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Predlog spremembe 1
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) 
št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o 
pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, zlasti člena 7,

Or. en

Predlog spremembe 2
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (ES) 
št. 397/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. maja 2009 o spremembah 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj v zvezi z 
upravičenostjo naložb v energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije pri 
stanovanjskih objektih,

Or. en
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Predlog spremembe 3
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja  5 c (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (ES) 
št. 437/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. maja 2010 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj glede 
upravičenosti posegov na stanovanjskem 
področju v korist marginaliziranih 
skupnosti,

Or. en

Predlog spremembe 4
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja  11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta o 
strateškem poročilu Komisije za 2010 o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sprejetih na seji Sveta za zunanje zadeve 
14. junija 2010,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o 
strateškem poročilu Komisije za 2010 o 
izvajanju programov kohezijske politike, 
sprejetih na seji Sveta za splošne zadeve 
14. junija 2010,

Or. en

Predlog spremembe 5
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja  12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju mnenja Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. 
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julija 2010 o spodbujanju učinkovitega 
partnerstva pri upravljanju programov 
kohezijske politike na podlagi dobrih 
praks iz cikla 2007–2013 (ECO/258),

Or. en

Predlog spremembe 6
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja  12 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 7
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja  12 c (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

- ob upoštevanju sporočila Komisije 
„Prispevek regionalne politike k 
trajnostni rasti v okviru strategije Evropa 
2020“ (KOM(2011)17),

Or. en

Predlog spremembe 8
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja  14 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
regionalni razvoj o doseganju dejanske 
ozemeljske, socialne in gospodarske 
kohezije v EU – nujen pogoj za globalno 
konkurenčnost? (A7-0309/2010),

Or. ro

Predlog spremembe 9
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Recital A 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 174 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi 
pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, 
razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki 
vodijo h krepitvi njene ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije,

A. ker Unija v skladu s členom 174 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi 
pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, 
razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki 
vodijo h krepitvi njene ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, ter ker si 
Unija še posebej prizadeva zmanjšati 
razlike med stopnjami razvitosti 
posameznih regij in zaostalost regij z 
najbolj omejenimi možnostmi, kot so 
podeželska območja, območja, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in regije, 
ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer,

Or. en

Predlog spremembe 10
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Recital A 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija v skladu s členom 174 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi 
pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, 
razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki 
vodijo h krepitvi njene ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije,

A. ker Unija v skladu s členom 174 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi 
pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, 
razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki 
vodijo h krepitvi njene ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, ob 
hkratnem upoštevanju strategije EU 2020, 
da bi postala pametno, trajnostno in 
vključujoče gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Recital B 

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je strateška razsežnost kohezijske 
politike, ki zagotavlja skladnost s 
prednostnimi nalogami Evropske unije, 
določena in poudarjena v Uredbi Sveta 
(ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju splošna 
uredba), strateških smernicah Skupnosti o 
koheziji (v nadaljevanju strateške 
smernice), nacionalnih strateških 
referenčnih okvirih in operativnih 
programih,

B. ker je strateška razsežnost kohezijske 
politike, ki zagotavlja skladnost s 
prednostnimi nalogami Evropske unije –
povečati privlačnost Evrope in njenih 
regij kot kraja za vlaganje in delo, 
izboljšati znanje in inovativnost za rast ter 
ustvariti več delovnih mest, ki naj bodo 
boljša –, določena in poudarjena v Uredbi 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju 
splošna uredba), strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji (v nadaljevanju 
strateške smernice), nacionalnih strateških 
referenčnih okvirih in operativnih 
programih,

Or. en
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Predlog spremembe 12
Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Recital C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker strateško poročanje predstavlja 
novost v kohezijski politiki, ki je bila 
uvedena v sedanjem programskem 
obdobju s splošno uredbo kot instrument za 
pregled izvajanja strateških smernic, ki 
skuša povečati strateške vsebine in 
spodbujati preglednost in odgovornost 
kohezijske politike,

C. ker strateško poročanje predstavlja nov 
instrument v kohezijski politiki, ki je bil 
uveden v sedanjem programskem obdobju 
s splošno uredbo kot instrument za pregled 
izvajanja strateških smernic, ki skuša 
povečati strateške vsebine in spodbujati 
preglednost in odgovornost kohezijske 
politike, in ker je treba na podlagi 
pridobljenih informacij in izkušenj 
izpeljati ustrezne zaključke za načrtovanje 
naslednjega programskega obdobja,

Or. de

Predlog spremembe 13
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Recital D 

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so med dogovorjenimi 86 
prednostnimi programi za financiranje,
predvideno v okviru lizbonske strategije, 
podskupine, opredeljene kot posebne 
prednostne naloge v lizbonski agendi za 
rast in delovna mesta, ker je za regije s 
konvergenčnim ciljem predvidenih 47 
prednostnih tem za prednostno 
financiranje, medtem ko je za regije s 
ciljem regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja opredeljenih zgolj 33 
prednostnih tem,

D. ker so med dogovorjenimi 86 
kategorijami izdatkov, predvidenih za
financiranje v okviru lizbonske strategije, 
podskupine, opredeljene kot posebne 
prednostne naloge v lizbonski agendi za 
rast in delovna mesta, ker je za regije s 
konvergenčnim ciljem predvidenih 47 
kategorij izdatkov za prednostno 
financiranje, medtem ko je za regije s 
ciljem regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja opredeljenih zgolj 33 
kategorij izdatkov,

Or. en
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Predlog spremembe 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Recital F a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker bo doseganje teritorialne kohezije 
v razsežnosti mesto/podeželje eden 
največjih izzivov v okviru predlogov za 
vzpostavitev ambicioznih mestnih agend, 
kot je omenjeno v sklepnih ugotovitvah 
petega poročila o ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji: Prihodnost 
kohezijske politike, in glede na nujnost 
gospodarskega in družbenega razvoja za 
vse državljane, kjer koli živijo,

Or. ro

Predlog spremembe 15
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Recital F a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker veljajo globalizacija, demografske 
in podnebne spremembe ter energetska 
vprašanja za glavne izzive, s katerimi se je 
treba nujno spopasti, da bi se izognili 
negativnim učinkom za regionalni razvoj,

Or. en

Predlog spremembe 16
Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Recital G a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so se države članice med 
zbiranjem podatkov spopadale s 
posledicami gospodarske krize, pri čemer 
so se nekatere soočale z začetnimi 
težavami na začetku programskega 
obdobja, in ker obstaja upanje, da bo 
strateško poročilo za leto 2012 ponudilo 
več koristnih podatkov, 

Or. de

Predlog spremembe 17
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Recital G a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je kohezijska politika ključna za 
zagotavljanje konkurenčne gospodarske 
rasti, in sicer s podpiranjem regionalnih 
posebnosti v skladu z njihovo razvojno 
ravnjo in opredeljenimi prednostnimi 
nalogami, 

Or. ro

Predlog spremembe 18
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. čestita državam članicam za 
prizadevanja pri pripravi prvih nacionalnih 
strateških poročil, ki so se izkazala za 
dragocen vir informacij o izvajanju;

1. čestita državam članicam za 
prizadevanja pri pripravi prvih nacionalnih 
strateških poročil, ki so se izkazala za vir 
informacij o izvajanju;
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Predlog spremembe 19
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. obžaluje, da Komisija ni zagotovila 
podatkov o izvajanju horizontalnih ciljev, 
kot so trajnostni razvoj in vključevanje 
načela enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je v primerjalnih analizah 
treba upoštevati, da je pet držav članic 
svoje podatke prenašalo na kasnejši datum, 
ena pa na zgodnejšega; meni, da je bolj 
ustrezno primerjati napredek, ki so ga 
posamezne države članice dosegle v 
primerjavi s povprečjem EU;

2. poudarja, da je v primerjalnih analizah 
treba upoštevati, da je pet držav članic 
svoje podatke prenašalo na kasnejši datum, 
ena pa na zgodnejšega; meni, da je bolj 
ustrezno primerjati napredek, ki so ga 
posamezne države članice dosegle v 
primerjavi s povprečjem EU; poudarja, da 
bi morala obstajati stroga zahteva po tem, 
da v prihodnje vse države članice svoje 
podatke posredujejo na isti datum; 

Or. de

Predlog spremembe 21
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 3 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da preglednost pri dodeljevanju 
sredstev spodbuja pravilno izvajanje in je 
pomemben predpogoj za doseganje 
skupnih ciljev kohezijske politike, zato jo 
je treba okrepiti; meni, da se je zaradi 
določitve smernic Skupnosti in uvedbe 
novega instrumenta strateškega poročanja 
povečala odgovornost za doseganje ciljev 
politike;

3. meni, da preglednost pri dodeljevanju 
sredstev spodbuja pravilno izvajanje in je 
pomemben predpogoj za doseganje 
skupnih ciljev kohezijske politike, zato jo 
je treba okrepiti; je trdno prepričan, da je 
razkrivanje podatkov o prejemnikih 
učinkovito orodje za izvajanje, ki ga je 
treba še naprej uporabljati in hkrati 
spodbujati dobro upravljanje na podlagi 
skladnosti s prednostnimi nalogami 
Skupnosti; meni, da se je zaradi določitve 
smernic Skupnosti in uvedbe novega 
instrumenta strateškega poročanja povečala 
odgovornost za doseganje ciljev politike;

Or. en

Predlog spremembe 22
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da preglednost pri dodeljevanju 
sredstev spodbuja pravilno izvajanje in je 
pomemben predpogoj za doseganje 
skupnih ciljev kohezijske politike, zato jo 
je treba okrepiti; meni, da se je zaradi 
določitve smernic Skupnosti in uvedbe 
novega instrumenta strateškega poročanja 
povečala odgovornost za doseganje ciljev 
politike;

3. meni, da preglednost pri dodeljevanju 
sredstev spodbuja pravilno izvajanje in je 
pomemben predpogoj za doseganje 
skupnih ciljev kohezijske politike, zato jo 
je treba okrepiti; meni, da se je zaradi 
določitve smernic Skupnosti in uvedbe 
novega instrumenta strateškega poročanja 
povečala odgovornost za doseganje ciljev 
politike; vztraja, da je treba zagotoviti 
večjo preglednost v vseh fazah 
financiranja projektov, izvedenih s 
pomočjo instrumentov kohezijske politike;

Or. ro
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Predlog spremembe 23
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. vseeno poudarja pomembnost uvedbe 
večje prilagodljivosti v pravila, ki urejajo 
strukturne sklade v zvezi z merili 
upravičenosti, opredelitvijo meril za 
dodelitev sredstev, veljavno stopnjo 
sofinanciranja in področji delovanja, v 
skladu s pripravo dogovora na več ravneh 
med Komisijo, državami članicami in 
regijami, ki bo usmerjen v rezultate;

Or. pt

Predlog spremembe 24
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da je v skladu 
s poročanjem skupaj 63 milijard EUR 
namenjenih za projekte, predvidene za 
financiranje v okviru lizbonske strategije, 
izbiranje teh projektov pa je enako hitro ali 
malo hitrejše od izbiranja v drugih ukrepih;

5. ugotavlja, da je v skladu s poročanjem 
skupaj 63 milijard EUR namenjenih za 
projekte, predvidene za financiranje v 
okviru lizbonske strategije, izbiranje teh 
projektov pa je enako hitro ali malo hitrejše 
od izbiranja v drugih ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 25
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 5 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da je v 
skladu s poročanjem skupaj 63 milijard 
EUR namenjenih za projekte, predvidene 
za financiranje v okviru lizbonske 
strategije, izbiranje teh projektov pa je 
enako hitro ali malo hitrejše od izbiranja v 
drugih ukrepih;

5. ponavlja svoje priznanje prizadevanjem 
držav, ki so omogočila, da je za 
uresničevanje lizbonske agende v 
povprečju namenjenih 65 % razpoložljivih 
sredstev v konvergenčnih regijah oz. 82 % 
v regijah regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja, kar je dejansko več, kot je 
bilo sprva zahtevano; z zadovoljstvom 
ugotavlja, da je v skladu s poročanjem 
skupaj 63 milijard EUR namenjenih za 
projekte, predvidene za financiranje v 
okviru lizbonske strategije, izbiranje teh 
projektov pa je enako hitro ali malo hitrejše 
od izbiranja v drugih ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 26
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da je v 
skladu s poročanjem skupaj 63 milijard 
EUR namenjenih za projekte, predvidene 
za financiranje v okviru lizbonske 
strategije, izbiranje teh projektov pa je 
enako hitro ali malo hitrejše od izbiranja v 
drugih ukrepih;

5. z zadovoljstvom ugotavlja, da je v 
skladu s poročanjem skupaj 63 milijard 
EUR namenjenih za projekte, predvidene 
za financiranje v okviru lizbonske 
strategije, izbiranje teh projektov pa je 
enako hitro ali malo hitrejše od izbiranja v 
drugih ukrepih, ter zato poziva države 
članice, naj v prihodnje nadaljujejo z 
namenjanjem sredstev za projekte, ki 
podpirajo strategijo konkurenčnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 27
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Eva-Britt Svensson v imenu odbora FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. opozarja na vlogo Evropskega 
socialnega sklada, kot jo navajajo 
nacionalna poročila; poziva države 
članice, naj učinkovito izvajajo izbrane 
projekte in zagotavljajo potrebno 
sofinanciranje projektov, ki so namenjeni 
podpori enakega dostopa do izobraževanja 
in usposabljanja in prilagojeni potrebam 
žensk, kar zadeva usklajevanje poklicnega 
in družinskega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 28

Eva-Britt Svensson v imenu odbora FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj dosežejo 
napredek pri izvajanju sofinanciranih 
ukrepov in dejavnosti, ki so usmerjeni na 
regionalno raven in podpirajo trge dela z 
zmanjševanjem spolnega razlikovanja in 
neenakosti, kot je razlika v plačilu med 
spoloma ter nezadostna zastopanost na 
položajih odločanja, z lajšanjem 
usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja ter s spodbujanjem pretvorbe 
negotovih delovnih mest v delovna mesta s 
pravicami, glede na to, da je velik delež 
žensk v negotovih delovnih razmerah;
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Or. en

Predlog spremembe 29

Eva-Britt Svensson v imenu odbora FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poziva države članice, naj bolje 
izkoristijo dodeljena sredstva in se 
izognejo zamudam pri izvajanju 
dejavnosti, ki so usmerjene v 
zagotavljanje enakih priložnosti in 
aktivno vključevanje žensk na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 30
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je pri temah strateških 
smernic Skupnosti stopnja napredka 
najvišja pri temi teritorialne dimenzije 
(30 %), nadpovprečna je pri izboljšanju 
znanja in inovativnosti za rast, pod 27,1 % 
pa je pri drugih dveh smernicah, poleg tega 
pa da so stopnje izbiranja nadpovprečne za 
projekte, predvidene za financiranje v 
okviru lizbonske strategije, iz 
konvergenčnega cilja ter cilja regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja, zgolj 
20,5 % pa za cilj evropskega teritorialnega 
sodelovanja; obžaluje, da se je analiza 
učinkovitosti politike, predstavljena v
strateškem poročilu, izkazala za resno 

6. ugotavlja, da je pri temah strateških 
smernic Skupnosti stopnja napredka 
najvišja pri temi teritorialne dimenzije 
(30 %), nadpovprečna je pri izboljšanju 
znanja in inovativnosti za rast, pod 27,1 % 
pa je pri drugih dveh smernicah, poleg tega 
pa da so stopnje izbiranja nadpovprečne za 
projekte, predvidene za financiranje v 
okviru lizbonske strategije, iz 
konvergenčnega cilja ter cilja regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja, zgolj 
20,5 % pa za cilj evropskega teritorialnega 
sodelovanja; obžaluje, da se je analiza 
učinkovitosti politike, predstavljena v 
strateškem poročilu, izkazala za resno 
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omejeno, ker ni kazalnikov učinka in 
rezultatov za vse države članice;

omejeno, ker ni kazalnikov učinka in 
rezultatov za vse države članice; poziva 
Komisijo, naj preuči upravne zahteve za 
poročanje, in poziva države članice, naj 
bodo bolj dosledne pri zagotavljanju 
podatkov o izvajanju programa;

Or. cs

Predlog spremembe 31
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je pri temah strateških 
smernic Skupnosti stopnja napredka 
najvišja pri temi teritorialne dimenzije 
(30 %), nadpovprečna je pri izboljšanju 
znanja in inovativnosti za rast, pod 27,1 % 
pa je pri drugih dveh smernicah, poleg tega 
pa da so stopnje izbiranja nadpovprečne za 
projekte, predvidene za financiranje v 
okviru lizbonske strategije, iz 
konvergenčnega cilja ter cilja regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja, zgolj 
20,5 % pa za cilj evropskega teritorialnega 
sodelovanja; obžaluje, da se je analiza 
učinkovitosti politike, predstavljena v 
strateškem poročilu, izkazala za resno 
omejeno, ker ni kazalnikov učinka in 
rezultatov za vse države članice;

6. ugotavlja, da je pri temah strateških 
smernic Skupnosti stopnja napredka 
najvišja pri temi teritorialne dimenzije 
(30 %), nadpovprečna je pri izboljšanju 
znanja in inovativnosti za rast, pod 27,1 % 
pa je pri drugih dveh smernicah, poleg tega 
pa da so stopnje izbiranja nadpovprečne za 
projekte, predvidene za financiranje v 
okviru lizbonske strategije, iz 
konvergenčnega cilja ter cilja regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja, zgolj 
20,5 % pa za cilj evropskega teritorialnega 
sodelovanja; obžaluje, da se je analiza 
učinkovitosti politike, predstavljena v 
strateškem poročilu, izkazala za resno 
omejeno, ker ni kazalnikov učinka in 
rezultatov za vse države članice; zato 
pozdravlja ustanovitev delovne skupine za 
pripravo kazalnikov rezultatov in z 
zanimanjem pričakuje predloge Komisije 
za začetek razprave; 

Or. fi
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Predlog spremembe 32
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da so bili podprti projekti, ki 
niso skladni s pravnim redom Skupnosti, 
ter da Komisija temu ni posvetila dovolj 
pozornosti; 

Or. de

Predlog spremembe 33
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. pozdravlja vključitev izdatkov za 
naložbe v energijsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije pri gradnji 
stanovanj ter stanovanjskih projektov za 
obrobne družbene skupine v program 
podpore, kar se v veliko regijah uspešno 
izvaja; priporoča Komisiji, naj nadaljuje s 
tem pristopom;

Or. de

Predlog spremembe 34
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje zamude pri izbiranju projektov 
na strateških področjih, kot so železniški 
sektor, nekatere energetske in okoljske 

7. obžaluje zamude pri izbiranju projektov 
na strateških področjih, kot so železniški 
sektor, nekatere energetske in okoljske 
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naložbe, digitalno gospodarstvo, socialna 
vključenost, upravljanje in razvoj 
zmogljivosti, ter zahteva, da se temeljito 
analizirajo vzroki za zamude; po drugi 
strani izpostavlja večjo absorbcijo pri 
okoljskih projektih v programih 
evropskega teritorialnega sodelovanja ter s 
tem v zvezi opozarja na nedvomno dodano 
vrednost sodelovanja;

naložbe, digitalno gospodarstvo, socialna 
vključenost, upravljanje in razvoj 
zmogljivosti, ter zahteva, da se temeljito 
analizirajo vzroki za zamude, in hkrati 
vabi države članice, naj vključijo svoje 
regije za boljše spremljanje področij, na 
katerih je treba okrepiti prizadevanja; po 
drugi strani izpostavlja večjo absorpcijo pri 
okoljskih projektih v programih 
evropskega teritorialnega sodelovanja ter s 
tem v zvezi opozarja na nedvomno dodano 
vrednost sodelovanja;

Or. pt

Predlog spremembe 35
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja določila Komisije o tem, 
kako naj nacionalni, regionalni in lokalni 
organi oblasti ponovno uravnajo trenutne 
programe regionalne politike glede na 
cilje trajnostne rasti EU 2020 in olajšajo 
razvoj nizkoogljičnega gospodarstva, ki 
gospodarno izkorišča vire in je odporno 
na podnebne spremembe; poziva države 
članice, naj nemudoma ukrepajo, vlagajo 
več v trajnostni razvoj in učinkoviteje 
porabljajo sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 36
Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da so lahko države članice 
tam, kjer je po podatkih, zbranih za 
poročilo Komisije, izvajanje projekta 
potekalo z zamudo, to zamudo 
nadoknadile, tako da zamuda ob 
navedenem času ni nujno pokazatelj 
splošne kakovosti v programskem 
obdobju;

Or. de

Predlog spremembe 37
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da je treba takoj sprejeti 
popravne ukrepe za izboljšanje slabih 
rezultatov na nekaterih prednostnih 
področjih; v zvezi s tem poziva države 
članice, naj okrepijo prizadevanja za 
boljše izbiranje projektov na področju 
tem, kjer so zamude, in naj pospešijo 
izvajanje vseh izbranih projektov, da bi se 
izognili tveganju, da se dogovorjeni cilji 
ne uresničijo;

Or. en

Predlog spremembe 38
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. meni, da sta hitra izbira in izvajanje 
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projektov posebej potrebna za dejavnosti, 
ki so usmerjene v izboljšanje človeškega 
kapitala, podporo trgom dela in okrepitev 
socialne vključenosti, da se premagajo 
negativni učinki gospodarske krize;

Or. en

Predlog spremembe 39
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. poudarja, da se mnogo držav članic 
strinja, da je disciplina, ki jo je vzpostavilo 
dodeljevanje sredstev, izboljšala kakovost 
in osredotočenost programov; poleg tega 
so države članice soglašale, da je 
ohranitev temeljnih prednostnih nalog 
njihovih nacionalnih strateških 
referenčnih okvirov in operativnih 
programov, povezanih z lizbonsko 
strategijo, najboljše orodje za boj proti 
krizi, in ponovno poudarile pomen 
srednje- in dolgoročnih ciljev, ki so 
navedeni v teh dokumentih;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in 
izvajanje projektov na nekaterih področjih 
ovirana, ker niso izpolnjeni ustrezni 
predpogoji, na primer ker na nekaterih 

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in 
izvajanje projektov na nekaterih področjih 
ovirana, ker niso izpolnjeni ustrezni 
predpogoji, na primer enostavnejši prijavni 
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področjih delovanja ni jasnih nacionalnih 
prednostnih nalog, ker zakoni EU niso 
preneseni pravočasno ter ker je
institucionalna in upravna zmogljivost 
pomanjkljiva;

postopki na nacionalni ravni, jasne 
nacionalne prednostne naloge na 
nekaterih področjih delovanja, zapoznel 
prenos zakonov EU, utrjena
institucionalna in upravna zmogljivost ter 
enostavnejša pravila za instrumente 
finančnega inženiringa;

Or. en

Predlog spremembe 41
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in 
izvajanje projektov na nekaterih področjih 
ovirana, ker niso izpolnjeni ustrezni 
predpogoji, na primer ker na nekaterih 
področjih delovanja ni jasnih nacionalnih 
prednostnih nalog, ker zakoni EU niso 
preneseni pravočasno ter ker je 
institucionalna in upravna zmogljivost 
pomanjkljiva;

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in 
izvajanje projektov na nekaterih področjih 
ovirana, ker niso izpolnjeni ustrezni 
predpogoji, na primer ker na nekaterih 
področjih delovanja ni jasnih nacionalnih 
prednostnih nalog, ker zakoni EU niso 
preneseni pravočasno, ker je 
institucionalna in upravna zmogljivost 
pomanjkljiva ter zaradi prekomerne 
birokracije;

Or. fi

Predlog spremembe 42
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in 
izvajanje projektov na nekaterih področjih 
ovirana, ker niso izpolnjeni ustrezni 
predpogoji, na primer ker na nekaterih 
področjih delovanja ni jasnih nacionalnih 

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in 
izvajanje projektov na nekaterih področjih 
ovirana, ker niso izpolnjeni ustrezni 
predpogoji, na primer ker na nekaterih 
področjih delovanja ni jasnih nacionalnih 
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prednostnih nalog, ker zakoni EU niso 
preneseni pravočasno ter ker je 
institucionalna in upravna zmogljivost 
pomanjkljiva;

prednostnih nalog, ker zakoni EU niso 
preneseni pravočasno ter ker je 
institucionalna in upravna zmogljivost 
pomanjkljiva; zato poziva države članice 
in regije, naj olajšajo izvajanje politike z 
obvladovanjem teh izzivov in zlasti z 
izboljšanjem pravnega okvira na področju 
državne pomoči, javnega naročanja in 
okoljskih pravil ter naj nadaljujejo z 
institucionalnimi reformami;

Or. en

Predlog spremembe 43
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in 
izvajanje projektov na nekaterih področjih 
ovirana, ker niso izpolnjeni ustrezni 
predpogoji, na primer ker na nekaterih 
področjih delovanja ni jasnih nacionalnih 
prednostnih nalog, ker zakoni EU niso 
preneseni pravočasno ter ker je 
institucionalna in upravna zmogljivost 
pomanjkljiva;

8. poudarja, da sta učinkovita izbira in 
izvajanje projektov na nekaterih področjih 
ovirana, ker niso izpolnjeni ustrezni 
predpogoji, na primer ker na nekaterih 
področjih delovanja ni jasnih nacionalnih 
prednostnih nalog, ker zakoni EU niso 
preneseni pravočasno ter ker je 
institucionalna in upravna zmogljivost 
pomanjkljiva; z ozirom na prihodnje 
pogodbe o sodelovanju za razvoj in 
naložbe poziva države članice, naj že od 
samega začetka vključijo lokalno in 
regionalno raven v postopek opredelitve 
naložbenih prednostnih nalog na podlagi 
razvoja potencialnih ciljev; 

Or. ro

Predlog spremembe 44
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 9 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. z obžalovanjem opozarja na veliko 
zamudo pri izvajanju politike, ki je 
predvsem posledica naslednjih dejavnikov: 
pozen zaključek pogajanj o večletnem 
finančnem okviru in zakonodajnem 
svežnju za kohezijsko politiko, ki je 
povzročil zamude pri dokončanju 
nacionalnih strategij in operativnih 
programov, spremembe predpisov o 
finančnem nadzoru, prekrivanja z 
zaključkom obdobja 2000–2006 in 
premajhna javna sredstva za sofinanciranje 
v državah članicah;

9. z obžalovanjem opozarja na veliko 
zamudo pri izvajanju politike, ki je 
predvsem posledica naslednjih dejavnikov: 
poznega zaključka pogajanj o večletnem 
finančnem okviru in zakonodajnem 
svežnju za kohezijsko politiko, ki je 
povzročil zamude pri dokončanju 
nacionalnih strategij in operativnih 
programov, sprememb predpisov o 
finančnem nadzoru in ocenjevalnih meril 
na nacionalni ravni, prekrivanja z 
zaključkom obdobja 2000–2006 in 
premajhnih javnih sredstev za 
sofinanciranje v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 45
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da pomanjkanje novejših 
informacij pomeni, da načrtovanje za 
naslednje programsko obdobje ne temelji 
na ustreznih statističnih podatkih;

Or. ro

Predlog spremembe 46

Eva-Britt Svensson v imenu odbora FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 



AM\855888SL.doc 25/54 PE458.491v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo ukrepe za kakovostnejše 
strateško poročanje o izvajanju 
programov kohezijske politike, ki bo 
temeljilo na primerljivih in zanesljivih 
podatkih, kjer je to primerno, ločenih po 
spolu, ter na skupnih temeljnih 
kazalnikih;

Or. en

Predlog spremembe 47
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. obžaluje, da je zbranih malo 
podatkov o izvajanju partnerskega načela, 
ki je ključni strateški dejavnik za 
pripadnost politiki v praksi; poziva 
Komisijo, naj analizira in ovrednoti 
kakovost vključevanja partnerjev in pri 
tem upošteva tudi delo Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora o 
učinkovitem partnerstvu v kohezijski 
politiki; opozarja države članice in regije, 
da partnerstvo prinaša poenostavitev, 
zlasti v postopku izbire projektov;

Or. en

Predlog spremembe 48
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 



PE458.491v01-00 26/54 AM\855888SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je zaradi svetovne 
finančne in gospodarske krize ter trenutno 
upočasnjene gospodarske rasti regionalna 
politika EU glavni instrument za izvajanje, 
ki odločilno prispeva k evropskemu načrtu 
za oživitev gospodarstva, saj je glavni vir 
naložb Skupnosti v realno gospodarstvo in 
zagotavlja občutno podporo javnim 
naložbam, tudi na regionalni in lokalni 
ravni; ugotavlja, da je za dosego 
dolgoročnega trajnostnega razvoja treba 
zagotoviti uspešen izhod iz krize s 
krepitvijo konkurenčnosti, zaposlovanja in 
privlačnosti evropskih regij;

Or. el

Predlog spremembe 49
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. ugotavlja, da so strukturni skladi 
pomemben instrument, namenjen pomoči 
regijam pri gospodarskem in socialnem 
prestrukturiranju in pri spodbujanju 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije in solidarnosti ter izvajanju 
evropskega načrta za oživitev
gospodarstva in zlasti razvoju 
konkurenčnosti in ustvarjanju novih 
delovnih mest; iz tega razloga podpira 
njihovo sistematično in učinkovito 
uporabo; 

Or. el
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Predlog spremembe 50
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja objavo delovnega 
dokumenta služb Komisije o Kohezijski 
politiki: odzivanje na gospodarsko krizo, ki 
je pregled izvajanja ukrepov kohezijske 
politike, sprejetih za podporo evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva; poudarja, 
da ta pregled temelji predvsem na podatkih 
iz nacionalnih strateških poročil;

11. pozdravlja objavo delovnega 
dokumenta služb Komisije o Kohezijski 
politiki: odzivanje na gospodarsko krizo, ki 
je pregled izvajanja ukrepov kohezijske 
politike, sprejetih za podporo evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva; poudarja, 
da ta pregled temelji predvsem na podatkih 
iz nacionalnih strateških poročil; poziva 
Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da podatki, ki jih posredujejo 
države članice, ustrezajo dejanskemu 
stanju na nacionalni ravni;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske 
politike dokazano omogoča prožen in 
primerno hiter odziv na vse slabše 
socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da 
so države članice z odobravanjem sprejele 
dejstvo, da se lahko krizni ukrepi 
oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami;

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske 
politike dokazano omogoča prožen in 
primerno hiter odziv na vse slabše 
socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da 
so države članice z odobravanjem sprejele 
dejstvo, da se lahko krizni ukrepi 
oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami; kljub temu poziva 
k večji prilagodljivosti pravil, da se 
omogoči boj proti krizi;

Or. fr
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Predlog spremembe 52
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske 
politike dokazano omogoča prožen in 
primerno hiter odziv na vse slabše 
socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da 
so države članice z odobravanjem sprejele 
dejstvo, da se lahko krizni ukrepi 
oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami;

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske 
politike dokazano omogoča prožen in 
primerno hiter odziv na vse slabše 
socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da 
so države članice z odobravanjem sprejele 
dejstvo, da se lahko krizni ukrepi 
oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami; poziva k hitrejši 
izbiri projektov, zlasti v primeru projektov, 
ki lahko prispevajo k premagovanju 
gospodarske krize;

Or. pt

Predlog spremembe 53
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske 
politike dokazano omogoča prožen in 
primerno hiter odziv na vse slabše 
socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da 
so države članice z odobravanjem sprejele 
dejstvo, da se lahko krizni ukrepi 
oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami;

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske 
politike dokazano omogoča prožen in 
primerno hiter odziv na vse slabše 
socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da 
so države članice z odobravanjem sprejele 
dejstvo, da se lahko krizni ukrepi 
oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami; obžaluje, da 
nekatere države, ki jih je gospodarska 
kriza najbolj prizadela, zaradi zapletenih 
pravil na nacionalni ravni niso uspele 
uporabiti teh sredstev skladno z 
dejanskimi potrebami;

Or. en
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Predlog spremembe 54
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske 
politike dokazano omogoča prožen in 
primerno hiter odziv na vse slabše 
socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da 
so države članice z odobravanjem sprejele 
dejstvo, da se lahko krizni ukrepi 
oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami;

12. ugotavlja, da sedanji okvir kohezijske 
politike dokazano omogoča prožen in 
primerno hiter odziv na vse slabše 
socialno-ekonomsko okolje; poudarja, da 
so države članice z odobravanjem sprejele 
dejstvo, da se lahko krizni ukrepi 
oblikujejo v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami; spodbuja države 
članice, naj uporabijo vse ukrepe, ki jim 
jih je dala na voljo Komisija, da 
zagotovijo ustrezen odziv;

Or. ro

Predlog spremembe 55
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 12a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opozarja na dragocene povezave med 
cilji kohezijske politike in sektorskimi 
reformami na področjih, kot so 
izobraževanje, znanost in raziskave, 
zdravstvo in poslovno okolje;

Or. es

Predlog spremembe 56
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 13 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. upošteva, da je težko meriti splošni 
učinek nekega ukrepa iz evropskega načrta 
za oživitev gospodarstva, povezanega s 
kohezijsko politiko, ter obžaluje, da 
pregled zato podaja zgolj omejen vpogled 
v konkretne primere na nacionalni ravni; 
kljub temu pozdravlja analizo dobre prakse 
in prve zaključke, predstavljene v poročilu;

13. poudarja pomembnost dodatnih 
prizadevanj za preseganje težav pri 
merjenju splošnega učinka nekega ukrepa 
iz evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva, povezanega s kohezijsko 
politiko, ter obžaluje, da pregled zato 
podaja zgolj omejen vpogled v konkretne 
primere na nacionalni ravni; kljub temu 
pozdravlja analizo dobre prakse in prve 
zaključke, predstavljene v poročilu;

Or. es

Predlog spremembe 57
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da so znaki oživljanja po krizi 
šibki ter da mora Evropa v prihodnjih 
letih odpraviti svoje strukturne slabosti, 
tudi s posegi kohezijske politike; zato 
poudarja, da je nujno potrebna temeljita 
analiza učinka ukrepov za reševanje 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 58
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da so za boj proti krizi 
potrebne naložbe v raziskave in razvoj, 
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inovacije, izobraževanje in tehnologije, ki 
učinkovito uporabljajo vire, kar bo 
koristilo tudi tradicionalnim sektorjem, 
podeželskim območjem in storitvenim 
gospodarstvom pri pridobivanju višjih 
ravni znanja in konkurenčnosti in bo zato 
okrepilo ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo; opozarja, da je treba 
zagotoviti cenovno sprejemljiv in dostopen 
mehanizem financiranja, v katerem bodo 
strukturni skladi imeli glavno vlogo;

Or. el

Predlog spremembe 59
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. se strinja s stališčem Sveta, izraženem 
v sklepih Sveta o strateškem poročilu za 
2010, o resnični dodani vrednosti zaradi 
enega samega strateškega pristopa in 
skupnih pravil izvajanja za Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Evropski socialni 
sklad in Kohezijski sklad; poudarja tudi, da 
je v obdobju po krizi treba konsolidirati 
javne proračune in z učinkovitim 
usklajevanjem povečati sinergije ter vpliv 
vseh razpoložljivih virov financiranja (EU, 
nacionalnih, iz instrumentov Evropske 
investicijske banke);

14. se strinja s stališčem Sveta, izraženem 
v sklepih Sveta o strateškem poročilu za 
2010, o resnični dodani vrednosti zaradi 
enega samega strateškega pristopa za 
Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Evropski socialni sklad in Kohezijski 
sklad; opozarja, da potrebuje vsak sklad 
svoja pravila za zagotavljanje uspešnih 
posegov v praksi v posameznih 
okoliščinah; poudarja tudi, da je v obdobju 
po krizi treba konsolidirati javne proračune 
in z učinkovitim usklajevanjem povečati 
sinergije ter vpliv vseh razpoložljivih virov 
financiranja (EU, nacionalnih, iz 
instrumentov Evropske investicijske 
banke);

Or. en
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Predlog spremembe 60
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. se strinja s stališčem Sveta, izraženem 
v sklepih Sveta o strateškem poročilu za 
2010, o resnični dodani vrednosti zaradi 
enega samega strateškega pristopa in 
skupnih pravil izvajanja za Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Evropski socialni 
sklad in Kohezijski sklad; poudarja tudi, da 
je v obdobju po krizi treba konsolidirati 
javne proračune in z učinkovitim 
usklajevanjem povečati sinergije ter vpliv 
vseh razpoložljivih virov financiranja (EU, 
nacionalnih, iz instrumentov Evropske 
investicijske banke);

14. se strinja s stališčem Sveta, izraženem 
v sklepih Sveta o strateškem poročilu za 
2010, o resnični dodani vrednosti zaradi 
enega samega strateškega in povezanega 
pristopa in skupnih pravil izvajanja za 
sklade s strukturno usmeritvijo; poudarja 
tudi, da je v obdobju po krizi treba 
konsolidirati javne proračune in z 
učinkovitim usklajevanjem povečati 
sinergije ter vpliv vseh razpoložljivih virov 
financiranja (EU, nacionalnih, iz 
instrumentov Evropske investicijske 
banke);

Or. pt

Predlog spremembe 61
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. se strinja s stališčem Sveta, izraženem 
v sklepih Sveta o strateškem poročilu za 
2010, o resnični dodani vrednosti zaradi 
enega samega strateškega pristopa in 
skupnih pravil izvajanja za Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Evropski socialni 
sklad in Kohezijski sklad; poudarja tudi, da 
je v obdobju po krizi treba konsolidirati 
javne proračune in z učinkovitim 
usklajevanjem povečati sinergije ter vpliv 
vseh razpoložljivih virov financiranja (EU, 
nacionalnih, iz instrumentov Evropske 
investicijske banke);

14. se strinja s stališčem Sveta, izraženem 
v sklepih Sveta o strateškem poročilu za 
2010, o resnični dodani vrednosti zaradi 
enega samega strateškega pristopa in 
skupnih pravil izvajanja za Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Evropski socialni 
sklad in Kohezijski sklad; poudarja tudi, da 
je v obdobju po krizi treba konsolidirati 
javne proračune in z učinkovitim 
usklajevanjem povečati sinergije ter vpliv 
vseh razpoložljivih virov financiranja (EU, 
nacionalnih, iz instrumentov Evropske 
investicijske banke), da bi tako podprli 
podjetništvo in MSP ter organe, ki si 
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prizadevajo za socialno, vključujoče 
gospodarstvo, z namenom povečanja 
konkurenčnosti in s tem možnosti za večjo 
zaposlenost in poenostavitve dostopa do 
instrumentov finančnega inženiringa 
(Jaspers, Jeremie, Jessica, Jasmine);

Or. el

Predlog spremembe 62
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. priznava, da ima na podlagi določb o 
namenitvi sredstev za obdobje 2007–2013 
kohezijska politika več sredstev za 
ustvarjanje sinergij z raziskovalnimi in 
inovacijskimi politikami, hkrati pa je 
teritorialna razsežnost vse pomembnejša 
za sedmi okvirni program ter program za 
konkurenčnost in inovativnost;

Or. en

Predlog spremembe 63
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. ker je zaradi kompleksnosti 
današnjih izzivov potrebna kombinacija 
teh politik, je bistvenega pomena sinergija 
med instrumenti, da lahko drug drugega 
krepijo in podpirajo trajnostno 
uresničevanje raziskovalnih in 
inovacijskih projektov, s tem pa prispevajo 
k boljši izrabi rezultatov raziskav v obliki 
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idej za konkretne izdelke v regijah;

Or. en

Predlog spremembe 64
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zlasti poudarja dodano vrednost več 
sinergij med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj ter Evropskim socialnim 
skladom, ker izkušnje jasno kažejo, da je 
uspešno izvajanje programov, financiranih 
iz Evropskega socialnega sklada, nujno za 
čim učinkovitejše financiranje
gospodarskih ukrepov iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj;

15. zlasti poudarja dodano vrednost več 
sinergij med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Evropskim socialnim 
skladom ter področjem razvoja podeželja v 
okviru Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja; ugotavlja, da izkušnje 
jasno kažejo, da je uspešno izvajanje 
programov, financiranih iz Evropskega 
socialnega sklada, nujno za čim 
učinkovitejše financiranje gospodarskih 
ukrepov iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zlasti poudarja dodano vrednost več 
sinergij med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj ter Evropskim socialnim 
skladom, ker izkušnje jasno kažejo, da je 
uspešno izvajanje programov, financiranih 
iz Evropskega socialnega sklada, nujno za 
čim učinkovitejše financiranje
gospodarskih ukrepov iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj;

15. zlasti poudarja dodano vrednost več 
sinergij med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj ter Evropskim socialnim 
skladom, ker izkušnje jasno kažejo, da je 
uspešno izvajanje programov, financiranih 
iz Evropskega socialnega sklada, nujno za 
čim učinkovitejše financiranje 
gospodarskih ukrepov iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj; opozarja tudi, 
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da bi bilo dobrodošlo večje usklajevanje 
med instrumenti kohezijske politike in 
instrumenti politike razvoja podeželja, saj 
je doseganje večjih sinergij med 
Evropskim skladom za regionalni razvoj 
in Evropskim kmetijskim skladom za 
razvoj podeželja prav tako pomembno; 

Or. cs

Predlog spremembe 66
Elisabeth Schroedter, Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. zlasti poudarja dodano vrednost več 
sinergij med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj ter Evropskim socialnim 
skladom, ker izkušnje jasno kažejo, da je 
uspešno izvajanje programov, financiranih 
iz Evropskega socialnega sklada, nujno za 
čim učinkovitejše financiranje 
gospodarskih ukrepov iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj;

15. zlasti poudarja dodano vrednost več 
sinergij med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj ter Evropskim socialnim 
skladom, ker izkušnje jasno kažejo, da je 
uspešno izvajanje programov, financiranih 
iz Evropskega socialnega sklada, nujno za 
čim učinkovitejše financiranje 
gospodarskih ukrepov iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj; poudarja 
potencial navzkrižnega financiranja, ki še 
ni v celoti izkoriščen;

Or. en

Predlog spremembe 67
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja potrebo po povezovanju 
virov regionalne politike z viri kohezijske 
in drugih politik, ob upoštevanju, da 
učinki kakršnega koli posega nastopajo 
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na lokalni in regionalni ravni, njihovo 
usklajevanje z namenom doseganja 
trajnostnega razvoja pa pomeni velik 
izziv;

Or. ro

Predlog spremembe 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da je potrebno sodelovanje na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni, da 
se zagotovi, da se sredstva, dodeljena 
politiki regionalnega razvoja, in sredstva, 
dodeljena SKP/razvoju podeželja, 
dopolnjujejo v okviru potrebe po 
doseganju teritorialne kohezije; 

Or. ro

Predlog spremembe 69
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja koristi boljše sinergije med 
kohezijskimi sredstvi, sektorskimi 
politikami in zunanjo komponento politik 
Skupnosti; 

Or. fr
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Predlog spremembe 70
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da bi morala spremljanje in 
ocenjevanje spodbujati učenje politike in s 
finančnim nadzorom tvoriti spodbudo za 
bolj kakovostno izvajanje;

16. poudarja, da tehnična pomoč,
spremljanje in ocenjevanje spodbujajo
učenje politike in bodo skupaj z 
učinkovitim finančnim nadzorom tvorili
spodbudo za bolj kakovostno izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 71
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 17 

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. obžaluje, da je zgolj 19 držav članic 
poročalo o osnovnih kazalnikih, zato v tej 
fazi še ni mogoče dobiti prve jasne slike o 
konkretnih vplivih politike za celotno EU; 
odločno spodbuja države članice k uporabi 
osnovnih kazalnikov v naslednjem krogu 
strateškega poročanja za 2012-2013;

17. obžaluje, da je zgolj 19 držav članic 
poročalo o temeljnih kazalnikih, zato v tej 
fazi še ni mogoče dobiti prve jasne slike o 
konkretnih vplivih politike za celotno EU; 
odločno spodbuja države članice k uporabi 
temeljnih kazalnikov v naslednjem krogu 
strateškega poročanja za 2012-2013;
vztraja pri tem, da se morajo prihodnja 
poročila bolj osredotočiti na cilje, 
rezultate in strateški razvoj;

Or. pt

Predlog spremembe 72
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos), Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 17 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. obžaluje, da je zgolj 19 držav članic 
poročalo o osnovnih kazalnikih, zato v tej 
fazi še ni mogoče dobiti prve jasne slike o 
konkretnih vplivih politike za celotno EU; 
odločno spodbuja države članice k uporabi 
osnovnih kazalnikov v naslednjem krogu 
strateškega poročanja za 2012-2013;

17. obžaluje, da je zgolj 19 držav članic 
poročalo o temeljnih kazalnikih, zato v tej 
fazi še ni mogoče dobiti prve jasne slike o 
konkretnih vplivih politike za celotno EU; 
odločno spodbuja države članice k uporabi 
temeljnih kazalnikov v naslednjem krogu 
strateškega poročanja za 2012-2013;
poziva Komisijo, naj se vključi ter 
državam članicam in regijam zagotovi 
podporo, da bodo lahko zagotovile 
pravočasne, usklajene in popolne 
podatke;

Or. en

Predlog spremembe 73
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj okrepi skladnost 
in kakovost spremljanja napredka, ki so ga 
dosegle države članice, z natančnejšimi 
navodili in z obvezno uporabo 
minimalnega nabora temeljnih kazalnikov 
v nacionalnih strateških poročilih za 
naslednje programsko obdobje, kar bo 
olajšalo primerjavo;

18. poudarja, da mora Komisija zagotoviti 
učinkovite in stalne sisteme za 
spremljanje in nadzor, da se izboljša 
upravljanje in učinkovitost sistema 
izvajanja strukturnih skladov;

poziva Komisijo, naj okrepi skladnost in 
kakovost spremljanja napredka, ki so ga 
dosegle države članice, z natančnejšimi 
navodili in z obvezno uporabo 
minimalnega nabora temeljnih kazalnikov 
v nacionalnih strateških poročilih za 
naslednje programsko obdobje, kar bo 
olajšalo primerjavo;

Or. en
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Predlog spremembe 74
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj okrepi skladnost 
in kakovost spremljanja napredka, ki so ga 
dosegle države članice, z natančnejšimi 
navodili in z obvezno uporabo 
minimalnega nabora temeljnih kazalnikov 
v nacionalnih strateških poročilih za 
naslednje programsko obdobje, kar bo 
olajšalo primerjavo;

18. poziva Komisijo, naj okrepi skladnost 
in kakovost spremljanja napredka, ki so ga 
dosegle države članice, z natančnejšimi 
navodili in z obvezno uporabo 
minimalnega nabora temeljnih kazalnikov 
izidov v nacionalnih strateških poročilih za 
naslednje programsko obdobje, kar bo 
olajšalo primerjavo in usmeritev v 
rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 75
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da je strateško poročanje kot 
dragoceno orodje za spremljanje 
napredka pri izvajanju osnova za 
medsebojni pregled in strateško razpravo 
na ravni EU, zato države članice 
spodbuja, naj sprejmejo bolj analitičen in 
strateški pristop pri oblikovanju 
nacionalnih poročil, in pričakuje večjo 
osredotočenost na rezultate in izide, pa 
tudi na razloge za nedoseganje ciljev;

Or. en
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Predlog spremembe 76
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 19 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da je treba poudariti in 
spodbujati dobro prakso pri izvajanju 
politike, da bi izboljšali učinkovitost in se 
izognili ponavljanju napak;

19. meni, da je treba poudariti dobro 
prakso pri izvajanju politike in spodbujati 
njeno izmenjavo, da bi izboljšali 
učinkovitost in uspešnost ter se izognili 
ponavljanju napak;

Or. en

Predlog spremembe 77
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. v zvezi s teritorialnim sodelovanjem 
predlaga sistematizacijo uvedbe skupnih 
platform za najboljše prakse glede na 
vrste regij na podlagi navzkrižnega 
razvrščanja v socialno-ekonomskem, 
geografskem, demografskem in 
kulturnem smislu;

Or. fr

Predlog spremembe 78
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. spodbuja dobro prakso v nacionalnih 
poročilih, kot je uporaba temeljnih 
kazalnikov, poročanje o učinkih in 

20. spodbuja dobro prakso v nacionalnih 
poročilih, kot je uporaba temeljnih 
kazalnikov, poročanje o učinkih in 
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rezultatih ter o sinergijah med nacionalnimi 
politikami in politikami EU, organiziranje 
javnih razprav in posvetovanj z interesnimi 
skupinami, posredovanje poročil 
nacionalnim parlamentom za mnenje ter 
objava poročil na vladnih spletiščih, saj vse 
to izboljšuje kakovost poročanja in 
povečuje odgovornost interesnih skupin v 
državah članicah;

rezultatih ter o sinergijah med nacionalnimi 
politikami in politikami EU, organiziranje 
javnih razprav in posvetovanj z interesnimi 
skupinami, posredovanje poročil 
nacionalnim parlamentom za mnenje ter 
objava poročil na vladnih spletiščih, pri 
čemer vsa poročila uporabljajo jasno in 
jedrnato terminologijo, saj vse to 
izboljšuje kakovost poročanja in povečuje 
odgovornost interesnih skupin v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 79
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. spodbuja dobro prakso v nacionalnih 
poročilih, kot je uporaba temeljnih 
kazalnikov, poročanje o učinkih in 
rezultatih ter o sinergijah med nacionalnimi 
politikami in politikami EU, organiziranje 
javnih razprav in posvetovanj z interesnimi 
skupinami, posredovanje poročil 
nacionalnim parlamentom za mnenje ter 
objava poročil na vladnih spletiščih, saj vse 
to izboljšuje kakovost poročanja in 
povečuje odgovornost interesnih skupin v 
državah članicah;

20. spodbuja dobro prakso v nacionalnih 
poročilih, kot je uporaba temeljnih 
kazalnikov, poročanje o učinkih in 
rezultatih ter o sinergijah med nacionalnimi 
politikami in politikami EU, organiziranje 
javnih razprav in posvetovanj z interesnimi 
skupinami, posredovanje poročil 
nacionalnim parlamentom za mnenje ter 
objava poročil na vladnih spletiščih, saj vse 
to izboljšuje kakovost poročanja in 
povečuje odgovornost interesnih skupin v 
državah članicah; vztraja pri potrebi po 
upoštevanju najboljše prakse v regijah, za 
katere je značilna nizka stopnja absorpcije 
ali učinkovitosti v zvezi s programi 
financiranja; 

Or. ro
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Predlog spremembe 80
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj okrepijo upravljanje na 
več ravneh v skladu s Pogodbo in načelom 
partnerstva;

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
strategije EU 2020 in kohezijske politike; 
spodbuja Komisijo in države članice, naj 
okrepijo upravljanje na več ravneh v 
skladu s Pogodbo in načelom partnerstva;
predlaga, da se za uveljavitev tega 
decentraliziranega pristopa v vsaki državi 
članici sprejme „teritorialni pakt lokalnih 
in regionalnih oblasti za strategijo Evropa 
2020“, da se zagotovi močnejša 
pripadnost pri izvajanju strategije EU 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 81
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj okrepijo upravljanje na 
več ravneh v skladu s Pogodbo in načelom 

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; zagovarja pravo 
sodelovanje med različnimi vrstami politik 
za uresničitev teritorialne kohezije v 
razsežnosti mesto/podeželje; spodbuja 
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partnerstva; Komisijo in države članice, naj okrepijo 
upravljanje na več ravneh v skladu s 
Pogodbo in načelom partnerstva;

Or. ro

Predlog spremembe 82
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj okrepijo upravljanje na 
več ravneh v skladu s Pogodbo in načelom
partnerstva;

21. je trdno prepričan, da sta dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter usklajevanje 
med različnimi ravnmi vladanja temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj okrepijo in uporabljajo 
upravljanje na več ravneh v skladu s 
Pogodbo ter načeloma subsidiarnosti in 
partnerstva;

Or. pt

Predlog spremembe 83
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; spodbuja Komisijo in 

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; spodbuja Komisijo in 
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države članice, naj okrepijo upravljanje na 
več ravneh v skladu s Pogodbo in načelom 
partnerstva;

države članice, naj okrepijo upravljanje na 
več ravneh v skladu s Pogodbo in načelom 
partnerstva; poudarja pomembnost prave 
partnerske strategije, vertikalno in 
horizontalno, ki vključuje organe in 
organizacije na različnih ravneh;

Or. ro

Predlog spremembe 84
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 21 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj okrepijo upravljanje na 
več ravneh v skladu s Pogodbo in načelom 
partnerstva;

21. je trdno prepričan, da je dobro 
upravljanje na evropski, nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni temelj za 
zagotavljanje kakovostnega postopka 
odločanja, strateškega načrtovanja in 
uspešnega ter učinkovitega izvajanja 
kohezijske politike; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj okrepijo upravljanje na 
več ravneh v skladu s Pogodbo in načelom 
partnerstva; poziva Komisijo in države 
članice, naj v oblikovanje politik vključijo 
poddržavne organe že od začetne stopnje 
sprejemanja odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 85
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da se mora poenostavljanje 
določb in postopkov na ravni EU in na 
nacionalni ravni nadaljevati, ne da bi to 

22. meni, da se mora poenostavljanje 
določb in postopkov nadaljevati tako na 
ravni EU kot na ravni držav članic, in sicer 
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upravičencem povzročalo večje težave, ter 
da mora prispevati k večji učinkovitosti; 
obžaluje, da ostane veliko sredstev 
neuporabljenih zaradi odvečne birokracije, 
prezapletenih pravil in premalo usklajenih 
postopkov;

predvsem s pripravo izboljšanih pravil za 
prihodnja pogajanja o predpisih, ki bodo 
veljali za naslednje programsko obdobje; 
meni, da bi morala biti regionalna politika 
bolj prilagojena potrebam uporabnikom ter 
da bi moralo to poenostavljanje prispevati 
k večji učinkovitosti te politike; obžaluje, 
da ostane veliko sredstev neuporabljenih 
zaradi odvečne birokracije, prezapletenih 
pravil in premalo usklajenih postopkov;

Or. fr

Predlog spremembe 86
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da se mora poenostavljanje 
določb in postopkov na ravni EU in na 
nacionalni ravni nadaljevati, ne da bi to 
upravičencem povzročalo večje težave, ter 
da mora prispevati k večji učinkovitosti; 
obžaluje, da ostane veliko sredstev 
neuporabljenih zaradi odvečne birokracije, 
prezapletenih pravil in premalo usklajenih 
postopkov;

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

Or. en

Predlog spremembe 87
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da se mora poenostavljanje 
določb in postopkov na ravni EU in na 
nacionalni ravni nadaljevati, ne da bi to 

22. meni, da se mora poenostavljanje 
določb in postopkov na ravni EU in na 
nacionalni ravni nadaljevati, ne da bi to 
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upravičencem povzročalo večje težave, ter 
da mora prispevati k večji učinkovitosti; 
obžaluje, da ostane veliko sredstev 
neuporabljenih zaradi odvečne birokracije, 
prezapletenih pravil in premalo usklajenih 
postopkov;

upravičencem povzročalo večje težave, ter 
da mora prispevati k večji učinkovitosti; 
obžaluje, da ostane veliko sredstev 
neuporabljenih zaradi odvečne birokracije, 
prezapletenih pravil, ki se pogosto 
spreminjajo, in premalo usklajenih 
postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 88
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da se mora poenostavljanje 
določb in postopkov na ravni EU in na 
nacionalni ravni nadaljevati, ne da bi to 
upravičencem povzročalo večje težave, ter 
da mora prispevati k večji učinkovitosti; 
obžaluje, da ostane veliko sredstev 
neuporabljenih zaradi odvečne birokracije, 
prezapletenih pravil in premalo usklajenih 
postopkov;

22. meni, da se mora poenostavljanje 
določb in postopkov na ravni EU in na 
nacionalni ravni nadaljevati, ne da bi to 
upravičencem povzročalo večje težave, ter 
da mora prispevati k večji učinkovitosti; 
obžaluje, da ostane veliko sredstev 
neuporabljenih zaradi odvečne birokracije, 
prezapletenih pravil in premalo usklajenih 
postopkov; meni, da je treba vsako 
poenostavitev najprej preveriti, da se 
zagotovi stabilnost pravil in postopkov;

Or. fr

Predlog spremembe 89
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je treba vprašanje 
pravne varnosti pri razlagi pravnih podlag 
znatno izboljšati, še zlasti pri vprašanju 
financiranja s posojili. V prihodnje je 
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treba pravne podlage oblikovati tako, da je 
med drugim diskrecijska pravica 
finančnih posrednikov in javnih razvojnih 
bank razjasnjena že na samem začetku za 
celotno programsko obdobje. Pri tem je 
treba preveriti, ali bi rešitev tega 
vprašanja lahko ponudilo sodelovanje z 
Evropskim računskim sodiščem pri 
pripravi pravnih podlag.

Or. de

Predlog spremembe 90
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj oceni akcijski 
načrt/pobudo za zakonodajne predloge
Akta za mala podjetja po letu dni 
izvajanja (december 2008), predvsem 
glede rezultatov pri krepitvi 
konkurenčnosti malih podjetij in dostopu 
do financiranja in obratnih sredstev, 
spodbujanju inovativnih novih podjetij, 
zmanjševanju upravnih bremen itd.

Or. el

Predlog spremembe 91
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. spodbuja države članice naj okrepijo 
razvoj zmogljivosti, zlasti naj zagotovijo 
sofinanciranje projektov z nacionalnimi 
prispevki in podporo finančnega 

23. spodbuja države članice in regionalne 
organe, naj okrepijo razvoj zmogljivosti, 
zlasti naj zagotovijo sofinanciranje 
projektov z nacionalnimi prispevki in 
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inženiringa, da bi se povečala absorbcija
sredstev in da bi se izognili dodatnim 
velikim zamudam pri investicijah;

podporo finančnega inženiringa, da bi se 
povečala absorpcija sredstev in da bi se 
izognili dodatnim velikim zamudam pri 
investicijah;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. spodbuja države članice naj okrepijo 
razvoj zmogljivosti, zlasti naj zagotovijo 
sofinanciranje projektov z nacionalnimi 
prispevki in podporo finančnega 
inženiringa, da bi se povečala absorbcija
sredstev in da bi se izognili dodatnim 
velikim zamudam pri investicijah;

23. spodbuja države članice, naj okrepijo 
razvoj zmogljivosti, zlasti naj zagotovijo 
sofinanciranje projektov z nacionalnimi 
prispevki in, če je to primerno, uvedejo
podporo finančnega inženiringa, da bi se 
povečala absorpcija sredstev in da bi se 
izognili dodatnim velikim zamudam pri 
investicijah;

Or. en

Predlog spremembe 93
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. spodbuja države članice naj okrepijo 
razvoj zmogljivosti, zlasti naj zagotovijo 
sofinanciranje projektov z nacionalnimi 
prispevki in podporo finančnega 
inženiringa, da bi se povečala absorbcija
sredstev in da bi se izognili dodatnim 
velikim zamudam pri investicijah;

23. poziva države članice, naj okrepijo 
razvoj zmogljivosti in zmanjšajo upravno 
breme, zlasti naj zagotovijo sofinanciranje 
projektov z nacionalnimi prispevki in 
podporo finančnega inženiringa, da bi se 
povečala absorpcija sredstev in da bi se 
izognili dodatnim velikim zamudam pri 
investicijah;

Or. en
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Predlog spremembe 94
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. spodbuja države članice naj okrepijo 
razvoj zmogljivosti, zlasti naj zagotovijo 
sofinanciranje projektov z nacionalnimi 
prispevki in podporo finančnega 
inženiringa, da bi se povečala absorbcija
sredstev in da bi se izognili dodatnim 
velikim zamudam pri investicijah;

23. spodbuja države članice, naj okrepijo 
razvoj zmogljivosti, zlasti naj zagotovijo 
sofinanciranje projektov z nacionalnimi 
prispevki in podporo finančnega 
inženiringa, da bi se povečala absorpcija
sredstev in da bi se izognili dodatnim 
velikim zamudam pri investicijah in slabim 
naložbam;

Or. de

Predlog spremembe 95

Eva-Britt Svensson v imenu odbora FEMM
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo in države članice, 
naj v luči doseganja ciljev EU 2020 
sprejmejo potrebne ukrepe za 
sofinanciranje in izvajanje programov 
kohezijske politike, ki so usmerjeni v 
spodbujanje socialne vključenosti žensk in 
izboljšanje enakosti spolov na trgu dela;

Or. en
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Predlog spremembe 96
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva k nadaljnjim ukrepom, po 
zastavljeni poti in s pomočjo odobrenih 
projektov, na področjih spodbujanja 
raziskav in inovacij, uporabe finančnega 
inženiringa kot elementa kapitalske 
krepitve MSP, spodbujanja mestnega 
prevoza, ki ne onesnažuje, izvajanja 
aktivnega trga dela in nadaljevanja 
izobraževalnih projektov ter obnove 
izobraževalnih in zdravstvenih 
infrastruktur;

Or. es

Predlog spremembe 97
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. priporoča izvedbo poglobljene 
analize težav z izvajanjem na tistih 
področjih, kjer je prišlo do posebnih 
zamud pri izbiri projektov, kot v primeru 
železniškega prometa, določenih 
energetskih in okoljskih naložb, 
digitalnega gospodarstva (uvedba 
širokopasovnih povezav in uporabe 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij v javnem sektorju in 
gospodarstvu) ter socialnega vključevanja 
[lahko bi dodali tudi vladanje in gradnjo 
zmogljivosti, a je to že omenjeno v 
odstavkih 21 in 23];

Or. es
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Predlog spremembe 98
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da mora biti strateško 
poročilo 2013 usmerjeno k rezultatom in 
bolj osredotočeno na kvalitativno analizo 
rezultatov, izidov, zgodnjih učinkov in 
učinkovitosti programov kohezijske 
politike, namesto k pretiranemu 
predstavljanju statističnih podatkov;

24. poudarja, da mora biti strateško 
poročilo 2013 usmerjeno k rezultatom in 
bolj osredotočeno na kvalitativno analizo 
rezultatov, izidov, zgodnjih učinkov in 
učinkovitosti programov kohezijske 
politike;

Or. de

Predlog spremembe 99
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poudarja, da mora biti strateško 
poročilo 2013 usmerjeno k rezultatom in 
bolj osredotočeno na kvalitativno analizo 
rezultatov, izidov, zgodnjih učinkov in 
učinkovitosti programov kohezijske 
politike, namesto k pretiranemu 
predstavljanju statističnih podatkov;

24. poudarja, da mora biti strateško 
poročilo 2013 usmerjeno k rezultatom in 
bolj osredotočeno na kvalitativno analizo 
rezultatov, izidov, dolgoročne 
učinkovitosti programov, zgodnjih 
učinkov in učinkovitosti programov 
kohezijske politike, namesto k pretiranemu 
predstavljanju statističnih podatkov;

Or. fi

Predlog spremembe 100
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj v okviru 
prihodnjih nacionalnih strateških poročil 
spodbuja bolj individualno analizo 
kohezijske politike v regijah s posebnimi 
ozemeljskimi značilnostmi, kot so otoške 
regije, gorske regije, redko poseljene 
regije in avtonomni mesti Ceuta in 
Melilla;

Or. es

Predlog spremembe 101
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja potrebo po povezovanju 
regionalnih politik z globalnim pristopom 
k ukrepanju Skupnosti s pomočjo 
povezav, zlasti z vidika sofinanciranja, 
med notranjimi in zunanjimi 
komponentami politik Skupnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva Komisijo in države članice, 
naj v izvajanje kohezijske politike čim prej 
vključijo regionalne organe, akterje 
civilne družbe in predstavnike združenj;
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Predlog spremembe 103
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 25 

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva vse institucije EU in države 
članice, naj si v naslednjem krogu pogajanj 
prizadevajo za hitrejše sprejetje 
najpomembnejših dokumentov, kot so 
večletni finančni okvir in uredbe, da bi 
skušali odpraviti prve težave, ki bi se 
utegnile pojaviti ob začetku naslednjega 
programskega obdobja;

25. poziva vse institucije EU in države 
članice, naj si v naslednjem krogu pogajanj 
o prihodnji kohezijski politiki prizadevajo 
za hitrejše sprejetje najpomembnejših 
dokumentov, kot so večletni finančni okvir 
in uredbe, da bi skušali odpraviti začetne
težave, ki bi se utegnile pojaviti ob začetku 
naslednjega programskega obdobja;

Or. es

Predlog spremembe 104
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
imela prihodnja kohezijska politika 
ustrezna finančna sredstva, da bodo za vse 
države članice veljala enaka pravila in da 
bo temeljila na upravljanju na več ravneh, 
da se izboljša absorpcijska zmogljivost 
strukturnih in kohezijskih sredstev;

Or. en
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Predlog spremembe 105
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj začne razpravo 
o načinih, kako lahko kohezijska politika 
v tekočem obdobju 2007-2013 spodbuja 
podporo ciljem strategije Evropa 2020 in 
prispeva k njim;

Or. pt


