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Predlog spremembe 1
Alain Cadec, Seán Kelly

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z 
dne XX. junija 2011 o strategiji EU za 
atlantsko regijo (KOM (2011)XXXX)

Or. en

Predlog spremembe 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Uvodna izjava C 

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so neformalno sodelovanje, 
evroregije, pobude Sveta Evrope, nadaljnje 
pogodbe in sekundarna zakonodaja 
Evropske unije prispevali k ustvarjanju 
močnih in trajnih vezi med ozemlji,

C. ker so neformalno sodelovanje, 
evroregije, evropski okraji, EZTS, pobude 
Sveta Evrope, nadaljnje pogodbe in 
sekundarna zakonodaja Evropske unije 
prispevali k ustvarjanju močnejših in 
trajnejših vezi med ozemlji,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker cilj teritorialnega sodelovanja na 
zunanjih mejah prispeva k 
predpristopnemu procesu in izvajanju 
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sosedske politike in je zato treba okrepiti 
sisteme Skupnosti, ki delujejo v tem 
okviru,

Or. fr

Predlog spremembe 4
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Uvodna izjava H 

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je teritorialno sodelovanje, v 
katerega so vključeni prebivalci različnih 
regij, učni proces, ki gradi občutek skupne 
pripadnosti in prihodnosti,

H. ker je teritorialno sodelovanje, v 
katerega so vključeni prebivalci različnih 
regij, potekajoči učni proces, ki gradi 
občutek skupne pripadnosti in prihodnosti,

Or. en

Predlog spremembe 5
Markus Pieper

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker so naložbe v vseevropska 
prometna omrežja v obmejnih regijah 
maloštevilne, čeprav je ravno na 
čezmejnih vmesnikih nujno potreben 
razvojni premik, in ker vidi v odstranitvi 
čezmejnih infrastrukturnih ovir primer 
klasične evropske dodane vrednosti;

Or. de
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Predlog spremembe 6
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker morajo državljani biti v središču 
prednostnih nalog teritorialnega 
sodelovanja,

I. ker morajo državljani biti v središču 
prednostnih nalog teritorialnega 
sodelovanja, zlasti v okviru pobud za 
čezmejno sodelovanje,

Or. fr

Predlog spremembe 7
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker morajo državljani biti v središču 
prednostnih nalog teritorialnega 
sodelovanja,

I. ker morajo državljani biti v središču 
prednostnih nalog teritorialnega 
sodelovanja ter je zato ustrezen lokalni 
pristop,

Or. en

Predlog spremembe 8
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava I 

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker morajo državljani biti v središču 
prednostnih nalog teritorialnega 
sodelovanja,

I. ker morajo državljani biti v središču 
prednostnih nalog teritorialnega 
sodelovanja, skupaj z gospodarsko rastjo 
in konkurenčnostjo,

Or. el
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Predlog spremembe 9
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Uvodna izjava J 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je večje teritorialno sodelovanje 
odvisno od napredka evropskega 
vključevanja in usklajevanja na vseh 
področjih in ker je tudi teritorialno 
sodelovanje poskusni laboratorij 
evropskega vključevanja,

J. ker je večje teritorialno sodelovanje 
odvisno od napredka evropskega 
povezovanja in usklajevanja na vseh 
področjih, to pa prispeva k evropskemu 
povezovanju in teritorialni koheziji, 
medtem ko je teritorialno sodelovanje 
poskusni laboratorij evropskega 
povezovanja,

Or. en

Predlog spremembe 10
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da je cilj teritorialnega 
sodelovanja spodbujanje sodelovanja med 
območji in regijami, da se jim omogoči 
skupno odzivanje na skupne izzive, 
zmanjšanje fizičnih, upravnih in 
zakonodajnih ovir, ki zavirajo sodelovanje, 
ter omili vpliv meja;

1. opozarja, da je cilj teritorialnega 
sodelovanja spodbujanje sodelovanja med 
območji in regijami, da se jim omogoči 
skupno odzivanje na skupne izzive, 
zmanjšanje fizičnih, kulturnih, upravnih in 
zakonodajnih ovir, ki zavirajo sodelovanje, 
ter omilitev vpliva meja;

Or. cs

Predlog spremembe 11
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 2 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v evropsko dodano vrednost 
teritorialnega sodelovanja in njegovo vlogo 
pri krepitvi notranjega trga in evropskega 
vključevanja; zahteva, naj teritorialno 
sodelovanje ostane eden od stebrov 
politične kohezije;

2. verjame v evropsko dodano vrednost 
teritorialnega sodelovanja in njegovo vlogo 
pri krepitvi notranjega trga in evropskega 
povezovanja na področju številnih 
sektorskih politik ter zahteva, naj 
teritorialno sodelovanje ostane eden od 
stebrov kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 12
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja, da je upravljanje na več 
ravneh predpogoj za doseganje 
teritorialne kohezije v Evropi, in poziva, 
naj to načelo postane obvezno za države 
članice, da bi zagotovili uravnotežen 
teritorialni razvoj v skladu z načelom 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v evropsko dodano vrednost 
teritorialnega sodelovanja in njegovo vlogo 
pri krepitvi notranjega trga in evropskega 
vključevanja; zahteva, naj teritorialno 
sodelovanje ostane eden od stebrov

2. verjame v evropsko dodano vrednost 
teritorialnega sodelovanja in njegovo vlogo 
pri krepitvi notranjega trga in evropskega 
povezovanja; zahteva, naj teritorialno 
sodelovanje ostane eden od ciljev



PE458.829v01-00 8/66 AM\858194SL.doc

SL

politične kohezije; kohezijske politike;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 2 A (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da cilj teritorialnega 
sodelovanja, ki temelji na načelu 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije, zadeva vse regije EU, saj 
prispeva k spodbujanju usklajenega 
razvoja Unije kot celote; v zvezi s tem 
opozarja, da je treba posebno pozornost 
nameniti regijam z omejenimi možnostmi, 
tj. tistim, ki zaostajajo v stopnji razvoja;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je teritorialno sodelovanje 
pokazalo svojo učinkovitost ter da sta 
njegov potencial in zmožnost 
konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi 
nizkih sredstev, ki so mu dodeljena; 
zahteva, naj bo v naslednjem programskem 
obdobju proračun za cilj "teritorialno 
sodelovanje" najmanj 5 % splošnega 
proračuna za kohezijsko politiko;

3. meni, da je teritorialno sodelovanje 
pokazalo svojo učinkovitost ter da sta 
njegov potencial in zmožnost 
konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi 
nizkih sredstev, ki so mu dodeljena, in 
zapletenih pravil za izvajanje; zahteva
večji finančni okvir za cilj „teritorialno 
sodelovanje“ in vključitev instrumentov 
finančnega inženirstva za ta cilj v 
naslednjem programskem obdobju;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je teritorialno sodelovanje 
pokazalo svojo učinkovitost ter da sta 
njegov potencial in zmožnost 
konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi 
nizkih sredstev, ki so mu dodeljena; 
zahteva, naj bo v naslednjem programskem 
obdobju proračun za cilj "teritorialno 
sodelovanje" najmanj 5 % splošnega 
proračuna za kohezijsko politiko;

3. meni, da je teritorialno sodelovanje 
pokazalo svojo učinkovitost ter da sta 
njegov potencial in zmožnost 
konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi 
nizkih sredstev, ki so mu dodeljena; 
zahteva, naj bo v naslednjem programskem 
obdobju za cilj „teritorialno sodelovanje“ 
namenjenih toliko sredstev, kot je 
potrebno za izvajanje dodeljenih nalog;

Or. it

Predlog spremembe 17
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je teritorialno sodelovanje 
pokazalo svojo učinkovitost ter da sta 
njegov potencial in zmožnost 
konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi 
nizkih sredstev, ki so mu dodeljena; 
zahteva, naj bo v naslednjem programskem 
obdobju proračun za cilj "teritorialno 
sodelovanje" najmanj 5 % splošnega
proračuna za kohezijsko politiko;

3. meni, da je teritorialno sodelovanje 
pokazalo svojo učinkovitost ter da sta 
njegov potencial in zmožnost 
konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi 
nizkih sredstev, ki so mu dodeljena; 
zahteva, naj se v naslednjem programskem 
obdobju proračun za cilj „teritorialno 
sodelovanje“ poveča z 2,5 % v tekočem 
programskem obdobju na najmanj 5 % 
skupnega proračuna za kohezijsko politiko;

Or. el
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Predlog spremembe 18
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je teritorialno sodelovanje 
pokazalo svojo učinkovitost ter da sta 
njegov potencial in zmožnost 
konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi 
nizkih sredstev, ki so mu dodeljena; 
zahteva, naj bo v naslednjem programskem 
obdobju proračun za cilj "teritorialno 
sodelovanje" najmanj 5 % splošnega
proračuna za kohezijsko politiko;

3. meni, da je teritorialno sodelovanje 
pokazalo svojo učinkovitost ter da sta 
njegov potencial in zmožnost 
konkurenčnosti premalo izkoriščena zaradi 
nizkih sredstev, ki so mu dodeljena; 
zahteva, naj bo v naslednjem programskem 
obdobju proračun za cilj „teritorialno 
sodelovanje“ najmanj 7 % skupnega
proračuna za kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 19
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. zahteva, da je treba sedaj pospešiti 
izgradnjo vseevropskih omrežij v 
obmejnih regijah; poziva k razširitvi 
obstoječega cilja 3, tako da bo vključeval 
podporo za dostop do infrastruktur 
vseevropskih omrežij ali njihovo izgradnjo 
(„3 + TEN“); poziva tudi k novi zasnovi 
proračuna za čezmejno infrastrukturo od 
leta 2013 dalje, ki pa nikakor ne sme biti v 
škodo obstoječih programov teritorialnega 
sodelovanja; 

Or. de
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Predlog spremembe 20
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. priporoča, naj se ohrani sedanja 
struktura cilja 3, razdeljenega na tri sklope 
(čezmejnega, transnacionalnega in 
medregionalnega), ter naj čezmejni sklop 
ohrani prevlado nad drugima dvema in 
naj mu bo dodeljeno najmanj 70 % 
proračuna za teritorialno sodelovanje;

4. priporoča, naj se ohrani sedanja 
struktura cilja 3, razdeljenega na tri sklope 
(čezmejnega, nadnacionalnega in 
medregionalnega);

Or. it

Predlog spremembe 21
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. priporoča, naj se ohrani sedanja 
struktura cilja 3, razdeljenega na tri sklope 
(čezmejnega, transnacionalnega in 
medregionalnega), ter naj čezmejni sklop 
ohrani prevlado nad drugima dvema in naj 
mu bo dodeljeno najmanj 70 % proračuna 
za teritorialno sodelovanje;

4. priporoča, naj se ohrani sedanja 
struktura cilja 3, razdeljenega na tri sklope 
– čezmejnega (sklop A), nadnacionalnega
(sklop B) in medregionalnega (sklop C) –, 
ter naj čezmejni sklop ohrani prevlado nad 
drugima dvema in naj mu bo dodeljeno 
najmanj 70 % proračuna za teritorialno 
sodelovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. priporoča, naj se ohrani sedanja 
struktura cilja 3, razdeljenega na tri sklope 
(čezmejnega, transnacionalnega in 
medregionalnega), ter naj čezmejni sklop 
ohrani prevlado nad drugima dvema in naj 
mu bo dodeljeno najmanj 70 % proračuna 
za teritorialno sodelovanje;

4. priporoča, naj se ohrani sedanja 
struktura cilja 3, razdeljenega na tri sklope 
(čezmejnega, nadnacionalnega in 
medregionalnega), ter naj čezmejni sklop 
ohrani prevlado nad drugima dvema in naj 
mu bo dodeljeno najmanj 70 % proračuna 
za teritorialno sodelovanje; ugotavlja, da 
bi morala biti porazdelitev sredstev v 
okviru programa poštena in pravična za 
vse regije.

Or. en

Predlog spremembe 23
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba še naprej ločevati med 
čezmejnim sklopom, ki je vezan na lokalne 
potrebe življenja ob meji, in 
transnacionalnim sklopom, ki omogoča 
sodelovanje na širših strateških osnovah;

5. meni, da je treba še naprej ločevati med 
čezmejnim sklopom, ki je vezan na lokalne 
potrebe življenja ob meji, in 
nadnacionalnim sklopom, ki omogoča 
sodelovanje na širših področjih strateškega 
in gospodarskega pomena;

Or. el

Predlog spremembe 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba še naprej ločevati med 
čezmejnim sklopom, ki je vezan na lokalne 
potrebe življenja ob meji, in 

5. meni, da je, če bi naj še naprej ločevali
med čezmejnim sklopom (sklopom A), ki 
je vezan na lokalne potrebe življenja ob 
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transnacionalnim sklopom, ki omogoča 
sodelovanje na širših strateških osnovah;

meji, in nadnacionalnim sklopom 
(sklopom B), ki omogoča sodelovanje na 
širših strateških področjih, potrebno boljše 
usklajevanje med obema sklopoma;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 5 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je treba še naprej ločevati med 
čezmejnim sklopom, ki je vezan na lokalne 
potrebe življenja ob meji, in 
transnacionalnim sklopom, ki omogoča 
sodelovanje na širših strateških osnovah;

5. meni, da je treba še naprej ločevati med 
čezmejnim sklopom, ki je vezan na lokalne 
potrebe življenja ob meji, in 
nadnacionalnim sklopom, vključno s tako 
imenovano makroregionalno ravnjo, ki 
omogoča sodelovanje na širših strateških 
področjih;

Or. en

Predlog spremembe 26
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede lokacije projekta v okviru 
čezmejnega in transnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in nadaljnjo teritorialno dejavnost v skladu 
s strateško naravo projekta; zato zahteva 
ponovno obravnavo omejitve na 150 km za 
obalne in obmorske regije v okviru 
čezmejnega sodelovanja;

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede lokacije dejavnosti v okviru 
čezmejnega in nadnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in stalnosti teritorialne dejavnosti v skladu 
s strateško naravo projektov; zato zahteva,
da se otoške regije opredeli kot obmejne 
regije, ki so upravičene v okviru 
čezmejnega sodelovanja, in da se v 
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vsakem primeru odpravi geografska 
omejitev na 150 km ter na splošno odpravi 
vsaka tovrstna omejitev, ki temelji na 
geografski razdalji;

Or. es

Predlog spremembe 27
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede lokacije projekta v okviru 
čezmejnega in transnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in nadaljnjo teritorialno dejavnost v skladu 
s strateško naravo projekta; zato zahteva 
ponovno obravnavo omejitve na 150 km za 
obalne in obmorske regije v okviru 
čezmejnega sodelovanja;

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede lokacije dejavnosti v okviru 
čezmejnega in nadnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in stalnosti teritorialne dejavnosti v skladu 
s strateško naravo projektov; zato zahteva 
ponovno obravnavo omejitve na 150 km za 
obalne in obmorske regije v okviru 
čezmejnega sodelovanja; v zvezi s tem 
opozarja na poseben primer najbolj 
oddaljenih regij, ki imajo posebne 
značilnosti otokov in status obrobnih 
regij;

Or. pt

Predlog spremembe 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj 

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj 
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glede lokacije projekta v okviru 
čezmejnega in transnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in nadaljnjo teritorialno dejavnost v skladu 
s strateško naravo projekta; zato zahteva 
ponovno obravnavo omejitve na 150 km 
za obalne in obmorske regije v okviru 
čezmejnega sodelovanja;

glede lokacije dejavnosti v okviru 
čezmejnega in nadnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in stalnosti teritorialne dejavnosti v skladu 
s strateško naravo projektov; zato zahteva 
upoštevanje določene prožnosti pri 
uporabi omejitve na 150 km za obalne in 
obmorske regije v okviru čezmejnega 
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede lokacije projekta v okviru 
čezmejnega in transnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in nadaljnjo teritorialno dejavnost v skladu 
s strateško naravo projekta; zato zahteva 
ponovno obravnavo omejitve na 150 km za 
obalne in obmorske regije v okviru 
čezmejnega sodelovanja;

6. poleg tega spodbuja prožnejše 
izkoriščanje možnosti, ki jih daje člen 21 
uredbe o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj glede lokacije dejavnosti v okviru 
čezmejnega in nadnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in stalnosti teritorialne dejavnosti v skladu 
s strateško naravo projektov; zato zahteva 
ponovno obravnavo omejitve na 150 km za 
obalne in obmorske regije v okviru 
čezmejnega sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 6 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 

6. vendar spodbuja prožnejše izkoriščanje 
možnosti, ki jih daje člen 21 uredbe o 
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Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede lokacije projekta v okviru 
čezmejnega in transnacionalnega
sodelovanja, za zagotavljanje doslednosti 
in nadaljnjo teritorialno dejavnost v skladu 
s strateško naravo projekta; zato zahteva 
ponovno obravnavo omejitve na 150 km za 
obalne in obmorske regije v okviru 
čezmejnega sodelovanja;

Evropskem skladu za regionalni razvoj 
glede lokacije dejavnosti v okviru 
čezmejnega in nadnacionalnega
sodelovanja, ki vključujejo pomorske 
regije, za zagotavljanje doslednosti in 
stalnosti teritorialne dejavnosti v skladu s 
strateško naravo projektov; zato zahteva 
ponovno obravnavo omejitve na 150 km za 
obalne in obmorske regije v okviru 
čezmejnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 31
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 6 A (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. opozarja, da EU vključuje regije, 
katerih odročnost preprečuje njihovo 
udeležbo v čezmejnem sodelovanju, saj so 
oddaljene od vseh pomorskih meja;

Or. pt

Predlog spremembe 32
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 6 B (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. kljub temu meni, da vključevanje 
tovrstnih regij in njihova odprtost proti 
geografskim območjem izven EU ni in ne 
sme biti zgolj vprašanje njihove 
geografske oddaljenosti. Bogastvo 
zgodovinskih, jezikovnih in kulturnih vezi 
z različnimi deli sveta jim dodeljuje 
privilegiran položaj na področju 
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poglabljanja tovrstnih odnosov, kar je v 
korist globalni prisotnosti EU, prav zato 
pa bi jim morala biti omogočena udeležba 
v programih čezmejnega sodelovanja; 

Or. pt

Predlog spremembe 33
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k predhodnemu razmisleku za 
določitev strateških potreb vseh meja v 
povezavi s strategijo Evropa 2020 ter naj 
bo evropsko teritorialno sodelovanje 
vključeno na vse ravni strateškega 
načrtovanja (evropsko, nacionalno in 
regionalno) ter prilagojeno tem ravnem;

7. poziva k predhodnemu razmisleku za 
določitev strateških potreb vseh regij v 
povezavi s strategijo Evropa 2020 ter naj 
bo evropsko teritorialno sodelovanje 
vključeno na vse ravni strateškega 
načrtovanja (evropsko, nacionalno in 
regionalno) ter prilagojeno tem ravnem;

Or. en

Predlog spremembe 34
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k predhodnemu razmisleku za 
določitev strateških potreb vseh meja v 
povezavi s strategijo Evropa 2020 ter naj 
bo evropsko teritorialno sodelovanje 
vključeno na vse ravni strateškega 
načrtovanja (evropsko, nacionalno in 
regionalno) ter prilagojeno tem ravnem;

7. poudarja ključno vlogo teritorialnega 
sodelovanja pri doseganju ciljev strategije
Evropa 2020; poziva k predhodnemu 
razmisleku za določitev strateških potreb 
vseh meja v povezavi s to strategijo ter naj 
bo evropsko teritorialno sodelovanje 
vključeno na vse ravni strateškega 
načrtovanja (evropsko, nacionalno in 
regionalno) ter prilagojeno tem ravnem;
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Or. en

Predlog spremembe 35
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k predhodnemu razmisleku za 
določitev strateških potreb vseh meja v 
povezavi s strategijo Evropa 2020 ter naj 
bo evropsko teritorialno sodelovanje 
vključeno na vse ravni strateškega 
načrtovanja (evropsko, nacionalno in
regionalno) ter prilagojeno tem ravnem;

7. poziva k predhodnemu razmisleku za 
določitev strateških potreb vseh meja in 
področij sodelovanja v povezavi s 
strategijo Evropa 2020 ter naj bo evropsko 
teritorialno sodelovanje vključeno na vse 
ravni strateškega načrtovanja (evropsko, 
nacionalno, regionalno in lokalno) ter 
prilagojeno tem ravnem; vztraja, naj 
Komisija čim prej pojasni vsebino svojih 
predlogov glede tematske koncentracije 
sredstev v povezavi s „tematskim 
menijem“ EU 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva k predhodnemu razmisleku za 
določitev strateških potreb vseh meja v 
povezavi s strategijo Evropa 2020 ter naj 
bo evropsko teritorialno sodelovanje 
vključeno na vse ravni strateškega 
načrtovanja (evropsko, nacionalno in 
regionalno) ter prilagojeno tem ravnem;

7. poziva k predhodnemu razmisleku za 
določitev strateških potreb vseh meja in 
področij sodelovanja v povezavi s 
strategijo Evropa 2020 ter naj bo evropsko 
teritorialno sodelovanje vključeno na vse 
ravni strateškega načrtovanja (evropsko, 
nacionalno in regionalno) ter prilagojeno 
tem ravnem;

Or. fr
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Predlog spremembe 37
László Surján

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da so programi čezmejnega 
sodelovanja bistvenega pomena, če želimo 
biti učinkoviti in doseči rezultate na 
področju strategij, ki zadevajo zmanjšanje 
revščine in vključevanje prikrajšanih 
skupin (npr. Romov) v evropsko družbo; 
poziva k prednostni obravnavi tega 
vprašanja pri oblikovanju zakonodajnega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 38
László Surján

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. se zavzema za poseben pristop do 
močno prikrajšanih mikroregij, ki se 
borijo z veliko revščino, napetim 
sobivanjem večinskih in manjšinskih 
kultur ter kjer ni na voljo ne človeških ne 
finančnih zmogljivosti za vključitev v 
evropske programe za regionalni razvoj; 
poziva k uvedbi začasnega instrumenta, ki 
bi temeljil na večji tehnični pomoči, 
znatno zmanjšani stopnji sofinanciranja 
in poenostavljenih izvedbenih pravilih za 
te mikroregije;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi, naj sredstev za program 
teritorialnega sodelovanja na podlagi 
meril iz priloge 2(5) splošne uredbe ne 
dodeljuje več država članica, ampak naj 
se dodeljujejo na ravni Unije, da se 
strateško in celovito zadovolji potrebam 
vsakega ozemlja in območja sodelovanja;
poziva Evropsko komisijo, naj razmisli o 
drugih strateških, merljivih in ustreznih
merilih, ki bodo odražala potrebe ozemlja 
in upoštevala demografijo kot poglavitno 
merilo;

8. želi, naj se sredstva v vse večji meri 
dodeljujejo na podlagi meril iz priloge 2(5) 
splošne uredbe, da bi tako strateško in 
celovito dosegli cilje, ki ustrezajo 
posameznemu ozemlju in območju
sodelovanja;

Or. it

Predlog spremembe 40
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi, naj sredstev za program 
teritorialnega sodelovanja na podlagi 
meril iz priloge 2(5) splošne uredbe ne 
dodeljuje več država članica, ampak naj 
se dodeljujejo na ravni Unije, da se 
strateško in celovito zadovolji potrebam 
vsakega ozemlja in območja sodelovanja; 
poziva Evropsko komisijo, naj razmisli o 
drugih strateških, merljivih in ustreznih 
merilih, ki bodo odražala potrebe ozemlja 
in upoštevala demografijo kot poglavitno 
merilo;

8. želi, naj se projekti teritorialnega 
sodelovanja usklajujejo na ravni Unije, da 
se strateško in celovito zadovolji potrebam 
zadevnih ozemelj in območij sodelovanja; 
poziva Evropsko komisijo, naj razmisli o 
drugih strateških, merljivih in ustreznih 
merilih, ki bodo odražala potrebe ozemlja 
in upoštevala demografijo kot poglavitno 
merilo;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi, naj sredstev za program
teritorialnega sodelovanja na podlagi 
meril iz priloge 2(5) splošne uredbe ne 
dodeljuje več država članica, ampak naj 
se dodeljujejo na ravni Unije, da se 
strateško in celovito zadovolji potrebam 
vsakega ozemlja in območja sodelovanja; 
poziva Evropsko komisijo, naj razmisli o 
drugih strateških, merljivih in ustreznih 
merilih, ki bodo odražala potrebe ozemlja 
in upoštevala demografijo kot poglavitno 
merilo;

8. želi, naj se sredstva za vsak posamezen
program teritorialnega sodelovanja 
dodeljujejo na podlagi usklajenih meril, 
da se strateško in celovito zadovolji 
potrebam vsakega ozemlja in območja 
sodelovanja; v zvezi s tem poziva Evropsko 
komisijo, naj razmisli o drugih strateških, 
merljivih in ustreznih merilih, ki bodo 
odražala potrebe ozemlja in upoštevala 
demografska merila;

Or. en

Predlog spremembe 42
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi, naj sredstev za program 
teritorialnega sodelovanja na podlagi 
meril iz priloge 2(5) splošne uredbe ne 
dodeljuje več država članica, ampak naj 
se dodeljujejo na ravni Unije, da se 
strateško in celovito zadovolji potrebam 
vsakega ozemlja in območja sodelovanja; 
poziva Evropsko komisijo, naj razmisli o 
drugih strateških, merljivih in ustreznih 
merilih, ki bodo odražala potrebe ozemlja 
in upoštevala demografijo kot poglavitno 
merilo;

8. želi, naj se sredstva za teritorialno 
sodelovanje dodeljujejo ob upoštevanju 
posebnosti obravnavanih regij in območij 
ter na podlagi meril iz priloge 2(5) splošne 
uredbe, da se strateško in celovito 
zadovolji potrebam vsakega ozemlja in 
območja sodelovanja; poziva Evropsko 
komisijo, naj razmisli o drugih strateških, 
merljivih in ustreznih merilih, ki bodo 
odražala potrebe ozemlja in upoštevala 
demografijo kot poglavitno merilo;
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Or. en

Predlog spremembe 43
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi, naj sredstev za program 
teritorialnega sodelovanja na podlagi 
meril iz priloge 2(5) splošne uredbe ne
dodeljuje več država članica, ampak naj se 
dodeljujejo na ravni Unije, da se strateško 
in celovito zadovolji potrebam vsakega 
ozemlja in območja sodelovanja; poziva 
Evropsko komisijo, naj razmisli o drugih 
strateških, merljivih in ustreznih merilih, ki 
bodo odražala potrebe ozemlja in 
upoštevala demografijo kot poglavitno 
merilo;

8. želi, naj se sredstva še naprej
dodeljujejo po državah članicah, vendar na 
ravni Unije po programih teritorialnega 
sodelovanja na podlagi meril iz priloge 
2(5) splošne uredbe, da se strateško in 
celovito zadovolji potrebam vsakega 
ozemlja in območja sodelovanja; poziva 
Evropsko komisijo in države članice, naj 
razmisli o drugih strateških, merljivih in 
ustreznih merilih, ki bodo odražala potrebe 
ozemlja, vendar ne bodo spodkopavala 
položaja v zvezi z demografijo kot 
poglavitnim merilom;

Or. en

Predlog spremembe 44
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi, naj sredstev za program 
teritorialnega sodelovanja na podlagi 
meril iz priloge 2(5) splošne uredbe ne 
dodeljuje več država članica, ampak naj se 
dodeljujejo na ravni Unije, da se strateško 
in celovito zadovolji potrebam vsakega 
ozemlja in območja sodelovanja; poziva 
Evropsko komisijo, naj razmisli o drugih 
strateških, merljivih in ustreznih merilih, ki 
bodo odražala potrebe ozemlja in 
upoštevala demografijo kot poglavitno 

8. poziva Komisijo, naj oceni možnost, da
se sredstva ne bi več dodeljevala po 
državah članicah, ampak na ravni Unije po 
programih teritorialnega sodelovanja na 
podlagi meril iz priloge 2(5) splošne 
uredbe, da se strateško in celovito 
zadovolji potrebam vsakega ozemlja in 
območja sodelovanja; poziva Evropsko 
komisijo, naj razmisli o drugih strateških, 
merljivih in ustreznih merilih, ki bodo 
odražala potrebe ozemlja in upoštevala 
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merilo; demografijo kot poglavitno merilo;

Or. fi

Predlog spremembe 45
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi, naj sredstev za program 
teritorialnega sodelovanja na podlagi 
meril iz priloge 2(5) splošne uredbe ne 
dodeljuje več država članica, ampak naj se 
dodeljujejo na ravni Unije, da se strateško 
in celovito zadovolji potrebam vsakega 
ozemlja in območja sodelovanja; poziva 
Evropsko komisijo, naj razmisli o drugih 
strateških, merljivih in ustreznih merilih, ki 
bodo odražala potrebe ozemlja in 
upoštevala demografijo kot poglavitno 
merilo;

8. želi, naj se sredstva ne dodeljujejo več 
po državah članicah, ampak na ravni Unije 
po programih teritorialnega sodelovanja 
na podlagi meril iz priloge 2(5) splošne 
uredbe, da se strateško in celovito 
zadovolji potrebam vsakega ozemlja in 
območja sodelovanja; poziva Evropsko 
komisijo, naj razmisli o drugih strateških, 
merljivih in ustreznih merilih, ki bodo 
odražala potrebe ozemlja in upoštevala 
demografijo kot poglavitno merilo, ob 
upoštevanju dolgoročnega izziva, ki ga 
regijam EU z gospodarskega in 
socialnega vidika prinašajo demografske 
spremembe in še posebej staranje 
prebivalstva;

Or. pt

Predlog spremembe 46
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi, naj sredstev za program 
teritorialnega sodelovanja na podlagi 
meril iz priloge 2(5) splošne uredbe ne 
dodeljuje več država članica, ampak naj se 
dodeljujejo na ravni Unije, da se strateško 

8. želi, naj se sredstva ne dodeljujejo več 
po državah članicah, ampak na ravni Unije 
po programih teritorialnega sodelovanja 
na podlagi meril iz priloge 2(5) splošne 
uredbe, da se strateško in celovito 
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in celovito zadovolji potrebam vsakega 
ozemlja in območja sodelovanja; poziva 
Evropsko komisijo, naj razmisli o drugih 
strateških, merljivih in ustreznih merilih, ki 
bodo odražala potrebe ozemlja in 
upoštevala demografijo kot poglavitno 
merilo;

zadovolji potrebam vsakega ozemlja in 
območja sodelovanja; poziva Evropsko 
komisijo, naj razmisli o drugih strateških, 
merljivih in ustreznih merilih, ki bodo 
odražala potrebe ozemlja in upoštevala 
demografijo kot poglavitno merilo, poleg 
izoliranosti ali težkih naravnih in 
topografskih pogojev;

Or. el

Predlog spremembe 47
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; zahteva zmanjšanje deleža 
evropskega sofinanciranja s 75 % na 
60 % za program za sodelujoče iz regij, 
katerih cilj je konkurenčnost in delovna 
mesta; spodbuja regije, naj boljše
izkoristijo možnosti za medregionalno 
sodelovanje iz člena 37(6)(b) splošne 
uredbe; priporoča, naj medregionalni sklop 
cilja 3 pomaga pri usklajevanju in 
izvajanju teh projektov, pri najboljšem 
možnem izkoristku znanja in izmenjavi 
dobrih praks v tesni povezavi s programom 
INTERACT;

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja in spodbuja 
regije, naj bolje izkoristijo možnosti za 
medregionalno sodelovanje iz člena 
37(6)(b) splošne uredbe; priporoča, naj 
medregionalni sklop cilja 3 pomaga pri 
usklajevanju in izvajanju teh projektov, pri 
najboljšem možnem izkoristku znanja in 
izmenjavi dobrih praks v tesni povezavi s 
programom INTERACT in z njegovo 
podporo;

Or. el

Predlog spremembe 48
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 9 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; zahteva zmanjšanje deleža 
evropskega sofinanciranja s 75 % na 
60 % za program za sodelujoče iz regij, 
katerih cilj je konkurenčnost in delovna 
mesta; spodbuja regije, naj boljše
izkoristijo možnosti za medregionalno 
sodelovanje iz člena 37(6)(b) splošne 
uredbe; priporoča, naj medregionalni sklop 
cilja 3 pomaga pri usklajevanju in 
izvajanju teh projektov, pri najboljšem 
možnem izkoristku znanja in izmenjavi 
dobrih praks v tesni povezavi s programom 
INTERACT;

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; spodbuja regije, naj bolje
izkoristijo možnosti za medregionalno 
sodelovanje iz člena 37(6)(b) splošne 
uredbe; priporoča, naj medregionalni sklop 
cilja 3 pomaga pri usklajevanju in 
izvajanju teh projektov, pri najboljšem 
možnem izkoristku znanja in izmenjavi 
dobrih praks v tesni povezavi s programom 
INTERACT in z njegovo podporo;

Or. it

Predlog spremembe 49
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; zahteva zmanjšanje deleža 
evropskega sofinanciranja s 75 % na 
60 % za program za sodelujoče iz regij, 
katerih cilj je konkurenčnost in delovna 
mesta; spodbuja regije, naj boljše
izkoristijo možnosti za medregionalno 
sodelovanje iz člena 37(6)(b) splošne 
uredbe; priporoča, naj medregionalni sklop 
cilja 3 pomaga pri usklajevanju in 
izvajanju teh projektov, pri najboljšem 
možnem izkoristku znanja in izmenjavi 
dobrih praks v tesni povezavi s programom 
INTERACT;

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; poziva k upoštevanju razvojne 
ravni posamezne regije pri določanju
evropskega sofinanciranja; spodbuja regije, 
naj bolje izkoristijo možnosti za 
medregionalno sodelovanje iz člena 
37(6)(b) splošne uredbe; priporoča, naj 
medregionalni sklop cilja 3 pomaga pri 
usklajevanju in izvajanju teh projektov, pri 
najboljšem možnem izkoristku znanja in 
izmenjavi dobrih praks v tesni povezavi s 
programom INTERACT in z njegovo 
podporo;
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Or. en

Predlog spremembe 50
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; zahteva zmanjšanje deleža 
evropskega sofinanciranja s 75 % na 60 % 
za program za sodelujoče iz regij, katerih 
cilj je konkurenčnost in delovna mesta;
spodbuja regije, naj boljše izkoristijo 
možnosti za medregionalno sodelovanje iz 
člena 37(6)(b) splošne uredbe; priporoča, 
naj medregionalni sklop cilja 3 pomaga pri 
usklajevanju in izvajanju teh projektov, pri 
najboljšem možnem izkoristku znanja in 
izmenjavi dobrih praks v tesni povezavi s 
programom INTERACT;

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; poziva Komisijo, naj o deležu 
evropskega sofinanciranja razmisli za vsak 
program posebej ter pri tem pozornost 
posveti tudi njeni zmožnosti, da deluje kot 
spodbuda1; spodbuja regije, naj bolje
izkoristijo možnosti za medregionalno 
sodelovanje iz člena 37(6)(b) splošne 
uredbe; priporoča, naj medregionalni sklop 
cilja 3 pomaga pri usklajevanju in 
izvajanju teh projektov, pri najboljšem 
možnem izkoristku znanja in izmenjavi 
dobrih praks v tesni povezavi s programom 
INTERACT in z njegovo podporo;

__________________
1 Ker se sofinanciranje EU razlikuje od 
programa do programa, na tem mestu ni 
treba omenjati natančnih odstotkov.

Or. fi

Predlog spremembe 51
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
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namenjena; zahteva zmanjšanje deleža 
evropskega sofinanciranja s 75 % na 60 % 
za program za sodelujoče iz regij, katerih 
cilj je konkurenčnost in delovna mesta; 
spodbuja regije, naj boljše izkoristijo 
možnosti za medregionalno sodelovanje iz 
člena 37(6)(b) splošne uredbe; priporoča, 
naj medregionalni sklop cilja 3 pomaga pri 
usklajevanju in izvajanju teh projektov, pri 
najboljšem možnem izkoristku znanja in 
izmenjavi dobrih praks v tesni povezavi s 
programom INTERACT;

namenjena; zahteva zmanjšanje deleža 
evropskega sofinanciranja s 75 % na 60 % 
za program za sodelujoče iz regij, katerih 
cilj je konkurenčnost in zaposlovanje, da bi 
tako povečali število projektov v okviru 
tega cilja; priporoča, naj medregionalni 
sklop cilja 3 pomaga pri usklajevanju in 
izvajanju teh projektov, pri najboljšem 
možnem izkoristku znanja in izmenjavi 
dobrih praks; v zvezi s prihodnjimi 
operativnimi programi poudarja potrebo 
po pridobitvi podpore s strani programa 
INTERACT in zmogljivosti za uspešne 
sheme pomoči, ki bodo oblikovane po 
vzoru projekta RC LACE;

Or. en

Predlog spremembe 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja, obžaluje pa 
pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; zahteva zmanjšanje deleža 
evropskega sofinanciranja s 75 % na 60 % 
za program za sodelujoče iz regij, katerih 
cilj je konkurenčnost in delovna mesta; 
spodbuja regije, naj boljše izkoristijo 
možnosti za medregionalno sodelovanje iz 
člena 37(6)(b) splošne uredbe; priporoča, 
naj medregionalni sklop cilja 3 pomaga pri 
usklajevanju in izvajanju teh projektov, 
pri najboljšem možnem izkoristku znanja 
in izmenjavi dobrih praks v tesni povezavi 
s programom INTERACT;

9. ponovno poudarja pomen 
medregionalnega sodelovanja (sklop C), 
obžaluje pa pomanjkanje sredstev, ki so mu 
namenjena; zato predlaga zmanjšanje 
deleža evropskega sofinanciranja s 75 % na 
60 % za ta sklop za sodelujoče iz regij, 
katerih cilj je konkurenčnost in 
zaposlovanje; zahteva razširitev tematike 
sodelovanja na vprašanja upravljanja in 
teritorialnega razvoja; prav tako spodbuja 
regije, naj bolje izkoristijo možnosti za 
medregionalno sodelovanje iz člena 
37(6)(b) splošne uredbe; priporoča, naj 
medregionalni sklop cilja 3 pokriva tudi
usklajevanje in izvajanje teh projektov, 
ovrednotenje znanja in izmenjavo dobrih 
praks;

Or. fr
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Predlog spremembe 53
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja dejavnosti ESPON in 
predlaga izboljšanje dostopa do njegovih 
rezultatov, da bi jih lahko uporabile 
zainteresirane strani;

10. spodbuja dejavnosti ESPON, vendar 
meni, da bi morale biti možnosti za 
dejavno sodelovanje v njegovih 
raziskavah glede teritorialnega razvoja 
bolj dostopne lokalnim in regionalnim 
organom, pri tem pa zagotovljena 
enostavnejša praktična uporaba dobljenih 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 54
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 11 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. se veseli uspeha programa URBACT 
na področju trajnostnega urbanega razvoja 
in poziva k njegovemu podaljšanju;

11. se veseli uspeha programa URBACT 
na področju trajnostnega urbanega razvoja 
in poziva k njegovemu podaljšanju ter 
razširitvi v pomembno in široko dostopno 
pobudo, ki bi zagotavljala možnosti za 
skupno učenje in prenosljivost v zvezi z 
lokalnimi urbanimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 55
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

11a. se zavzema za nadaljevanje 
programa INTERACT za potrebe 
programov teritorialnega sodelovanja in v 
njihovo podporo ter zahteva boljše 
usklajevanje programa INTERACT s 
programoma URBACT in ESPON ter 
sklopom C, da bi dosegli boljše izvajanje 
cilja 3;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Evropsko komisijo, naj razmisli 
o možnostih za vključevanje lokalnih in 
regionalnih politikov v evropska omrežja 
izmenjave izkušenj in dobrih praks;

12. poziva Evropsko komisijo, naj razmisli 
o možnostih za izvedbo pilotnega projekta 
Erasmus za lokalne in regionalne 
izvoljene predstavnike;

Or. en

Predlog spremembe 57
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ponavlja, da je vključevanje 
poddržavnih akterjev v doseganje ciljev 
EU predpogoj za učinkovito izvajanje 
teritorialne kohezije;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj operativni regionalni programi 
sodelujejo pri čezmejnih in 
transnacionalnih projektih, ki jih zadevajo, 
ter naj se naredi seznam (ki se nanaša na 
njihovo ozemlje) sredstev, namenjenih za 
vnaprej določene in sprejete prednostne 
projekte, ki jih bodo izvajali s svojimi 
partnerji pri teh programih, v skladu z 
načeli upravljanja na več ravneh in 
partnerstva;

13. meni, da je potrebno vključevanje cilja 
o teritorialnem sodelovanju s ciljema o 
konvergenci ter konkurenčnosti in 
zaposlovanju; predlaga, naj operativni 
regionalni programi sodelujejo pri 
čezmejnih in nadnacionalnih projektih, ki 
jih zadevajo; poziva k boljšemu 
usklajevanju načrtovanja kot v 
preteklosti;

Or. en

Predlog spremembe 59
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj operativni regionalni programi 
sodelujejo pri čezmejnih in 
transnacionalnih projektih, ki jih zadevajo, 
ter naj se naredi seznam (ki se nanaša na 
njihovo ozemlje) sredstev, namenjenih za 
vnaprej določene in sprejete prednostne 
projekte, ki jih bodo izvajali s svojimi 

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj operativni regionalni programi 
sodelujejo pri čezmejnih in nadnacionalnih
projektih, ki jih zadevajo, z opredelitvijo 
teritorialnega pristopa k dodeljevanju
sredstev v prid prednostnim projektom, ki
so bili predhodno opredeljeni in 
dogovorjeni s programskimi partnerji, v 
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partnerji pri teh programih, v skladu z 
načeli upravljanja na več ravneh in 
partnerstva;

skladu z načeli upravljanja na več ravneh 
in partnerstva;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj operativni regionalni programi 
sodelujejo pri čezmejnih in
transnacionalnih projektih, ki jih zadevajo, 
ter naj se naredi seznam (ki se nanaša na 
njihovo ozemlje) sredstev, namenjenih za
vnaprej določene in sprejete prednostne 
projekte, ki jih bodo izvajali s svojimi 
partnerji pri teh programih, v skladu z 
načeli upravljanja na več ravneh in 
partnerstva;

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj operativni regionalni programi 
pokažejo zanimanje in sodelujejo pri 
čezmejnih, nadnacionalnih in 
medregionalnih projektih, ki jih zadevajo, 
s teritorialno določitvijo sredstev za 
prednostne projekte, ki so bili predhodno 
opredeljeni v posvetovanju z njihovimi 
partnerji pri programih, v skladu z načeli 
upravljanja na več ravneh in partnerstva;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj operativni regionalni programi 

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj operativni regionalni programi 
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sodelujejo pri čezmejnih in 
transnacionalnih projektih, ki jih zadevajo, 
ter naj se naredi seznam (ki se nanaša na 
njihovo ozemlje) sredstev, namenjenih za
vnaprej določene in sprejete prednostne 
projekte, ki jih bodo izvajali s svojimi 
partnerji pri teh programih, v skladu z 
načeli upravljanja na več ravneh in 
partnerstva;

sodelujejo pri čezmejnih in nadnacionalnih
projektih, ki jih zadevajo, s teritorialno 
določitvijo sredstev za prednostne projekte, 
ki so bili predhodno opredeljeni in 
dogovorjeni z njihovimi partnerji pri 
programih, v skladu z načeli upravljanja na 
več ravneh in partnerstva, kar bo 
omogočilo boljšo izrabo potenciala 
teritorialnega sodelovanja zahvaljujoč 
odnosom, razvitim med zasebnimi in 
javnimi akterji z obeh strani meje;

Or. en

Predlog spremembe 62
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj operativni regionalni programi 
sodelujejo pri čezmejnih in 
transnacionalnih projektih, ki jih zadevajo, 
ter naj se naredi seznam (ki se nanaša na 
njihovo ozemlje) sredstev, namenjenih za
vnaprej določene in sprejete prednostne 
projekte, ki jih bodo izvajali s svojimi 
partnerji pri teh programih, v skladu z 
načeli upravljanja na več ravneh in 
partnerstva;

13. meni, da je potrebna večja 
komplementarnost cilja o teritorialnem 
sodelovanju s ciljema o konvergenci ter 
konkurenčnosti in zaposlovanju; predlaga, 
naj dobijo operativni regionalni programi 
primerno možnost za sodelovanje pri 
čezmejnih in nadnacionalnih projektih, ki 
jih zadevajo, s teritorialno določitvijo 
sredstev za prednostne projekte, ki so bili 
predhodno opredeljeni in dogovorjeni z 
njihovimi partnerji pri programih sosednjih 
regij, v skladu z načeli upravljanja na več 
ravneh in partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 63
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 14 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. spodbuja države članice in regije, naj 
oblikujejo večregionalne operativne 
programe, prilagojene skupnim 
ozemeljskim problematikam; poziva 
Komisijo, naj razmisli o možni zakonski 
prilagoditvi, potrebni za čezmejne 
večregionalne operativne programe enake 
vrste;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Manfred Weber

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. spodbuja države članice in regije, naj 
oblikujejo večregionalne operativne 
programe, prilagojene skupnim 
ozemeljskim problematikam; poziva 
Komisijo, naj razmisli o možni zakonski 
prilagoditvi, potrebni za čezmejne 
večregionalne operativne programe enake 
vrste;

črtano

(Ta zahteva ni v skladu z oceno programa 
INTERREG, ki jasno zahteva, da se 
instrumenti in območja ne smejo stalno 
spreminjati. Poleg tega dosegajo manjši, 
za regijo značilni programi tipa A 
najboljše rezultate.)

Or. de

Predlog spremembe 65
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 14 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. spodbuja države članice in regije, naj 
oblikujejo večregionalne operativne 
programe, prilagojene skupnim 
ozemeljskim problematikam; poziva 
Komisijo, naj razmisli o možni zakonski 
prilagoditvi, potrebni za čezmejne 
večregionalne operativne programe enake 
vrste;

14. spodbuja države članice in regije, naj 
oblikujejo večregionalne operativne 
programe, prilagojene skupnim 
ozemeljskim problematikam, kot je gorovje 
ali povodje, ki opredeljuje ozemlje; poziva 
Komisijo, naj razmisli o možni zakonski 
prilagoditvi, potrebni za čezmejne 
večregionalne operativne programe enake 
vrste;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 14 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. spodbuja države članice in regije, naj 
oblikujejo večregionalne operativne 
programe, prilagojene skupnim 
ozemeljskim problematikam; poziva 
Komisijo, naj razmisli o možni zakonski 
prilagoditvi, potrebni za čezmejne 
večregionalne operativne programe enake 
vrste;

14. spodbuja države članice in regije, naj 
oblikujejo večregionalne operativne 
programe, prilagojene skupnim 
ozemeljskim problematikam, katerih 
pristojni organi upravljanja bi lahko bila 
EZTS; poziva Komisijo, naj razmisli o 
možni zakonski prilagoditvi, potrebni za 
čezmejne večregionalne operativne 
programe enake vrste;

Or. cs

Predlog spremembe 67
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo in države članice, 
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naj spodbujajo usklajevanje politik v 
čezmejnih regijah v sektorjih, kot je 
denimo davčna politika v zvezi s fizičnimi 
osebami in podjetji ter trg dela, da bi 
preprečili težave z izkrivljanjem 
konkurence, do katerih prihaja znotraj 
okvira gospodarskega in teritorialnega 
povezovanja;

Or. el

Predlog spremembe 68
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalno 
sodelovanje pri skupnih projektih, ki 
zadevajo veliko ozemlje, katere cilj je 
izkoriščanje prednosti celostnega in 
večsektorskega pristopa v okviru skupnih 
strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da te 
strategije ne smejo zahtevati dodatnih 
sredstev iz proračuna Unije, niti 
ustanavljanja novih institucij, pa tudi ne 
uporabe nove zakonodaje;

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalen 
način usklajevanja skupnih projektov, ki 
zadevajo veliko ozemlje, katerega cilj je 
izraba prednosti celostnega in 
večsektorskega pristopa na podlagi
skupnih strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da te 
strategije ne smejo zahtevati novih sredstev
iz proračuna Unije, niti ustanavljanja novih 
institucij, pa tudi ne uporabe nove 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 69
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalno 

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalen 
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sodelovanje pri skupnih projektih, ki 
zadevajo veliko ozemlje, katere cilj je 
izkoriščanje prednosti celostnega in 
večsektorskega pristopa v okviru skupnih 
strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da te 
strategije ne smejo zahtevati dodatnih 
sredstev iz proračuna Unije, niti
ustanavljanja novih institucij, pa tudi ne
uporabe nove zakonodaje;

način usklajevanja skupnih projektov, ki 
zadevajo veliko ozemlje, katerega cilj je 
izkoriščanje prednosti celostnega in 
večsektorskega pristopa na podlagi
skupnih strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da te 
strategije ne zahtevajo dodatnih sredstev iz 
proračuna Unije in tudi ne predvidevajo
ustanavljanja novih institucij ali uporabe 
nove zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 70
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalno 
sodelovanje pri skupnih projektih, ki 
zadevajo veliko ozemlje, katere cilj je 
izkoriščanje prednosti celostnega in
večsektorskega pristopa v okviru skupnih 
strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da te 
strategije ne smejo zahtevati dodatnih 
sredstev iz proračuna Unije, niti 
ustanavljanja novih institucij, pa tudi ne 
uporabe nove zakonodaje;

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalen 
način usklajevanja skupnih projektov, ki 
zadevajo veliko ozemlje, ki ga zaznamuje 
skupna teritorialna problematika, 
katerega cilj je izkoriščanje prednosti 
celostnega, večsektorskega in 
teritorialnega pristopa na podlagi skupnih 
strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da te 
strategije ne smejo zahtevati dodatnih 
sredstev iz proračuna Unije, niti 
ustanavljanja novih institucij, pa tudi ne 
uporabe nove zakonodaje;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 15 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalno
sodelovanje pri skupnih projektih, ki 
zadevajo veliko ozemlje, katere cilj je 
izkoriščanje prednosti celostnega in 
večsektorskega pristopa v okviru skupnih 
strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da te
strategije ne smejo zahtevati dodatnih 
sredstev iz proračuna Unije, niti 
ustanavljanja novih institucij, pa tudi ne 
uporabe nove zakonodaje;

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalen 
način usklajevanja skupnih projektov, ki 
zadevajo veliko ozemlje, katerega cilj je 
izkoriščanje prednosti celostnega in 
večsektorskega pristopa na podlagi
skupnih strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da bi morale 
tovrstne strategije, ki obstajajo ali bi lahko 
obstajale v prihodnosti, zagotoviti podlago 
za bolj strateške in skupne pristope, ki bi 
se jih uresničevalo prek ustreznih 
instrumentov teritorialnega sodelovanja, 
ki pa ne smejo zahtevati dodatnih sredstev 
iz proračuna Unije, niti ustanavljanja novih 
institucij, pa tudi ne uporabe nove 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 72
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. opozarja, da je logika makroregij (na 
pobudo Sveta) zaenkrat še eksperimentalno 
sodelovanje pri skupnih projektih, ki 
zadevajo veliko ozemlje, katere cilj je 
izkoriščanje prednosti celostnega in 
večsektorskega pristopa v okviru skupnih 
strateških dejavnosti z uporabo že 
obstoječih sredstev; opozarja, da te 
strategije ne smejo zahtevati dodatnih 
sredstev iz proračuna Unije, niti 
ustanavljanja novih institucij, pa tudi ne 
uporabe nove zakonodaje;

15. ugotavlja, da pristopi po vzoru 
strategije za Baltsko morje lahko deloma 
povečajo čezmejno sodelovanje; meni, da 
bi morale makrostrategije v celoti 
upoštevati druge programe regionalnega 
sodelovanja z namenom ustvarjanja 
sinergij; opozarja, da je logika makroregij 
(na pobudo Sveta) zaenkrat še 
eksperimentalen način usklajevanja 
skupnih projektov, ki zadevajo veliko 
ozemlje, katerega cilj je izkoriščanje 
prednosti celostnega in večsektorskega 
pristopa na podlagi skupnih strateških 
dejavnosti z uporabo že obstoječih 
sredstev; opozarja, da te strategije ne smejo 
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zahtevati dodatnih sredstev iz proračuna 
Unije, niti ustanavljanja novih institucij, pa 
tudi ne uporabe nove zakonodaje;

Or. fi

Predlog spremembe 73
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da cilj „teritorialno 
sodelovanje“ lahko zagotovi sodelovanje 
na makroregionalni ravni, zlasti v okviru 
svojega nadnacionalnega sklopa;

Or. en

Predlog spremembe 74
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči 
rezultate prvih izvedenih strategij; meni, da 
je postopek vzbudil interes, ki ga je treba 
izkoristiti; priporoča, naj transnacionalni
programi podprejo teritorialne strategije 
tako, da uskladijo stališča, opredelitve in 
usmerjenost sedanjih in novih
makroregionalnih strategij;

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči 
rezultate prvih izvedenih strategij; meni, da 
je postopek vzbudil interes, ki ga je treba 
izkoristiti; priporoča, naj nadnacionalni
programi podprejo teritorialne strategije 
tako, da uskladijo stališča, opredelitve in 
usmerjenost makroregionalnih strategij;

Or. en
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Predlog spremembe 75
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči 
rezultate prvih izvedenih strategij; meni, da 
je postopek vzbudil interes, ki ga je treba 
izkoristiti; priporoča, naj transnacionalni
programi podprejo teritorialne strategije 
tako, da uskladijo stališča, opredelitve in 
usmerjenost sedanjih in novih 
makroregionalnih strategij;

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči 
rezultate prvih izvedenih strategij; meni, da 
je postopek vzbudil interes, ki ga je treba 
izkoristiti in pridobljene izkušnje 
uporabiti pri izvajanju novih 
makroregionalnih strategij; priporoča, naj 
nadnacionalni programi podprejo 
teritorialne strategije tako, da uskladijo 
stališča, opredelitve in usmerjenost 
sedanjih in novih makroregionalnih 
strategij;

Or. pt

Predlog spremembe 76
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči 
rezultate prvih izvedenih strategij; meni, da 
je postopek vzbudil interes, ki ga je treba 
izkoristiti; priporoča, naj transnacionalni
programi podprejo teritorialne strategije 
tako, da uskladijo stališča, opredelitve in 
usmerjenost sedanjih in novih 
makroregionalnih strategij;

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči 
rezultate prvih izvedenih 
makroregionalnih strategij; meni, da je 
postopek vzbudil interes, ki ga je treba 
izkoristiti; priporoča, naj nadnacionalni
programi podprejo teritorialne strategije 
tako, da uskladijo stališča, opredelitve in 
usmerjenost sedanjih in novih 
makroregionalnih strategij;

Or. en
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Predlog spremembe 77
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 16 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči 
rezultate prvih izvedenih strategij; meni, da 
je postopek vzbudil interes, ki ga je treba 
izkoristiti; priporoča, naj transnacionalni
programi podprejo teritorialne strategije 
tako, da uskladijo stališča, opredelitve in 
usmerjenost sedanjih in novih 
makroregionalnih strategij;

16. zahteva, naj Komisija natančno preuči 
rezultate prvih izvedenih strategij; meni, da 
je postopek vzbudil interes, ki ga je treba 
izkoristiti; priporoča, naj nadnacionalni
programi podprejo teritorialne strategije 
tako, da uskladijo stališča, opredelitve in 
usmerjenost sedanjih in novih 
makroregionalnih strategij, da bi omogočili 
pripravo dolgoročnega načrta za 
makroregije in uvedbo ustreznih praks 
med različnimi makroregijami;

Or. fi

Predlog spremembe 78
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. hkrati poudarja, da cilji 
makroregionalnih strategij dopolnjujejo 
cilje mikroregionalnega čezmejnega 
sodelovanja in jih lahko vsebujejo, ne 
morejo pa jih nadomestiti; zato poudarja, 
da je treba čezmejno komponento 
teritorialnega sodelovanja ohraniti kot 
ločen in zakonit element;

Or. cs
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Predlog spremembe 79
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. je prepričan, da lahko nadnacionalni 
sklop cilja 3 prispeva k intenzivnejšemu 
sodelovanju v okviru makroregionalnih 
strategij z večjim sodelovanjem 
regionalnih in lokalnih organov ter 
civilne družbe pri izvajanju konkretnih 
dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 80
Rosa Estaràs Ferragut

Predlog resolucije
Odstavek 17 

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da mora vsaka transnacionalna 
strategija v svoja stališča vključiti možnost 
usklajevanja s smernicami vseevropskih 
prometnih omrežij ter s strategijami v
okviru celostne pomorske politike;

17. meni, da je treba v vsako razmišljanje o
nadnacionalni strategiji vključiti možnost 
usklajevanja s smernicami vseevropskih 
prometnih omrežij ter s strategijami v 
okviru celostne pomorske politike, s 
posebnim poudarkom na otoških, gorskih 
in redko poseljenih regijah;

Or. es

Predlog spremembe 81
François Alfonsi

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da je treba zgodovinsko 
pogojeno jezikovno in kulturno bližino 
obmejnih regij različnih držav članic 
ceniti in uporabiti za krepitev čezmejnega 
sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 82
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
boljši sinergiji med pobudami v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
instrumenta predpristopne pomoči, 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta in Evropskega razvojnega 
sklada;

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije; poudarja težave pri sofinanciranju, 
s katerimi se soočajo tretje države pri 
izvajanju določb o sodelovanju iz 
izvedbene uredbe za ESRR; poziva 
Komisijo, naj razmisli o boljši sinergiji 
med pobudami v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, instrumenta 
predpristopne pomoči, evropskega 
sosedskega in partnerskega instrumenta in 
Evropskega razvojnega sklada; poziva k 
lažjemu skupnemu financiranju iz ESRR 
in skladov zunanjih politik Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 83
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 18 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
boljši sinergiji med pobudami v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
instrumenta predpristopne pomoči, 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta in Evropskega razvojnega 
sklada;

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije ter zajema vprašanja, povezana s 
sedanjimi in prihodnjimi 
makroregionalnimi strategijami; poziva 
Komisijo, naj razmisli o boljši sinergiji 
med pobudami v okviru Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, instrumenta 
predpristopne pomoči, evropskega 
sosedskega in partnerskega instrumenta in 
Evropskega razvojnega sklada;

Or. fr

Predlog spremembe 84
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
boljši sinergiji med pobudami v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
instrumenta predpristopne pomoči, 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta in Evropskega razvojnega 
sklada;

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
boljši sinergiji med pobudami v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
instrumenta predpristopne pomoči, 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta in Evropskega razvojnega 
sklada; poziva k poenostavitvi in uskladitvi 
pravil, ki urejajo dostop do različnih virov 
financiranja, da bi zagotovili skladnost in 
olajšali njihovo uporabo za upravičence;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
boljši sinergiji med pobudami v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
instrumenta predpristopne pomoči, 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta in Evropskega razvojnega 
sklada;

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
boljši sinergiji med pobudami v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
instrumenta predpristopne pomoči, 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta in Evropskega razvojnega 
sklada, ter jo poziva k čimprejšnji 
predložitvi predloga o novih oblikah 
sosedstva;

Or. pt

Predlog spremembe 86
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 18 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da teritorialno sodelovanje 
zadeva notranje in zunanje meje Evropske 
unije; poziva Komisijo, naj razmisli o 
boljši sinergiji med pobudami v okviru 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
instrumenta predpristopne pomoči, 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta in Evropskega razvojnega 
sklada;

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

Or. fr
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Predlog spremembe 87
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. z ozirom na posebni značaj 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta poziva Komisijo, naj prenese 
odgovornost za njegovo upravljanje na 
svoj GD za regionalni razvoj, ob tem pa 
upošteva zunanjepolitične vidike; 
ugotavlja, da evropski sosedski in 
partnerski instrument v sedanji obliki ne 
zagotavlja ustrezne podlage za 
upoštevanje posebnih značilnosti 
čezmejnega sodelovanja; meni, da bi bilo 
treba razmisliti o ločitvi tega instrumenta 
od upravljanja zunanjih odnosov, vsaj v 
tistih primerih, v katerih tretje države, ki 
so udeležene v čezmejnem sodelovanju, 
tudi financirajo sodelovanje;

Or. fi

Predlog spremembe 88
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva k uresničitvi Akcijskega 
načrta za širše sosedstvo za najbolj 
oddaljene regije, kot je napovedala 
Komisije v svojem sporočilu KOM(2004) 
343; poudarja, da je v tem smislu 
potrebno skladno večsektorsko delovanje 
v politikah Unije, ki zadevajo najbolj 
oddaljene regije, zlasti boljše usklajevanje 
med zunanjim in notranjim sklopom, tako 
da se sprejme območna strategija;



PE458.829v01-00 46/66 AM\858194SL.doc

SL

Or. fr

Predlog spremembe 89
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opominja, da bi bela knjiga o 
teritorialni koheziji, ki bi sledila zeleni 
knjigi, predstavljala pravočasen 
instrument, ki bi pojasnil, kako prek 
upravljanja na več ravneh izvajati 
teritorialno kohezijo v prihodnji 
regionalni politiki, in hkrati podlago za 
razpravo o naslednjem zakonodajnem 
svežnju;

Or. en

Predlog spremembe 90
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 19 

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. zato priporoča boljše usklajevanje med 
različnimi generalnimi direktorati znotraj 
Evropske komisije;

19. ugotavlja, da pogoji za čezmejno 
sodelovanje v okviru evropskega 
sosedskega in partnerskega instrumenta 
(ENPI) niso zadostni za njegov ustrezen 
razvoj; zato priporoča boljše usklajevanje 
med različnimi generalnimi direktorati 
znotraj Evropske komisije; je prepričan o 
nujnosti ponovnega vključevanja 
programov čezmejnega sodelovanja ENPI 
v cilj „teritorialno sodelovanje“ v okviru 
kohezijske politike;

Or. en
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Predlog spremembe 91
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da so EZTS edinstven in 
dragocen instrument za teritorialno 
upravljanje, ki ustreza potrebam po 
strukturiranem sodelovanju na področju 
financ, pravnega statusa in upravljanja na 
več ravneh;

20. meni, da so EZTS edinstven in 
dragocen instrument za teritorialno 
upravljanje, ki ustreza potrebam po 
strukturiranem sodelovanju na področju 
financ, pravnega statusa in upravljanja na 
več ravneh; opozarja, da je treba 
instrument EZTS spodbujati kot orodje za 
vzpostavitev sistemov čezmejnega 
upravljanja in za zagotavljanje 
pripadnosti različnim politikam na 
regionalni in lokalni ravni; 

Or. en

Predlog spremembe 92
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 20 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da so EZTS edinstven in 
dragocen instrument za teritorialno 
upravljanje, ki ustreza potrebam po 
strukturiranem sodelovanju na področju 
financ, pravnega statusa in upravljanja na 
več ravneh;

20. meni, da so EZTS edinstven in 
dragocen instrument za teritorialno 
upravljanje, ki ustreza potrebam po 
strukturiranem sodelovanju na področju 
financ, pravnega statusa in upravljanja na 
več ravneh; poudarja tudi njihovo ključno 
vlogo pri prispevanju k uspešnemu 
razvoju izvajanja modela upravljanja na 
več ravneh;

Or. pt
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Predlog spremembe 93
László Surján

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da EZTS lahko prispevajo 
ne le k teritorialni koheziji, temveč tudi k 
socialni koheziji; prav tako poudarja, da 
ima ta instrument najboljše možnosti, da 
zbliža različne kulturne in jezikovne 
skupnosti, spodbuja miroljubno sobivanje 
v raznoliki Evropi in prispeva k večji 
prepoznavnosti evropske dodane vrednosti 
med državljani;

Or. en

Predlog spremembe 94
François Alfonsi

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. priporoča prvo oceno obstoječih 
EZTS, da se iz prvih izkušenj česa 
naučimo;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 21 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. kljub temu meni, da je treba olajšati 
njegovo izvajanje, ter poziva Evropsko 
komisijo, naj čim prej predstavi predloge 

21. kljub temu meni, da je treba olajšati 
njegovo izvajanje, ter poziva Evropsko 
komisijo, naj čim prej predstavi predloge 
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sprememb k Uredbi št.° 1082/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o EZTS 
ob upoštevanju težav, ki so jih opredelile
regije in že ustanovljena združenja, ter na 
podlagi opravljenega dela Odbora regij, da 
bi se:

sprememb k Uredbi št.° 1082/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o EZTS 
ob upoštevanju težav, ki so jih opredelili
lokalni in regionalni organi in že 
ustanovljena združenja, ter na podlagi 
opravljenega dela Odbora regij, da bi se:

Or. fr

Predlog spremembe 96
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 21 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pojasnil status EZTS v nacionalnih
pravnih sistemih,

– pojasnil status EZTS v pravnih sistemih 
držav članic, da bi lahko v zvezi s tem 
dosegli ustrezno pravno usklajenost,

Or. en

Predlog spremembe 97
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 21 – alinea 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pojasnil status EZTS v nacionalnih
pravnih sistemih,

– pojasnil status EZTS v pravnih sistemih 
vseh držav članic,

Or. en

Predlog spremembe 98
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 21 – alinea 3 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– preoblikoval člen 4(3), da bi se strogo 
spoštoval trimesečni rok,

črtano

Or. it

Predlog spremembe 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 21 – alinea 3 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– preoblikoval člen 4(3), da bi se strogo 
spoštoval trimesečni rok,

– preoblikoval člen 4(3), da bi se strogo 
spoštoval trimesečni rok za obravnavo vlog 
za ustanovitev EZTS,

Or. fr

Predlog spremembe 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 21 – alinea 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

– poenostavile pravice, ki zadevajo osebje 
in davčni sistem EZTS;

– poenostavili kadrovski predpisi;

Or. fr

Predlog spremembe 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 21 – alinea 4 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– da se zagotovi, da davčna ureditev za 
EZTS ne bi bila slabša kot za druge 
pravne statuse izvajanja projektov ali 
programov sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. spodbuja dodeljevanje splošnih 
subvencij EZTS, da bodo lahko 
neposredno upravljala strukturne sklade, 
ter zahteva, da se v uredbah o drugih 
evropskih skladih bolj upošteva 
večnacionalna in večstranska narava EZTS 
ter da se olajša dostop do drugih finančnih 
virov;

22. zahteva, da se v uredbah o drugih 
evropskih skladih bolj upošteva 
večnacionalna in večstranska narava EZTS 
ter da se jim olajša dostop do drugih 
finančnih virov;

Or. it

Predlog spremembe 103
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. spodbuja dodeljevanje splošnih 
subvencij EZTS, da bodo lahko 
neposredno upravljala strukturne sklade, 
ter zahteva, da se v uredbah o drugih 
evropskih skladih bolj upošteva 
večnacionalna in večstranska narava EZTS 
ter da se olajša dostop do drugih finančnih 

22. spodbuja dodeljevanje splošnih 
subvencij EZTS, ki predlagajo projekt, 
skladen s cilji in strategijami zadevnih 
programov sodelovanja, da bodo lahko 
neposredno upravljala strukturne sklade, 
ter zahteva, da se v uredbah o drugih 
evropskih skladih bolj upošteva 



PE458.829v01-00 52/66 AM\858194SL.doc

SL

virov; večnacionalna in večstranska narava EZTS 
ter da se jim olajša dostop do drugih 
finančnih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 104
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. spodbuja dodeljevanje splošnih 
subvencij EZTS, da bodo lahko 
neposredno upravljala strukturne sklade, 
ter zahteva, da se v uredbah o drugih 
evropskih skladih bolj upošteva 
večnacionalna in večstranska narava EZTS 
ter da se olajša dostop do drugih finančnih 
virov;

22. spodbuja dodeljevanje splošnih 
subvencij EZTS na podlagi skupnih 
čezmejnih razvojnih strategij, da bodo 
lahko neposredno upravljala strukturne 
sklade, ter zahteva, da se v uredbah o 
drugih evropskih skladih bolj upošteva 
večnacionalna in večstranska narava EZTS 
ter da se jim olajša dostop do drugih 
finančnih virov;

Or. cs

Predlog spremembe 105
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 22 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. spodbuja dodeljevanje splošnih 
subvencij EZTS, da bodo lahko 
neposredno upravljala strukturne sklade, 
ter zahteva, da se v uredbah o drugih 
evropskih skladih bolj upošteva 
večnacionalna in večstranska narava EZTS 
ter da se olajša dostop do drugih finančnih 
virov;

22. spodbuja dodeljevanje splošnih 
subvencij EZTS, da bodo lahko 
neposredno upravljala strukturne sklade in 
njihove programe, ter zahteva, da se v 
uredbah o drugih evropskih skladih bolj 
upošteva večnacionalna in večstranska 
narava EZTS ter da se jim olajša dostop do 
drugih finančnih virov;

Or. en
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Predlog spremembe 106
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. se veseli, da bo Odbor regij vzpostavil 
evropsko platformo EZTS, namenjeno 
izmenjavi izkušenj, izrabi dobrih praks in 
tehnični podpori EZTS;

Or. fr

Predlog spremembe 107
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da so čezmejna EZTS odlična 
priložnost, da na teh ozemljih z 
vključevanjem evropskih državljanov 
zgradimo Evropo; poziva čezmejna EZTS, 
naj ustanovijo in vodijo „čezmejni forum 
civilne družbe“ter podpirajo čezmejne 
državljanske pobude;

Or. fr

Predlog spremembe 108
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da je izvajanje programov za 
teritorialno sodelovanje še preveč 

23. meni, da je izvajanje programov za 
teritorialno sodelovanje še preveč 
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zapleteno in da cilj 3 potrebuje prilagojena 
pravila;

zapleteno in da cilj 3 potrebuje ločeno 
uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 109
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da je izvajanje programov za 
teritorialno sodelovanje še preveč 
zapleteno in da cilj 3 potrebuje prilagojena 
pravila;

23. meni, da je izvajanje programov za 
teritorialno sodelovanje še preveč 
zapleteno in da cilj 3 potrebuje prilagojena 
pravila; ugotavlja, da trenutna pravila, ki 
temeljijo na nacionalnih izhodiščih, niso 
primerna za programe s čezmejno, 
mednarodno razsežnostjo in tako, med 
drugim, povzročajo neravnovesja med 
projektnimi partnerji; poziva Komisijo, 
naj preuči možnost, da bi programi 
Interreg postali del splošne uredbe v 
naslednjem obdobju;

Or. fi

Predlog spremembe 110
Manfred Weber

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da je izvajanje programov za 
teritorialno sodelovanje še preveč 
zapleteno in da cilj 3 potrebuje prilagojena 
pravila;

23. meni, da je izvajanje programov za 
teritorialno sodelovanje še preveč 
zapleteno in da cilj 3 potrebuje prilagojena 
pravila; meni, da je treba v izvajanje 
programov trenutno vključiti preveč 
različnih upravnih organov, in zato v zvezi 
s tem poziva k bistveni poenostavitvi;
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(Trenutno so v upravljanje programov 
vključeni organi za upravljanje, 
certificiranje in revidiranje. Zato bi bilo 
splošno zmanjšanje birokracije zelo 
zaželeno.)

Or. de

Predlog spremembe 111
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 23 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da je izvajanje programov za 
teritorialno sodelovanje še preveč 
zapleteno in da cilj 3 potrebuje prilagojena 
pravila;

23. meni, da je izvajanje programov za 
teritorialno sodelovanje še preveč 
zapleteno in da cilj 3 potrebuje prilagojena 
pravila, da bi odražal sam po sebi 
mednarodni značaj svojih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 112
Manfred Weber

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva, da je treba vsaj prvo 
posvetovanje o vseh vlogah za podporo za 
čezmejno sodelovanje izvesti na kraju 
samem z evroregijami, da bi lahko pri 
projektih zagotovili visoko raven 
kakovosti, preglednosti in bližine 
državljanom; poziva tudi, da je treba 
evroregije, kot regionalne in čezmejne 
interesne skupine, celostno vključiti v 
sprejemanje odločitev v zvezi z odobritvijo 
projektov;
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Or. de

Predlog spremembe 113
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora za bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja 
prevzetih obveznosti, povečanje 
dopustnega tveganja za napake na 5 % in 
tehnične pomoči na 8 %, da se bodo 
upravni organi lahko bolj osredotočili na 
strateško spremljanje projektov kot pa na 
administrativno ustreznost kandidatur;

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora, bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške in opredelitev 
natančnejših pravil za upravičenost do 
sredstev Skupnosti;

Or. it

Predlog spremembe 114
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora za bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustnega 
tveganja za napake na 5 % in tehnične 
pomoči na 8 %, da se bodo upravni organi 
lahko bolj osredotočili na strateško 

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora, ob upoštevanju načela „en 
upravni organ na program“ kot vodila,
bolj sistematično določitev pavšala za 
stroške, opredelitev natančnejših pravil za 
upravičenost do sredstev Skupnosti, 
zagotovitev fleksibilnosti pri uporabi 
samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, da se bodo upravni organi 
lahko bolj osredotočili na strateško 
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spremljanje projektov kot pa na 
administrativno ustreznost kandidatur;

spremljanje projektov kot pa na 
administrativno ustreznost kandidatur;

Or. en

Predlog spremembe 115
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora za bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustnega 
tveganja za napake na 5 % in tehnične 
pomoči na 8 %, da se bodo upravni organi 
lahko bolj osredotočili na strateško 
spremljanje projektov kot pa na 
administrativno ustreznost kandidatur;

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora, bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje tehnične pomoči, da 
se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na strateško spremljanje 
projektov kot pa na administrativno 
ustreznost kandidatur;

Or. en

Predlog spremembe 116
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora za bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora, bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
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obveznosti, povečanje dopustnega tveganja 
za napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 
%, da se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na strateško spremljanje 
projektov kot pa na administrativno 
ustreznost kandidatur;

obveznosti, povečanje dopustne stopnje 
napake na 5 % in ocenitev potrebe po 
povečanju tehnične pomoči1, da se bodo 
upravni organi lahko bolj osredotočili na 
strateško spremljanje projektov kot pa na 
administrativno ustreznost kandidatur;

__________________
1 Države članice bi načeloma morale biti 
odgovorne za upravljanje osnovnih 
ukrepov. Komisija bi morala oceniti, ali 
obstaja potreba po povečanju tehnične 
pomoči v različnih državah članicah 
oziroma ali je iste rezultate mogoče doseči 
z bolj učinkovitim upravljanjem. 

Or. fi

Predlog spremembe 117
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora za bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustnega tveganja 
za napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 
%, da se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na strateško spremljanje 
projektov kot pa na administrativno 
ustreznost kandidatur;

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora, bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil Skupnosti za upravičenost do 
sredstev, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih
obveznosti, povečanje dopustne stopnje 
napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 %, 
da se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na uvajanje in strateško 
spremljanje projektov kot pa na zgolj
vidike upravljanja in administrativne 
ustreznosti kandidatur;

Or. fr
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Predlog spremembe 118
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora za bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustnega tveganja 
za napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 
%, da se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na strateško spremljanje 
projektov kot pa na administrativno 
ustreznost kandidatur;

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora, bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške in omogočanje 
financiranja v fiksnem znesku za majhne 
projekte, opredelitev natančnejših pravil za 
upravičenost do sredstev Skupnosti, 
zagotovitev fleksibilnosti pri uporabi 
samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustne stopnje 
napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 %, 
da se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na strateško spremljanje 
projektov kot pa na administrativno 
ustreznost kandidatur;

Or. de

Predlog spremembe 119
Manfred Weber

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora za bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustnega tveganja 
za napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 
%, da se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na strateško spremljanje 
projektov kot pa na administrativno 

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora, bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustne stopnje 
napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 %, 
da se bodo upravni organi in evroregije 
lahko bolj osredotočili na strateško 
spremljanje projektov kot pa na 
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ustreznost kandidatur; administrativno ustreznost kandidatur;

Or. de

Predlog spremembe 120
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 24 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora za bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustnega tveganja 
za napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 
%, da se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na strateško spremljanje 
projektov kot pa na administrativno 
ustreznost kandidatur;

24. poziva Komisijo, naj predvidi posebne 
ukrepe za poenostavitev pravil revizije in 
nadzora, bolj sistematično določitev 
pavšala za stroške, opredelitev natančnejših 
pravil za upravičenost do sredstev 
Skupnosti, zagotovitev fleksibilnosti pri 
uporabi samodejnega prenehanja prevzetih 
obveznosti, povečanje dopustne stopnje 
napake na 5 % in tehnične pomoči na 8 %, 
da se bodo upravni organi lahko bolj 
osredotočili na strateško spremljanje 
projektov in doseganje rezultatov kot pa 
na administrativno ustreznost kandidatur;

Or. en

Predlog spremembe 121
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva države članice, naj 
poenostavijo nacionalne predpise, ki 
pogosto prinašajo dodatno upravno 
breme, ki ga zakonodaja Skupnosti ne 
zahteva;

Or. en
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Predlog spremembe 122
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj čim prej pojasni 
podrobnosti načela pogojnosti, ki je 
predvideno za teritorialno sodelovanje; 
meni, da če naj ta pogojnost ustvari 
ugodno okolje za boljšo uporabo in bolj 
učinkovito delovanje skladov, ne sme 
dodatno zaplesti izvajanja na škodo 
upravljavcev in upravičencev programov;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 25 

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da si je treba prizadevati za 
poenostavitev, da bo lažje privabiti zasebne 
akterje; priporoča oblikovanje finančnega
sistema po modelu pobud JEREMIE in 
JESSICA za omogočanje čezmejnih 
projektov, ki bodo ustvarjali prihodke, za 
sodelovanje zasebnih akterjev ter 
ustvarjanje javno-zasebnih partnerstev;

25. poudarja, da si je treba prizadevati za 
poenostavitev, da bo lažje privabiti zasebne 
akterje; priporoča oblikovanje finančnih
sistemov po vzoru pobud JEREMIE in 
JESSICA za poenostavitev čezmejnih 
projektov, ki bodo nosilci gospodarskega 
razvoja, sodelovanja zasebnih akterjev ter 
sklepanja javno-zasebnih partnerstev;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 25 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da si je treba prizadevati za 
poenostavitev, da bo lažje privabiti zasebne 
akterje; priporoča oblikovanje finančnega
sistema po modelu pobud JEREMIE in 
JESSICA za omogočanje čezmejnih 
projektov, ki bodo ustvarjali prihodke, za 
sodelovanje zasebnih akterjev ter 
ustvarjanje javno-zasebnih partnerstev;

25. poudarja, da si je treba prizadevati za 
razširitev in poenostavitev, da bo lažje 
privabiti zasebne akterje; priporoča 
oblikovanje finančnih sistemov po vzoru
pobud JEREMIE in JESSICA za 
poenostavitev čezmejnih projektov, ki bodo 
ustvarjali prihodke, sodelovanja zasebnih 
akterjev ter sklepanja javno-zasebnih 
partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 125
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 25 

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja, da si je treba prizadevati za 
poenostavitev, da bo lažje privabiti zasebne 
akterje; priporoča oblikovanje finančnega
sistema po modelu pobud JEREMIE in 
JESSICA za omogočanje čezmejnih 
projektov, ki bodo ustvarjali prihodke, za 
sodelovanje zasebnih akterjev ter 
ustvarjanje javno-zasebnih partnerstev;

25. poudarja, da si je treba prizadevati za 
poenostavitev, da bo lažje privabiti zasebne 
akterje; priporoča preučitev izvedljivosti 
oblikovanje finančnih sistemov po vzoru
pobud JEREMIE in JESSICA po 
posameznih programih za poenostavitev
čezmejnih projektov, ki bodo ustvarjali 
prihodke, sodelovanja zasebnih akterjev ter 
sklepanja javno-zasebnih partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 26 

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje, ker teritorialno sodelovanje ni 26. obžaluje, ker teritorialno sodelovanje ni 
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dovolj znano na ravni nacionalnih in 
lokalnih uprav ter med državljani; zahteva, 
naj Komisija razmisli zlasti o možnostih 
za boljšo prepoznavnost EZTS med akterji 
teritorialnega sodelovanja in državljani;

dovolj znano na ravni nacionalnih in 
lokalnih uprav ter med državljani, zato 
poziva k bolj učinkovitemu obveščanju o 
zaključenih projektih;

Or. fr

Predlog spremembe 127
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 26 

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje, ker teritorialno sodelovanje ni 
dovolj znano na ravni nacionalnih in 
lokalnih uprav ter med državljani; zahteva, 
naj Komisija razmisli zlasti o možnostih 
za boljšo prepoznavnost EZTS med akterji 
teritorialnega sodelovanja in državljani;

26. obžaluje, ker teritorialno sodelovanje ni 
dovolj znano na ravni nacionalnih in 
lokalnih uprav ter med državljani;

Or. it

Predlog spremembe 128
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 26 

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. obžaluje, ker teritorialno sodelovanje ni 
dovolj znano na ravni nacionalnih in 
lokalnih uprav ter med državljani; zahteva, 
naj Komisija razmisli zlasti o možnostih za 
boljšo prepoznavnost EZTS med akterji 
teritorialnega sodelovanja in državljani;

26. obžaluje, ker teritorialno sodelovanje ni 
dovolj znano na ravni nacionalnih in 
lokalnih uprav ter med državljani; zahteva, 
naj Komisija spodbuja izmenjavo 
informacij med že ustanovljenimi EZTS 
in tistimi, ki se ustanavljajo, ter razmisli 
zlasti o možnostih za boljšo prepoznavnost 
EZTS med akterji teritorialnega 
sodelovanja in državljani;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. zahteva, naj Komisija razmisli o 
možnostih za povečanje prepoznavnosti 
EZTS in njihovega delovanja med akterji 
teritorialnega sodelovanja in državljani;

Or. fr

Predlog spremembe 130
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da sodelovanje na področju 
kulture in izobraževanja za uresničitev 
ciljev vključujoče in pametne rasti 
strategije Evropa 2020 zagotavlja 
prepoznavnost teritorialnega sodelovanja z 
odpravo meja v glavah, ki ovirajo 
zbliževanje državljanov;

27. meni, da sodelovanje na področju 
kulture in izobraževanja za uresničitev 
ciljev vključujoče in pametne rasti 
strategije Evropa 2020 zagotavlja dvig 
ravni sodelovanja državljanov in NVO ter 
prispeva k večji prepoznavnosti
teritorialnega sodelovanja in odpravljanju
meja v glavah, ki ovirajo zbliževanje 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 131
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 28 



AM\858194SL.doc 65/66 PE458.829v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. zahteva boljše usklajevanje 
komunikacije med akterji, vključenimi v 
proces izvajanja teritorialnega sodelovanja; 
predlaga, naj vsi programi iz istega sklopa 
dobijo enak znak za vizualno 
prepoznavnost (logotip), ter poziva 
Komisijo, naj na začetku prihodnjega 
programskega obdobja v obmejnih regijah 
predlaga široko medijsko informativno 
kampanjo o prednostih teritorialnega 
sodelovanja;

28. zahteva boljše usklajevanje 
komunikacije med akterji, vključenimi v 
proces izvajanja teritorialnega sodelovanja; 
predlaga, naj vsi programi iz istega sklopa 
dobijo enoten znak za vizualno 
prepoznavnost (logotip) ( naj se na primer 
ponovno uvede prepoznavna oznaka 
INTERREG) v povezavi z logotipom 
vsakega posameznega programa (morda 
standardizirane velikosti), ter poziva 
Komisijo, naj na začetku prihodnjega 
programskega obdobja v obmejnih regijah 
predlaga široko medijsko informativno 
kampanjo o prednostih teritorialnega 
sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 132
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 28 

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. zahteva boljše usklajevanje 
komunikacije med akterji, vključenimi v 
proces izvajanja teritorialnega sodelovanja; 
predlaga, naj vsi programi iz istega sklopa 
dobijo enak znak za vizualno 
prepoznavnost (logotip), ter poziva 
Komisijo, naj na začetku prihodnjega 
programskega obdobja v obmejnih regijah 
predlaga široko medijsko informativno 
kampanjo o prednostih teritorialnega 
sodelovanja;

28. zahteva boljše usklajevanje 
komunikacije med akterji, vključenimi v 
proces izvajanja teritorialnega sodelovanja; 
predlaga, naj vsi programi iz istega sklopa 
dobijo enak znak za vizualno 
prepoznavnost (logotip), ter poziva 
Komisijo, naj na začetku prihodnjega 
programskega obdobja v obmejnih regijah 
predlaga široko medijsko informativno 
kampanjo o prednostih in dosežkih 
teritorialnega sodelovanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 133
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 27 

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da sodelovanje na področju 
kulture in izobraževanja za uresničitev 
ciljev vključujoče in pametne rasti 
strategije Evropa 2020 zagotavlja 
prepoznavnost teritorialnega sodelovanja z 
odpravo meja v glavah, ki ovirajo 
zbliževanje državljanov;

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

Or. cs

Predlog spremembe 134
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 27 

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. meni, da sodelovanje na področju 
kulture in izobraževanja za uresničitev 
ciljev vključujoče in pametne rasti 
strategije Evropa 2020 zagotavlja 
prepoznavnost teritorialnega sodelovanja z 
odpravo meja v glavah, ki ovirajo 
zbliževanje državljanov;

27. meni, da okrepljeno sodelovanje na 
področju kulture in izobraževanja za 
uresničitev ciljev vključujoče in pametne 
rasti strategije Evropa 2020 zagotavlja 
prepoznavnost teritorialnega sodelovanja z 
odpravo meja v glavah, ki ovirajo 
zbliževanje državljanov;

Or. en


