju ključnih 
področij, kot so e-zdravje, farmacevtski 
izdelki, prevoz in logistika, okolje, 
digitalne vsebine, energija in varnost;

Or. en

Predlog spremembe 92
Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija priložnost, da se v 
celoti izkoristijo možnosti za raziskave, 
razvoj in inovacije ter zagotovi, da bo 
imela evropska javnost boljši življenjski 
standard in večje zaupanje v EU; 
selektivne naložbe v raziskave, razvoj in 
inovacije morajo upoštevati regionalne in 
mestne zmožnosti in zmogljivosti ter s 
programi institucionalnega razvoja in 

15. poudarja, da je ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija priložnost, da se v 
celoti izkoristijo možnosti za raziskave, 
razvoj in inovacije ter zagotovi, da bo 
imela evropska javnost boljši življenjski 
standard in večje zaupanje v EU; naložbe v 
raziskave, razvoj in inovacije morajo 
upoštevati regionalne in mestne zmožnosti 
in zmogljivosti ter s programi 
institucionalnega razvoja in izgradnje 
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izgradnje zmogljivosti pomagati pri 
razvoju tega sektorja;

zmogljivosti pomagati pri razvoju tega 
sektorja;

Or. de

Predlog spremembe 93
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da je treba del sredstev, 
dodeljenih za raziskave, razvoj in 
inovacije v okviru kohezijske politike, 
nameniti za doseganje in ohranjanje 
vodilne svetovne vloge v sektorjih, kjer 
Evropa že ima konkurenčno prednost ter 
v sektorjih, kjer ima Evropa priložnost 
postati vodilna svetovna sila;

Or. ro

Predlog spremembe 94
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da je trdna in finančno dobro 
podprta regionalna politika EU, od katere 
imajo korist vse regije EU, nujen pogoj za 
uresničevanje ciljev strategije EU 2020 in 
evropsko konkurenčnost, da se zagotovi 
inteligentna, trajnostna in povezovalna 
rast z visoko stopnjo zaposlenosti in 
produktivnosti, ter za uresničevanje 
socialne, ekonomske in teritorialne 
kohezije; 

Or. en
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Predlog spremembe 95
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(15a) opozarja na svojo privrženost močni 
in dobro financirani kohezijski politiki, ki 
bo omogočila usklajen razvoj vseh regij 
Evropske unije; zato poziva, naj se 
finančna sredstva, namenjena tej politiki, 
ohranijo tudi po letu 2013 ter naj se 
zavrne vsak poskus povrnitve v 
nacionalno pristojnost; 

Or. fr

Predlog spremembe 96
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. opozarja, da je učinkovito izvajanje 
kohezijske politike zelo odvisno od tega, 
kako je zasnovana, zato je zgodnje 
sodelovanje lokalnih in regionalnih 
organov ter njihovo partnerstvo z 
Odborom regij pri oblikovanju in 
izvajanju prihodnje kohezijske politike 
nadvse pomembno;

Or. en

Predlog spremembe 97
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da je močna in dobro 
financirana regionalna politika EU nujen 
pogoj za doseganje socialne, ekonomske 
in teritorialne kohezije ter za oblikovanje 
EU v globalno konkurenčno 
gospodarstvo;

Or. es

Predlog spremembe 98
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. meni, da so za utrditev notranjega 
trga potrebni posebni ukrepi za 
spodbujanje konkurence na evropski 
ravni, vendar to ne sme ogroziti 
ravnovesja državami članicami; meni, je 
tako mogoče doseči ugodno raven 
stabilnosti in gospodarske blaginje na 
evropski ravni; 

Or. ro

Predlog spremembe 99
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da je treba pregledati in 
okrepiti vlogo instrumentov EU, ki 
podpirajo evropsko konkurenčnost, da bi 
racionalizirali upravne postopke, olajšali 
dostop do finančnih sredstev, zlasti za 
mala in srednja podjetja, uvedli 
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inovativne spodbujevalne mehanizme, ki 
temeljijo na uresničevanju ciljev v zvezi z 
inteligentno, trajnostno in povezovalno 
rastjo, ter spodbujali tesnejše sodelovanje 
z Evropsko investicijsko banko;

Or. en

Predlog spremembe 100
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. ceni dodano vrednost, ki jo prinašajo 
instrumenti finančnega inženiringa in 
spodbuja njihovo uporabo na najširši 
možni ravni, tako da se z njimi 
dopolnjujejo sredstva iz strukturnih 
skladov, da bi se dosegle pozitivne 
sinergije in s tem čim boljši rezultati; 

Or. ro

Predlog spremembe 101
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 15 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15d. priporoča, da države članice in 
Komisija pozorneje podpirajo velike 
projekte, ki pokrivajo dva ali več 
operativnih programov in ki imajo velik 
vpliv na evropski ravni, s čimer bo 
mogoče ustvariti dodano vrednost in 
kakovostna delovna mesta ter zagotoviti 
trajnostni razvoj regij;

Or. ro
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Predlog spremembe 102
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 15 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15e. meni, da mora kohezijska politika še 
naprej spodbujati ukrepe, ki bodo ustvarili 
čim večje število delovnih mest, s čimer bo 
mogoče uporabiti lokalne človeške vire in 
zagotoviti njihov stalni razvoj, da bi se 
zagotovila visoka storilnost;

Or. ro

Predlog spremembe 103
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 15 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15f. meni, da je doseganje ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije nujen 
pogoj, vendar ne zadostuje za 
zagotavljanje gospodarske 
konkurenčnosti na svetovni ravni, za 
katero so potrebna znatna vlaganja na 
poglavitnih področjih, kot so energija, 
okolje, infrastruktura, izobraževanje, 
raziskave in razvoj, ustvarjalna industrija 
in storitve ter logistika in promet;

Or. ro


