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Predlog spremembe 2
Heide Rühle

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
15. junija 2010 o preglednosti regionalne 
politike in njenem financiranju 
(2009/2232(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 3
Alain Cadec

Predlog resolucije
Uvodna izjava –A  (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– A. ker je izvajanje kohezijske politike 
močno decentralizirano in temelji na 
dodeljevanju odgovornosti organov 
znotraj držav;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A a. ker se upravljanje na več ravneh 
obravnava kot usklajena dejavnost Unije, 
držav članic ter regionalnih in lokalnih 
teles, ki temelji na partnerstvu in je 
namenjena izvajanju politik Evropske 
unije, in ker ta opredelitev pomeni, da se 
odgovornost deli med različne ravni 
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oblasti;

Or. es

Predlog spremembe 5
Alain Cadec

Predlog resolucije
Uvodna izjava Aa (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker kohezijska politika temelji na 
načelih partnerstva in sofinanciranja, kar 
vodi k povezovanju različnih akterjev, kot 
so javni nacionalni organi, združenja ali 
podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so postopki za vlaganje prošnje 
za financiranje preveč zapleteni in nadzor 
pretiran obstaja možnost, da bodo odvrnili 
morebitne koristnike kohezijske politike,

Or. fr

Predlog spremembe 7
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo)



AM\825158SL.doc 5/32 PE445.635v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker se konkretne rešitve, ki jih 
pričakujejo naši sodržavljani na področju 
javnih storitev (kot so javni prevozi, pitna 
voda, javno zdravje, socialna stanovanja 
in javno šolstvo), lahko dosežejo samo z 
dobrim upravljanjem, ki zajema dva 
dopolnjujoča se sistema: na eni strani 
sistem institucij, ki predvideva razdelitev 
pristojnosti in proračuna med države ter 
regionalne in lokalne organe, na drugi 
strani pa sistem partnerstva, ki združuje 
vse javne in zasebne akterje, 
zainteresirane za isto vprašanje na 
določenem območju,

Or. es

Predlog spremembe 8
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava Cb (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C b. ker mora partnerstvo upoštevati vse 
zainteresirane skupine in skupnosti, saj 
lahko pozitivno prispeva in prida dodano 
vrednost k izvedbi kohezijske politike s 
krepitvijo legitimnosti ter zagotovitvijo 
preglednosti in boljše porabe sredstev ter 
ker ga je treba tudi oceniti glede na
socialno in civilno razsežnost, ki jo 
predstavlja,

Or. es



PE445.635v01-00 6/32 AM\825158SL.doc

SL

Predlog spremembe 9
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava Cc (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C c. ker je pri integriranem pristopu treba 
upoštevati ekonomske, socialne in 
okoljske vidike razvoja območij, 
usklajevati interese različnih zadevnih 
akterjev in upoštevati značilnosti 
posameznega območja (geografske in 
naravne ovire, upadanje števila 
prebivalcev, izredno oddaljeno lego itd.), 
da bi se lahko učinkovito soočili z 
lokalnimi in regionalnimi težavami;

Or. es

Predlog spremembe 10
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 2a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. ker se uprava razlikuje po državah 
članicah morajo države članice ter lokalni 
in regionalni organi opredeliti 
najučinkovitejši način za upravljanje na 
več ravneh; 

Or. ro

Predlog spremembe 11
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 2a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2 a. pred politično odločitvijo priporoča 
sistematizacijo analize teritorialnega 
vpliva z vključevanjem različnih zadevnih 
akterjev tako, da se zajamejo ekonomski, 
socialni in okoljski rezultati zakonodajnih 
in nezakonodajnih predlogov skupnosti, ki 
se nanašajo na ta območja;

Or. es

Predlog spremembe 12
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2 b. priporoča, naj se pomembne strateške 
reforme skupnosti navedejo v 
teritorialnem akcijskem načrtu, o katerem 
se uskladijo evropske institucije, države 
članice in regionalni organi, s čimer bi se 
pripravili politični mehanizmi za lajšanje 
določanja odgovornosti, izvedbe politik in 
ocene njihove izvedbe, ki bo imel 
decentraliziran načrt komunikacije;

Or. es

Predlog spremembe 13
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da večravensko upravljanje 
zaradi čezmejnih odnosov, ki so se razvili 
med zasebnimi in javnimi akterji, omogoča 

3. poudarja, da upravljanje na več ravneh
omogoča boljši izkoristek možnosti 
ozemeljskega sodelovanja zaradi čezmejnih 
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boljši izkoristek možnosti ozemeljskega 
sodelovanja; poziva države članice, ki tega 
še niso storile, naj čim prej sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, ki bodo omogočali 
vzpostavitev evropskih skupin za 
ozemeljsko sodelovanje; priporoča, da bi
Komisija spodbujala izmenjavo informacij 
med evropskimi skupinami za ozemeljsko 
sodelovanje, ki že obstajajo, in tistimi, ki 
so v nastanku;

odnosov, ki so se razvili med zasebnimi in 
javnimi akterji; poziva države članice, ki 
tega še niso storile, naj čim prej sprejmejo 
vse potrebne ukrepe, ki bodo omogočali 
vzpostavitev evropskih skupin za 
ozemeljsko sodelovanje; priporoča, naj
Komisija spodbuja izmenjavo informacij
med evropskimi skupinami za ozemeljsko 
sodelovanje, ki že obstajajo, in tistimi, ki 
so v nastanku, kot tudi uporabo 
instrumentov, ki so na voljo v okviru 
Odbora regij, zlasti izvedbo lizbonske 
strategije ter nadzor in subsidiarnost, da 
bi se spodbujala izmenjava najboljše 
prakse med regijami in državami 
članicami z namenom, da se skupaj 
opredelijo in določijo ustrezni cilji in 
ukrepi za načrtovanje ter da se opravi 
primerjalna ocena rezultatov kohezijske 
politike;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da večravensko
upravljanje zaradi čezmejnih odnosov, ki 
so se razvili med zasebnimi in javnimi 
akterji, omogoča boljši izkoristek možnosti 
ozemeljskega sodelovanja; poziva države 
članice, ki tega še niso storile, naj čim prej 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki bodo 
omogočali vzpostavitev evropskih skupin 
za ozemeljsko sodelovanje; priporoča, da 
bi Komisija spodbujala izmenjavo 
informacij med evropskimi skupinami za 
ozemeljsko sodelovanje, ki že obstajajo, in 
tistimi, ki so v nastanku;

3. poudarja, da upravljanje na več 
ravneh omogoča boljši izkoristek možnosti 
ozemeljskega sodelovanja zaradi čezmejnih 
odnosov, ki so se razvili med zasebnimi in 
javnimi akterji; poziva države članice, ki 
tega še niso storile, naj čim prej sprejmejo 
vse potrebne ukrepe, ki bodo omogočali 
vzpostavitev evropskih skupin za 
ozemeljsko sodelovanje; priporoča, naj
Komisija spodbuja izmenjavo informacij 
med evropskimi skupinami za ozemeljsko 
sodelovanje, ki že obstajajo, in tistimi, ki 
so v nastanku; pozdravlja kakovost dela, ki 
ga je opravil Odbor regij na temo 
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evropskih skupin za ozemeljsko 
sodelovanje ter širjenje informacij na to 
temo prek spletnega portala evropskih 
skupin za ozemeljsko sodelovanje na 
internetu;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da večravensko upravljanje 
zaradi čezmejnih odnosov, ki so se razvili 
med zasebnimi in javnimi akterji, omogoča 
boljši izkoristek možnosti ozemeljskega 
sodelovanja; poziva države članice, ki tega 
še niso storile, naj čim prej sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, ki bodo omogočali 
vzpostavitev evropskih skupin za 
ozemeljsko sodelovanje; priporoča, da bi
Komisija spodbujala izmenjavo informacij 
med evropskimi skupinami za ozemeljsko 
sodelovanje, ki že obstajajo, in tistimi, ki 
so v nastanku;

3. poudarja, da upravljanje na več ravneh
omogoča boljši izkoristek možnosti 
ozemeljskega sodelovanja zaradi čezmejnih 
odnosov, ki so se razvili med zasebnimi in 
javnimi akterji; poziva države članice, ki 
tega še niso storile, naj čim prej sprejmejo 
vse potrebne ukrepe, ki bodo omogočali 
vzpostavitev evropskih skupin za 
ozemeljsko sodelovanje; priporoča, naj
Komisija v okviru obstoječih programov 
spodbuja izmenjavo informacij med 
evropskimi skupinami za ozemeljsko 
sodelovanje, ki že obstajajo, in tistimi, ki 
so v nastanku;

Or. de

Predlog spremembe 16
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da večravensko upravljanje 
zaradi čezmejnih odnosov, ki so se razvili 
med zasebnimi in javnimi akterji, omogoča 

3. poudarja, da upravljanje na več ravneh
omogoča boljši izkoristek možnosti 
ozemeljskega sodelovanja zaradi čezmejnih 
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boljši izkoristek možnosti ozemeljskega 
sodelovanja; poziva države članice, ki tega 
še niso storile, naj čim prej sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, ki bodo omogočali 
vzpostavitev evropskih skupin za 
ozemeljsko sodelovanje; priporoča, da bi
Komisija spodbujala izmenjavo informacij 
med evropskimi skupinami za ozemeljsko 
sodelovanje, ki že obstajajo, in tistimi, ki 
so v nastanku;

odnosov, ki so se razvili med zasebnimi in 
javnimi akterji; poziva države članice, ki 
tega še niso storile, naj čim prej sprejmejo 
vse potrebne ukrepe, ki bodo omogočali
vzpostavitev evropskih skupin za 
ozemeljsko sodelovanje; priporoča, naj
Komisija spodbuja izmenjavo informacij 
oziroma izmenjavo dobre prakse med 
evropskimi skupinami za ozemeljsko 
sodelovanje, ki že obstajajo, in tistimi, ki 
so v nastanku;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva nacionalne, regionalne in lokalne 
organe, naj v sedanjem programskem 
obdobju več uporabljajo celoviti pristop;
predlaga, da bi ta postal v prihodnji 
kohezijski politiki obvezen;

4. poziva nacionalne, regionalne in lokalne 
organe, naj v sedanjem programskem 
obdobju več uporabljajo celovit in 
prilagodljiv pristop; predlaga, da bi ta 
postal v prihodnji kohezijski politiki 
obvezen; meni, da celovit in prilagodljiv 
pristop ne sme upoštevati zgolj 
ekonomskih, socialnih in okoljskih 
vidikov razvoja ozemlja, ampak tudi 
omogočiti uskladitev interesov zadevnih 
akterjev zaradi ozemeljskih posebnosti, 
kar bi omogočilo uspešno soočanje z 
lokalnimi in regionalnimi izzivi;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva nacionalne, regionalne in lokalne 
organe, naj v sedanjem programskem 
obdobju več uporabljajo celoviti pristop; 
predlaga, da bi ta postal v prihodnji 
kohezijski politiki obvezen;

4. poziva nacionalne, regionalne in lokalne 
organe, naj v sedanjem programskem 
obdobju več uporabljajo celoviti pristop;
predlaga, da bi se ta pristop okrepil v 
prihodnji kohezijski politiki;

Or. de

Predlog spremembe 19
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. od Komisije in držav članic zahteva, 
naj skupaj z regionalnimi in lokalnimi 
organi preučijo možnost spremembe 
odprte metode usklajevanja z obdelavo 
kazalnikov participativnega upravljanja in 
teritorialnih kazalnikov, da bi postala bolj 
vključujoča;

Or. es

Predlog spremembe 20
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priporoča, da Odbor regij uporabi dneve 
odprtih vrat 2010 kot priložnost za 
spodbujanje in poglobitev razprave o 
upravljanju na več ravneh; predlaga, da bi 
se leta 2011 uvedel in začel uporabljati 
znak evropskega upravljanja na več ravneh 
v regijah, ki so članice Odbora regij;

6. priporoča, da Odbor regij uporabi dneve 
odprtih vrat v letu 2011 in, kolikor je to še 
izvedljivo, dneve odprtih vrat v letu 2010 
kot priložnost za spodbujanje in poglobitev 
razprave o upravljanju na več ravneh; 
predlaga, da bi se leta 2011 uvedel in začel 
uporabljati znak evropskega upravljanja na 
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več ravneh v regijah, ki so članice Odbora 
regij;

Or. nl

Predlog spremembe 21
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priporoča, da Odbor regij uporabi dneve 
odprtih vrat 2010 kot priložnost za 
spodbujanje in poglobitev razprave o 
upravljanju na več ravneh; predlaga, da bi
se leta 2011 uvedel in začel uporabljati 
znak evropskega upravljanja na več ravneh 
v regijah, ki so članice Odbora regij;

6. priporoča, da Odbor regij uporabi dneve 
odprtih vrat 2010 kot priložnost za 
spodbujanje in poglobitev razprave o 
upravljanju na več ravneh; predlaga, naj se 
leta 2011 uvede in začne uporabljati znak 
evropskega upravljanja na več ravneh v 
vseh regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 22
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. priporoča, da Odbor regij uporabi dneve 
odprtih vrat 2010 kot priložnost za 
spodbujanje in poglobitev razprave o
upravljanju na več ravneh; predlaga, da bi 
se leta 2011 uvedel in začel uporabljati 
znak evropskega upravljanja na več ravneh 
v regijah, ki so članice Odbora regij;

6. priporoča, da Odbor regij uporabi dneve 
odprtih vrat 2010 kot priložnost za 
spodbujanje in poglobitev razprave, da bi 
se opredelil najučinkovitejši način za 
upravljanje na več ravneh; predlaga, da bi 
se leta 2011 uvedel in začel uporabljati 
znak evropskega upravljanja na več ravneh 
v regijah, ki so članice Odbora regij;

Or. ro
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Predlog spremembe 23
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. meni, da mora dobro upravljanje na 
več ravneh temeljiti na pristopu rasti (od 
spodaj navzgor) ter poziva regionalne in 
lokalne organe, naj preučijo možnosti, da 
bi se njihovo sodelovanje z nacionalno 
upravo okrepilo, na primer z organizacijo 
rednih sestankov, na katerih bi se srečali 
uradniki z vseh ravni uprave, ali s 
pripravo evropskih teritorialnih 
sporazumov, ki bi na prostovoljni bazi 
združevali različne zadevne ravni moči;

Or. es

Predlog spremembe 24
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 b. poziva države članice, naj 
decentralizirajo izvajanje kohezijske 
politike, da bi omogočile dobro delovanje 
sistema upravljanja na več ravneh v 
skladu z načeli partnerstva in 
subsidiarnosti ter zahteva, naj nemudoma 
sprejmejo potrebne ukrepe za 
decentralizacijo tako na zakonodajnem 
kot na proračunskem področju;

Or. es
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Predlog spremembe 25
Heide Rühle

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj že v prve 
stopnje pogajanj o zakonodaji Unije in 
programih, za katere se odobrijo sredstva iz 
strukturnih skladov, vključijo ustrezne 
regionalne in lokalne organe, da bo 
pravočasno vzpostavljen dialog med 
različnimi ravnmi upravljanja; poziva k 
temu, da bi ti organi sodelovali v 
odgovornih organih odločanja enakopravno 
z nacionalnimi predstavniki;

7. poziva države članice, naj že v prve 
stopnje pogajanj o zakonodaji Unije in 
programih, za katere se odobrijo sredstva iz 
strukturnih skladov, vključijo ustrezne 
regionalne in lokalne organe ter akterje 
civilne družbe, da bo pravočasno 
vzpostavljen dialog med različnimi ravnmi 
upravljanja; poziva k temu, da bi ti organi 
sodelovali v odgovornih organih odločanja 
enakopravno z nacionalnimi predstavniki;

Or. en

Predlog spremembe 26
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 7a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. poudarja, da je za učinkovito porabo 
sredstev in za zagotovitev kar največjega 
učinka treba računati na zadostno 
upravno in regionalno zmogljivost; zato 
od držav članic zahteva, naj zagotovijo 
ustrezno upravno strukturo in zadosten 
človeški kapital na področju zaposlovanja, 
plačil, usposabljanja, virov, postopkov, 
preglednosti in dostopnosti;

Or. es
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Predlog spremembe 27
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj po potrebi 
okrepijo tudi vlogo regionalnih in lokalnih 
organov pri upravljanju in izvajanju 
programov; priporoča, da se za kohezijsko 
politiko sprejme metodologija lokalnega 
razvoja na osnovi lokalnih partnerstev, 
zlasti za projekte, ki so povezani z 
mestnimi, podeželskimi in čezmejnimi 
zadevami;

8. poziva države članice, naj po potrebi 
okrepijo tudi vlogo regionalnih in lokalnih 
organov pri upravljanju in izvajanju 
programov; priporoča, da se za kohezijsko 
politiko sprejme metodologija lokalnega 
razvoja na osnovi lokalnih partnerstev, 
zlasti za projekte, ki so povezani z 
mestnimi, podeželskimi in čezmejnimi 
zadevami; poziva Komisijo, naj spodbuja 
partnerstvo med regijami, ki imajo 
podobne zmožnosti za gospodarski razvoj 
in naj zagotovi usklajevalni mehanizem v 
okviru makroregionalnega sodelovanja; 

Or. ro

Predlog spremembe 28
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj po 
potrebi okrepijo tudi vlogo regionalnih in 
lokalnih organov pri upravljanju in 
izvajanju programov; priporoča, da se za 
kohezijsko politiko sprejme metodologija 
lokalnega razvoja na osnovi lokalnih 
partnerstev, zlasti za projekte, ki so 
povezani z mestnimi, podeželskimi in 
čezmejnimi zadevami;

8. poziva države članice, naj po 
potrebi okrepijo tudi vlogo regionalnih in 
lokalnih organov ter sredstva, ki so jim na 
voljo, pri upravljanju in izvajanju 
programov; priporoča, da se za kohezijsko 
politiko sprejme metodologija lokalnega 
razvoja na osnovi lokalnih partnerstev, 
zlasti za projekte, ki so povezani z 
mestnimi, podeželskimi in čezmejnimi 
zadevami;

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj po potrebi 
okrepijo tudi vlogo regionalnih in lokalnih 
organov pri upravljanju in izvajanju 
programov; priporoča, da se za kohezijsko 
politiko sprejme metodologija lokalnega 
razvoja na osnovi lokalnih partnerstev, 
zlasti za projekte, ki so povezani z 
mestnimi, podeželskimi in čezmejnimi 
zadevami;

8. poziva države članice, naj po potrebi 
okrepijo tudi vlogo regionalnih in lokalnih 
organov pri pripravi, upravljanju in 
izvajanju programov; priporoča, da se za 
kohezijsko politiko sprejme metodologija 
lokalnega razvoja na osnovi lokalnih 
partnerstev, zlasti za projekte, ki so 
povezani z mestnimi, podeželskimi in 
čezmejnimi zadevami;

Or. cs

Predlog spremembe 30
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 8a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da načeli partnerstva in 
sofinanciranja obvezujeta organe znotraj 
države za izvajanje kohezijske politike;
poudarja svojo zavezanost tema načeloma 
dobrega upravljanja in zahteva, naj se 
ohranita kljub omejevanju javnih izdatkov 
zaradi gospodarske krize;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Nuno Teixeira

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

8 a. poudarja, da morajo regionalni in 
lokalni organi odločno ukrepati, saj imajo 
zakonodajno moč in zaradi svojih 
pristojnosti ali zaradi bližine s prebivalci 
najbolje poznajo zmogljivosti in potrebe 
svojih regij ter lahko tako prispevajo k 
boljši izvedbi kohezijske politike.

Or. pt

Predlog spremembe 32
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj izdela sporazumno 
opredelitev koncepta partnerstva kot 
pogoja za vzpostavitev pravih partnerstev z 
regionalnimi in lokalnimi organi; poziva 
Komisijo, naj z razvojem posebnih 
ocenjevalnih orodij resno preverja 
izvajanje tega načela in z informacijsko-
komunikacijskimi orodji širi najboljšo 
prakso na tem področju;

9. priporoča, naj se politika partnerstva 
okrepi in poziva Komisijo, naj izdela 
sporazumno opredelitev koncepta 
partnerstva kot pogoja za vzpostavitev 
pravih partnerstev z regionalnimi in 
lokalnimi organi; poziva Komisijo, naj z 
razvojem posebnih ocenjevalnih orodij 
resno preverja izvajanje tega načela in z 
informacijsko-komunikacijskimi orodji širi 
najboljšo prakso na tem področju; 
opozarja, da lahko partnerstvo prispeva k 
uspešnosti, učinkovitosti, zakonitosti in 
preglednosti na vseh stopnjah 
programiranja in izvajanja strukturnih 
skladov ter lahko okrepi mobilnost in 
dodeljevanje glede na uspešnost 
programov; poudarja, da ima 
prostovoljstvo pomembno vlogo v procesu 
partnerstva;

Or. es
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Predlog spremembe 33
Heide Rühle

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj izdela sporazumno 
opredelitev koncepta partnerstva kot 
pogoja za vzpostavitev pravih partnerstev z 
regionalnimi in lokalnimi organi; poziva 
Komisijo, naj z razvojem posebnih 
ocenjevalnih orodij resno preverja 
izvajanje tega načela in z informacijsko-
komunikacijskimi orodji širi najboljšo 
prakso na tem področju;

9. poziva Komisijo, naj izdela sporazumno 
opredelitev koncepta partnerstva kot 
pogoja za vzpostavitev pravih partnerstev z 
regionalnimi in lokalnimi organi ter akterji 
civilne družbe; poziva Komisijo, naj z 
razvojem posebnih ocenjevalnih orodij 
resno preverja izvajanje tega načela in z 
informacijsko-komunikacijskimi orodji širi 
najboljšo prakso na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 34
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. opozarja, da se je treba javno 
posvetovati z državljani in organizacijami, 
ki predstavljajo civilno družbo, da bi se 
lahko upoštevali njihovi predlogi, ter
vztraja, da udeležba civilne družbe 
pozitivno vpliva na zakonitost postopka 
sprejemanja odločitev; ugotavlja, da 
prizadevanja za zagotavljanje javne 
udeležbe v pripravljalni fazi operacijskih 
programov za obdobje 2007–2013 niso 
bila tako učinkovita, kot se je 
predvidevalo; poziva Komisijo, naj 
opredeli dobro prakso in naj olajša njeno 
uporabo, da bi se izboljšala udeležba 
državljanov v naslednjem programskem 
obdobju;

Or. es
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Predlog spremembe 35
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k vključitvi načela 
večravenskega upravljanja v vse faze 
nastajanja in izvajanja strategije EU 2020, 
da se dejansko zagotovi lastna odgovornost 
za rezultate regionalnih lokalnih organov, 
ki morajo to strategijo izvajati;

10. poziva k vključitvi načela upravljanja 
na več ravneh v vse faze nastajanja in 
izvajanja strategije EU 2020, da se 
dejansko zagotovi lastna odgovornost za 
rezultate regionalnih lokalnih organov, ki 
morajo to strategijo izvajati; v zvezi s tem 
opozarja na predlog o ozemeljskem 
sporazumu lokalnih in regionalnih 
organov, ki zadeva strategijo Evropa 
2020, ki spodbuja regije in lokalne
skupnosti, naj prispevajo k uspehu 
izvedbe ciljev strategije 2020;

Or. nl

Predlog spremembe 36
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj oblikuje sistem 
usposabljanja in mobilnosti za lokalne in 
regionalne akterje, vključene v tekoče 
programe kohezijske politike;

11. poziva Komisijo, naj v zvezi s 
poskusnim projektom Erasmus za lokalne 
in regionalne predstavnike, ki ga je začel 
Evropski parlament, oblikuje sistem 
usposabljanja in mobilnosti za lokalne in 
regionalne predstavnike in akterje, 
vključene v tekoče programe kohezijske 
politike;

Or. cs
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Predlog spremembe 37
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj oblikuje 
sistem usposabljanja in mobilnosti za
lokalne in regionalne akterje, vključene v 
tekoče programe kohezijske politike;

11. poziva Komisijo, naj oblikuje sistem 
usposabljanja in mobilnosti, namenjen
lokalnim in regionalnim akterjem, 
vključenim v tekoče programe kohezijske 
politike, da bi se izboljšala kakovost 
vloženih projektov in uresničil cilj 
učinkovitosti kohezijske politike;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj oblikuje sistem 
usposabljanja in mobilnosti za lokalne in 
regionalne akterje, vključene v tekoče 
programe kohezijske politike;

11. poziva Komisijo, naj oblikuje sistem 
usposabljanja in mobilnosti za lokalne in 
regionalne akterje, vključene v tekoče 
programe kohezijske politike, kot tudi za 
partnerje, specializirane za izvajanje načel 
integriranega pristopa ter upravljanja na
več ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 39
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 11a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. meni, da bi moralo evropsko omrežje 
za izmenjavo dobre prakse razširiti 
delovanje na področje upravljanja in 
partnerstva, dati poudarek političnim in 
strateškim zaključkom, pridobljenim iz 
predhodnih programov in zagotoviti javni 
dostop do izmenjave izkušenj v vseh 
jezikih Unije, kar bi prispevalo k 
učinkovitemu izvajanju najboljše prakse;

Or. es

Predlog spremembe 40
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da se mora pomembnejša vloga 
regionalne in lokalne ravni ujemati z 
okrepljeno nadzorno vlogo Komisije, ki bi 
se morala namesto na posamezne projekte 
osredotočati na preverjanje sistemov 
revizije; poziva Komisijo, naj zaključi 
odobritve poročil o ugotavljanju skladnosti, 
da se izogne zamudam pri plačilih in izgubi 
sredstev zaradi razveljavitve obveznosti, in 
pred koncem leta 2012 predstavi predlog o 
sprejemljivem tveganju za napake;

12. meni, da se mora pomembnejša vloga 
regionalne in lokalne ravni ujemati z 
okrepljeno nadzorno vlogo Komisije, ki bi 
se morala namesto na posamezne projekte 
osredotočati na preverjanje sistemov 
revizije; v zvezi s tem poziva, naj se 
vzpostavi evropski sistem certificiranja 
nacionalnih storitev; poziva Komisijo, naj 
zaključi odobritve poročil o ugotavljanju 
skladnosti, da se izogne zamudam pri 
plačilih in izgubi sredstev zaradi 
razveljavitve obveznosti, in pred koncem 
leta 2012 predstavi predlog o 
sprejemljivem tveganju za napake;

Or. de
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Predlog spremembe 41
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. poudarja, da morajo biti evropske 
pobude na področju kohezijske in 
strukturne politike bolj usklajene, da ne bi 
omajale usklajenosti regionalne politike;
zato poziva k obveznemu usklajevanju 
znotraj Komisije, ki bi ga nadziral 
generalni direktorat REGIO, ki je 
pristojen za kohezijsko in strukturno 
politiko v sodelovanju z generalnimi 
direktorati, pristojnimi za zadevne 
sektorske pobude; zahteva, da se pravice 
regionalnih skupnosti, ki so se okrepile z 
Lizbonsko pogodbo, tesneje povežejo z 
oblikovanjem politike v Komisiji, da bi se 
povečala odgovornost pristojnih za 
projekte: poziva tudi, naj Komisija strogo 
nadzoruje rezultate na kraju dogajanja, 
da bi ocenila učinkovitost projektne 
strukture in dejavnosti za dosego 
zastavljenih ciljev.

Or. de

Predlog spremembe 42
Heide Rühle

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poudarja, da je preglednost 
predpogoj za uspeh izvedbe upravljanja 
na več ravneh; poziva države članice, naj 
v celoti spoštujejo zahteve revidirane 
finančne uredbe ter naj objavijo 
informacije o končnih koristnikih 
strukturnih skladov;
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Predlog spremembe 43
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poziva Komisijo, naj naredi vse, kar 
je potrebno, da bi zagotovila izvajanje 
programa Erasmus za lokalne in 
regionalne predstavnike – tehnično osebje 
za upravljanje in izvajanje evropskih 
programov – tako, da pri naslednjih 
proračunskih pogajanjih zagotovi 
ustrezna sredstva ter da bi okrepila 
sodelovanje z regionalnimi in lokalnimi 
organi, tudi prek Odbora regij;

Or. en

Predlog spremembe 44
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj vzpostavi dodatne 
mehanizme tehnične pomoči, ki bi na 
regionalni in lokalni ravni spodbujali 
poznavanje težav, povezanih z izvajanjem, 
zlasti v državah EU 12, v katerih so 
zaenkrat razmeroma slabše obveščeni in 
izkušeni glede pravil, ki veljajo za 
kohezijsko politiko;

16. poziva Komisijo, naj vzpostavi dodatne 
mehanizme tehnične pomoči, ki bi na 
regionalni in lokalni ravni spodbujali 
poznavanje težav, povezanih z izvajanjem, 
zlasti v državah članicah, kjer je Komisija 
v naknadnih ocenah programov 
kohezijske politike opazila občutno 
ponavljanje težav na področju upravne 
zmogljivosti pri izvajanju programov 
kohezijske politike;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj vzpostavi dodatne 
mehanizme tehnične pomoči, ki bi na 
regionalni in lokalni ravni spodbujali 
poznavanje težav, povezanih z izvajanjem, 
zlasti v državah EU 12, v katerih so 
zaenkrat razmeroma slabše obveščeni in 
izkušeni glede pravil, ki veljajo za 
kohezijsko politiko;

16. poziva Komisijo, naj nadaljuje z 
izvajanjem dodatnih mehanizmov tehnične 
pomoči, ki bi na regionalni in lokalni ravni 
spodbujali poznavanje težav, povezanih z 
izvajanjem, zlasti v državah EU 12, v 
katerih so zaenkrat razmeroma slabše 
obveščeni in izkušeni glede pravil, ki 
veljajo za kohezijsko politiko; Komisiji 
predlaga, naj oblikuje trajni podporni 
center za regionalne in lokalne organe, da 
bi se izboljšalo poznavanje evropske 
zakonodaje;

Or. ro

Predlog spremembe 46
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj vzpostavi dodatne 
mehanizme tehnične pomoči, ki bi na 
regionalni in lokalni ravni spodbujali 
poznavanje težav, povezanih z izvajanjem, 
zlasti v državah EU 12, v katerih so 
zaenkrat razmeroma slabše obveščeni in 
izkušeni glede pravil, ki veljajo za 
kohezijsko politiko;

16. poziva Komisijo, naj vzpostavi dodatne 
mehanizme tehnične pomoči, ki bi na 
regionalni in lokalni ravni spodbujali 
poznavanje težav, povezanih z izvajanjem, 
zlasti v regijah, v katerih so zaenkrat 
razmeroma slabše obveščeni in izkušeni 
glede pravil, ki veljajo za kohezijsko 
politiko;

Or. ro
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Predlog spremembe 47
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 16a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16 a. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
preuči načine za izboljšanje povezave med 
dolgimi leti izkušenj pri izvajanju 
programov kohezijske politike in 
izboljšanjem upravnih zmogljivosti 
kohezijske politike, da bi se povečala 
dodana vrednost kohezijske politike in 
zagotovila trajnost izvedenih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 48
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva k standardizirani uporabi 
modela enotne revizije na vse njenih 
ravneh, da se prepreči njeno podvajanje in 
pretiran nadzor; poziva Komisijo, naj izda 
priročnik o enotni reviziji, ki bi vključeval 
vsa doslej izdelana navodila;

17. poziva k standardizirani uporabi 
modela enotne informacije in modela 
enotne revizije (SISA) na vse njenih 
ravneh, da se prepreči njeno podvajanje in 
pretiran nadzor; poziva Komisijo, naj izda 
priročnik o enotni reviziji, ki bi vključeval 
vsa doslej izdelana navodila; 

Or. en

Predlog spremembe 49
Heide Rühle

Predlog resolucije
Odstavek 18a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18 a. ugotavlja, da so decentralizirani 
mehanizmi ključni za upravljanje na več 
ravneh; zaradi potrebe po poenostavitvi 
poziva države članice in regije, naj 
izvajanje dela operacijskih programov 
prenesejo na podizvajalce, ko je to 
ustrezno, da bi tako bolje izkoristile 
globalne subvencije;

Or. en

Predlog spremembe 50
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da delovanje v skladu 
s postopki ne sme prevladati nad 
kakovostjo posegov; poziva Komisijo, naj 
bo politika v prihodnje bolj ciljno 
usmerjena ter namesto na nadzor 
osredotočena na kakovost in razvoj 
strateških projektov; v ta namen poziva 
Komisijo, naj določi stvarne in izmerljive 
pokazatelje, ki bodo v vsej Uniji 
primerljivi;

19. je prepričan, da delovanje v skladu 
s postopki ne sme prevladati nad 
kakovostjo posegov; poziva Komisijo, naj 
bo politika v prihodnje bolj ciljno 
usmerjena ter namesto na nadzor 
osredotočena na kakovost in razvoj 
strateških projektov; v ta namen poziva 
Komisijo, naj določi stvarne in izmerljive 
pokazatelje, ki bodo v vsej Uniji 
primerljivi in naj preuči, koliko morajo 
biti pravila prožna v primeru gospodarske 
krize;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je prepričan, da delovanje v skladu s 
postopki ne sme prevladati nad kakovostjo 
posegov; poziva Komisijo, naj bo politika 
v prihodnje bolj ciljno usmerjena ter 
namesto na nadzor osredotočena na 
kakovost in razvoj strateških projektov; v 
ta namen poziva Komisijo, naj določi 
stvarne in izmerljive pokazatelje, ki bodo v 
vsej Uniji primerljivi;

19. je prepričan, da delovanje v skladu s 
postopki ne sme prevladati nad kakovostjo 
posegov; poziva Komisijo, naj bo politika 
v prihodnje bolj ciljno usmerjena ter 
namesto na nadzor osredotočena na 
kakovost in razvoj strateških projektov; v 
ta namen poziva Komisijo, naj po 
posvetovanju z zadevnimi nacionalnimi in 
regionalnimi akterji določi stvarne in 
izmerljive pokazatelje, ki bodo primerljivi
v vsej Uniji;

Or. ro

Predlog spremembe 52
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 
ureditve strukturnih skladov; poziva k 
preprostejši zgradbi skladov po letu 2013, 
ne zaradi gospodarske krize ampak kot 
splošno načelo za prihodnjo kohezijsko 
politiko, da ne bi morebitnih partnerjev 
odvračali od sodelovanja pri projektih;

20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 
ureditve strukturnih skladov; poziva k 
preprostejši zgradbi skladov po letu 2013, 
ne zaradi gospodarske krize ampak kot 
splošno načelo za prihodnjo kohezijsko 
politiko, da bi se olajšala poraba sredstev;

Or. ro

Predlog spremembe 53
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 
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ureditve strukturnih skladov; poziva k 
preprostejši zgradbi skladov po letu 2013, 
ne zaradi gospodarske krize ampak kot 
splošno načelo za prihodnjo kohezijsko 
politiko, da ne bi morebitnih partnerjev 
odvračali od sodelovanja pri projektih;

ureditve strukturnih skladov; poziva k 
preprostejši zgradbi skladov po letu 2013, 
ne zaradi gospodarske krize ampak kot 
splošno načelo za prihodnjo kohezijsko 
politiko; od Komisije zahteva, naj 
nemudoma predlaga jasna in razumljiva 
pravila, ki jih ni treba pogosto menjati, in 
naj predlaga mehanizem za nadzor 
nacionalnih določb, da ne bi prišlo do 
dodatnih nepotrebnih zapletov za 
morebitne partnerje, kar bi jih lahko
odvrnilo od sodelovanja pri projektih;

Or. en

Predlog spremembe 54
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 
ureditve strukturnih skladov; poziva k 
preprostejši zgradbi skladov po letu 2013, 
ne zaradi gospodarske krize ampak kot 
splošno načelo za prihodnjo kohezijsko 
politiko, da ne bi morebitnih partnerjev 
odvračali od sodelovanja pri projektih;

20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 
finančne uredbe in ureditve strukturnih 
skladov; poziva k preprostejši zgradbi 
skladov po letu 2013, ne zaradi 
gospodarske krize ampak kot splošno 
načelo za prihodnjo kohezijsko politiko, da 
ne bi morebitnih partnerjev odvračali od 
sodelovanja pri projektih; opozarja, da 
izboljšanje preglednosti pri uporabi 
evropskih skladov ne bo prinesla 
nesorazmernega povečanja upravnih ovir;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 
ureditve strukturnih skladov; poziva k 
preprostejši zgradbi skladov po letu 2013, 
ne zaradi gospodarske krize ampak kot 
splošno načelo za prihodnjo kohezijsko 
politiko, da ne bi morebitnih partnerjev 
odvračali od sodelovanja pri projektih;

20. opozarja, da je izvajanje jasnih in 
preglednih postopkov dejavnik dobrega 
upravljanja in zato pozdravlja sedanjo 
poenostavitev ureditve strukturnih skladov; 
poziva k preprostejši zgradbi skladov po 
letu 2013, ne zaradi gospodarske krize 
ampak kot splošno načelo za prihodnjo 
kohezijsko politiko, da ne bi morebitnih 
partnerjev odvračali od sodelovanja pri 
projektih;

Or. es

Predlog spremembe 56
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 
ureditve strukturnih skladov; poziva k 
preprostejši zgradbi skladov po letu 2013, 
ne zaradi gospodarske krize ampak kot 
splošno načelo za prihodnjo kohezijsko 
politiko, da ne bi morebitnih partnerjev 
odvračali od sodelovanja pri projektih;

20. pozdravlja sedanjo poenostavitev 
ureditve strukturnih skladov; poziva k 
preprostejši zgradbi skladov po letu 2013, 
ne zaradi gospodarske krize ampak kot 
splošno načelo za prihodnjo kohezijsko 
politiko, da ne bi morebitnih partnerjev 
odvračali od sodelovanja pri projektih; 
izraža podporo prožnosti ukrepov, ki so 
predvideni v zakonodaji za soočanje s 
posebnimi ekonomskimi in socialnimi 
razmerami;

Or. ro

Predlog spremembe 57
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 20a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20 a. pozdravlja strateško poročilo 
Komisije o izvajanju programov 
kohezijske politike, saj je pomemben vir 
povratnih informacij za postopek 
oblikovanja politike; zaključke tega 
poročila je treba upoštevati tudi pri 
obravnavi predlogov za izboljšanje 
izvajanja programov kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 58
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 20a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ponovno opozarja na svojo 
zavezanost močni in ustrezno financirani 
kohezijski politiki, ki zagotavlja usklajen 
razvoj vseh regij Evropske unije; zahteva, 
naj se finančna sredstva te politike 
ohranijo po letu 2013 in naj se zavrnejo 
vsi poskusi, da bi se vrnila na nacionalno 
raven;

Or. fr

Predlog spremembe 59
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj v prihodnjo 
ureditev vključi načela diferenciacije in 
sorazmernosti ter zahteve prilagodi 

21. poziva Komisijo, naj v prihodnjo 
ureditev vključi načela diferenciacije in 
sorazmernosti ter zahteve prilagodi 
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velikosti programov in značaju partnerjev, 
zlasti kadar so vanjo vključeni majhni javni 
organi; poziva k širši uporabi povprečnin 
in pavšalov za vse sklade, zlasti za 
administrativne stroške in tehnično pomoč;  
predlaga, da se določijo prožnejša merila 
za ocenjevanje inovativnih projektov in 
manj stroge zahteve za nadzor pilotnih 
projektov;

velikosti programov in značaju partnerjev, 
zlasti kadar so vanjo vključeni majhni javni 
organi; poziva k širši uporabi povprečnin 
in pavšalov za vse sklade, zlasti za 
administrativne stroške in tehnično pomoč;  
predlaga, da se določijo prožnejša merila
za ocenjevanje inovativnih projektov in 
manj stroge zahteve za nadzor pilotnih 
projektov; poziva Komisijo, naj razvije 
načelo pogodbe o zaupanju, v kateri se 
države članice zavežejo, da bodo 
zagotovile dobro porabo sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj v prihodnjo 
ureditev vključi načela diferenciacije in 
sorazmernosti ter zahteve prilagodi 
velikosti programov in značaju partnerjev, 
zlasti kadar so vanjo vključeni majhni javni 
organi; poziva k širši uporabi povprečnin 
in pavšalov za vse sklade, zlasti za 
administrativne stroške in tehnično pomoč; 
predlaga, da se določijo prožnejša merila 
za ocenjevanje inovativnih projektov in 
manj stroge zahteve za nadzor pilotnih 
projektov;

21. poziva Komisijo, naj v prihodnjo 
ureditev vključi načela diferenciacije in 
sorazmernosti ter zahteve prilagodi 
velikosti programov in značaju partnerjev, 
zlasti kadar so vanjo vključeni majhni javni 
organi; poziva k širši uporabi povprečnin 
in pavšalov za vse sklade, zlasti za 
administrativne stroške in tehnično pomoč;
predlaga, da se določijo prožnejša merila 
za ocenjevanje inovativnih projektov, da bi 
jih spodbujali, in manj stroge zahteve za 
nadzor pilotnih projektov;

Or. ro

Predlog spremembe 61
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22 a. poziva Komisijo, naj čim prej 
pripravi predloge o določbah za naslednje 
programsko obdobje, naj sprejme uredbo 
za izvajanje, oblikuje potrebne smernice 
in v doglednem času zagotovi ustrezno 
usposabljanje o njih; prav tako jo poziva, 
naj olajša pogajanja in sprejetje 
operacijskih programov, da bi se izognili 
zamudam pri izvajanju kohezijske politike 
in porabi sredstev po letu 2013;

Or. en


