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Predlog spremembe 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije 
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker lahko pristop, ki temelji na razvoju, 
občutno prispeva k uspešnosti in 
učinkovitosti kohezijske politike, izrecen 
poudarek na urbanih vprašanjih in vlogi 
mest pri kohezijski politiki pa bi lahko 
pripeljal do porušenega ravnotežja med 
razvojem urbanih in podeželskih območij,

J. ker lahko pristop, ki temelji na lokalnem 
razvoju, občutno prispeva k uspešnosti in 
učinkovitosti kohezijske politike in ker 
ostaja kohezijska politika ključni 
instrument za spopadanje z izzivi, posebej 
značilnimi za urbana območja, katerih 
razvoj mora biti povezan z razvojem 
podeželskih in predmestnih območij prek 
sinergij med strukturnimi skladi in 
evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja, zlasti v skupnem strateškem 
okviru,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Uvodna izjava J 

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker lahko pristop, ki temelji na razvoju, 
občutno prispeva k uspešnosti in 
učinkovitosti kohezijske politike, izrecen 
poudarek na urbanih vprašanjih in vlogi 
mest pri kohezijski politiki pa bi lahko 
pripeljal do porušenega ravnotežja med 
razvojem urbanih in podeželskih območij,

J. ker lahko pristop, ki temelji na lokalnem
razvoju, občutno prispeva k uspešnosti in 
učinkovitosti kohezijske politike in ker 
morajo močno urbano razsežnost te 
politike, ki odraža širša funkcionalna 
področja, spremljati uravnoteženi pogoji 
za sinergijski razvoj tako urbanih kot
podeželskih območij,

Or. en
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Predlog spremembe 3
Karima Delli

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pa. ker je Svet v svojih sklepih z dne 
21. februarja 2011 o petem poročilu o 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji 
od Komisije zahteval, naj predvidi 
možnost vzpostavitve programov, ki se 
financirajo iz več skladov,

Or. fr

Predlog spremembe 4
Elie Hoarau

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pa. ker nekatere regije Evropske unije 
mejijo na tretje države, ki črpajo sredstva 
iz evropskega razvojnega sklada (ERS), in 
bi bilo treba zagotoviti možnost, da se 
posebej izpostavijo sinergije financiranja 
nekaterih projektov, da bi tako omogočili 
povečanje razvojnega potenciala 
evropskih regij s temi značilnostmi,

Or. fr

Predlog spremembe 5
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva, naj se predlaga skupni strateški 1. poziva, naj se predlaga skupni strateški 
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okvir in naj se izkoristijo sinergije med 
vsemi ukrepi, ki so temelj za nadalje 
doseganje ciljev kohezijske politike, kot je 
opredeljeno v pogodbah, in ki se 
financirajo iz evropska sklada za regionalni 
razvoj, kohezijskega sklada, evropskega 
socialnega sklada, evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in evropskega 
sklada za ribištvo;

okvir, in sicer že za naslednje programsko 
obdobje po letu 2013, in naj se izkoristijo 
sinergije med vsemi ukrepi, ki so temelj za 
nadalje doseganje ciljev kohezijske 
politike, kot je opredeljeno v pogodbah, in 
ki se financirajo iz evropska sklada za 
regionalni razvoj, kohezijskega sklada, 
evropskega socialnega sklada, evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
evropskega sklada za ribištvo;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Elie Hoarau

Predlog resolucije
Odstavek 1 

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva, naj se predlaga skupni strateški 
okvir in naj se izkoristijo sinergije med 
vsemi ukrepi, ki so temelj za nadalje 
doseganje ciljev kohezijske politike, kot je 
opredeljeno v pogodbah, in ki se 
financirajo iz evropska sklada za regionalni 
razvoj, kohezijskega sklada, evropskega 
socialnega sklada, evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in evropskega 
sklada za ribištvo;

1. poziva, naj se predlaga skupni strateški 
okvir in naj se izkoristijo sinergije med 
vsemi ukrepi, ki so temelj za nadalje 
doseganje ciljev kohezijske politike, kot je 
opredeljeno v pogodbah, in ki se 
financirajo iz evropska sklada za regionalni 
razvoj, kohezijskega sklada, evropskega 
socialnega sklada, evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, evropskega 
sklada za ribištvo in evropskega 
razvojnega sklada;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 2 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja predlog iz revizije proračuna, 2. pozdravlja predlog iz revizije proračuna, 
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naj Komisija sprejme skupni strateški 
okvir, da bi okrepila integracijo politik EU 
za uresničevanje strategije Evropa 2020; 
vendar poudarja, da so izboljšane sinergije 
med ukrepi, financiranimi iz omenjenih 
petih skladov skupnega strateškega okvira, 
bistvene za izpolnitev strategije Evropa 
2020, pa tudi predvsem za doseganje ciljev 
kohezijske politike, določenih v pogodbi;

naj Komisija sprejme skupni strateški 
okvir, da bi okrepila integracijo politik EU 
za uresničevanje strategije Evropa 2020; v 
tem okviru se zavzema za spodbujanje 
sinergij med načini financiranja vodilnih 
pobud strategije Evropa 2020; vendar 
poudarja, da so izboljšane sinergije med 
ukrepi, financiranimi iz omenjenih petih 
skladov skupnega strateškega okvira, 
bistvene za izpolnitev strategije Evropa 
2020, pa tudi predvsem za doseganje ciljev 
kohezijske politike, določenih v pogodbi;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. pozdravlja predlog Komisije o 
pogodbah o razvojnem in naložbenem 
partnerstvu, da bi tako izboljšali 
usklajenost med skladi Skupnosti ter 
nacionalnim financiranjem ciljev in 
programov; poudarja potrebo, da se v 
zasnovo in izvrševanje teh pogodb 
vključijo lokalni in regionalni organi; 
poziva k uskladitvi teh pogodb z 
nacionalnimi reformami sektorskih politik
z ozemeljskimi vplivi (med drugim 
prometa in raziskovalno-razvojnih 
infrastruktur);

Or. fr

Predlog spremembe 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da bi bilo treba Kohezijski sklad 
postopoma ukiniti in ga na koncu vključiti 
v evropski sklad za regionalni razvoj za 
konvergenčne regije, pri čemer bi bilo 
treba še naprej prednostno vlagati na 
področja, povezana s trajnostnim 
razvojem;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba porabo iz kohezijske 
politike omejiti z zmanjšanjem 
razdrobljenosti finančnih instrumentov in 
kanalov, ter pozdravlja predlog Komisije 
za boljše dodeljevanje/določanje prednosti 
ter za tematsko koncentracijo sredstev EU 
in nacionalnih sredstev pri številnih 
prednostih nalogah, da bi se dosegla 
okrepljena usklajenost med skladi z 
namenom krepitve strateške narave te 
politike; vendar poudarja, da morajo biti
države članice ter regionalne in lokalne 
oblasti še vedno dovolj prožne, da lahko 
svoje prednostne naloge prilagodijo 
(svojim) posebnim razvojnim potrebam;

4. meni, da je treba porabo iz kohezijske 
politike omejiti z zmanjšanjem 
razdrobljenosti finančnih instrumentov in 
kanalov, ter pozdravlja predlog Komisije 
za boljše dodeljevanje/določanje prednosti 
ter za tematsko koncentracijo sredstev EU 
in nacionalnih sredstev, ne da bi to 
ogrožalo uresničevanje ciljev strategije 
Evropa 2020, da bi se dosegla okrepljena 
usklajenost med skladi z namenom 
krepitve strateške narave te politike; vendar 
poudarja, da morajo imeti države članice 
ter regionalne in lokalne oblasti še vedno
na voljo dovolj prilagodljivosti, da lahko 
svoje prednostne naloge prilagodijo 
(svojim) posebnim razvojnim potrebam;

Or. fr
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Predlog spremembe 11
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 4 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba porabo iz kohezijske 
politike omejiti z zmanjšanjem 
razdrobljenosti finančnih instrumentov in 
kanalov, ter pozdravlja predlog Komisije 
za boljše dodeljevanje/določanje prednosti 
ter za tematsko koncentracijo sredstev EU 
in nacionalnih sredstev pri številnih 
prednostih nalogah, da bi se dosegla 
okrepljena usklajenost med skladi z 
namenom krepitve strateške narave te 
politike; vendar poudarja, da morajo biti
države članice ter regionalne in lokalne 
oblasti še vedno dovolj prožne, da lahko
svoje prednostne naloge prilagodijo 
(svojim) posebnim razvojnim potrebam;

4. meni, da je treba porabo iz kohezijske 
politike omejiti z zmanjšanjem 
razdrobljenosti finančnih instrumentov in 
kanalov in s spodbujanjem večjega 
dopolnjevanja med različnimi finančnimi 
instrumenti, ter pozdravlja predlog 
Komisije za boljše dodeljevanje/določanje 
prednosti ter za tematsko koncentracijo 
sredstev EU in nacionalnih sredstev pri 
številnih prednostih nalogah, da bi se 
dosegla okrepljena usklajenost med skladi 
z namenom krepitve strateške narave te 
politike; vendar poudarja, da morajo imeti 
države članice ter regionalne in lokalne 
oblasti še vedno na voljo dovolj
prilagodljivosti, da lahko svoje prednostne 
naloge prilagodijo (svojim) posebnim 
razvojnim potrebam;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. opozarja, da je eden glavnih razlogov 
za težave evropskega sklada za regionalni 
razvoj in drugih strukturnih skladov pri 
učinkovitem zagotavljanju denarja za 
projekte, ki imajo več možnosti za 
uresničitev gospodarskega razvoja in 
ustvarjanje delovnih mest, pretirano 
poudarjanje absorpcijske sposobnosti 
namesto rezultatov; 



AM\859151SL.doc 9/21 PE460.648v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 13
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. vztraja, da bi moral evropski socialni 
sklad ostati v okviru uredbe o splošnih 
določbah o skladih kohezijske politike, 
vendar potrebuje lastna pravila;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da ima neosredotočeno in 
neusklajeno zasnovana politika lahko za 
posledico financiranje zelo široke in 
nepovezane zbirke projektov, pri čemer ni 
nujno, da imajo prednost naložbe z 
največjim učinkom za konkurenčnost in 
gospodarski razvoj regij;

Or. en

Predlog spremembe 15
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da mora sodelovanje na 
posameznih ozemeljskih ravneh upravnih 
enot, zadolženih za posamezne sklade 
(evropski sklad za regionalni razvoj, 
evropski socialni sklad, kohezijski sklad, 
evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in evropski sklad za ribištvo), 
potekati tako, da se vzpostavijo odbori za 
financiranje iz več skladov, ki bodo 
izbirali in spremljali projekte, da bi tako 
racionalizirali financiranje projektov, 
izboljšali črpanje sredstev in zmanjšali 
upravna bremena;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba dodatno okrepiti 
usklajevanje med instrumenti kohezijske 
politike kot takimi (evropskim skladom za 
regionalni razvoj, evropskim socialnim 
skladom in kohezijskim skladom), pa tudi 
med ukrepi, ki se financirajo iz teh 
instrumentov ter dejavnostmi, ki se 
izvajajo pod projekti vseevropskega 
omrežja (TEN), sedmega okvirnega 
programa in varovanja ključne 
infrastrukture;

7. poudarja, da je treba dodatno okrepiti 
usklajevanje med instrumenti kohezijske 
politike kot takimi (evropskim skladom za
regionalni razvoj, evropskim socialnim 
skladom in kohezijskim skladom), pa tudi 
med ukrepi, ki se financirajo iz teh 
instrumentov, ter dejavnostmi, ki se 
izvajajo pod projekti vseevropskega 
omrežja (TEN), sedmega okvirnega 
programa in varovanja ključne 
infrastrukture, pri čemer bi morali biti 
zmožni vzpostaviti tudi sinergije z 
instrumenti zunanjih vidikov politik 
Unije, na primer evropskim razvojnim 
skladom (ERS), evropskim instrumentom 
sosedstva in partnerstva ali evropskim 
instrumentom za razvojno sodelovanje;

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 7 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba dodatno okrepiti 
usklajevanje med instrumenti kohezijske 
politike kot takimi (evropskim skladom za 
regionalni razvoj, evropskim socialnim 
skladom in kohezijskim skladom), pa tudi 
med ukrepi, ki se financirajo iz teh 
instrumentov ter dejavnostmi, ki se 
izvajajo pod projekti vseevropskega 
omrežja (TEN), sedmega okvirnega 
programa in varovanja ključne 
infrastrukture;

7. poudarja, da je treba dodatno okrepiti 
usklajevanje med instrumenti kohezijske 
politike kot takimi (evropskim skladom za 
regionalni razvoj, evropskim socialnim 
skladom in kohezijskim skladom), zlasti 
zato, da bi lahko vzpostavili programe, ki 
se financirajo iz več skladov, pa tudi med 
ukrepi, ki se financirajo iz teh instrumentov 
ter dejavnostmi, ki se izvajajo pod projekti 
vseevropskega omrežja (TEN), sedmega 
okvirnega programa in varovanja ključne 
infrastrukture;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da bi bile morda smiselne 
sinergije pri čezmejnih projektih v okviru 
cilja ozemeljskega sodelovanja med 
evropskim skladom za regionalni razvoj 
ter predpristopnimi in sosedskimi 
instrumenti;

Or. fr
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Predlog spremembe 19
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 8 

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da lahko vzajemna krepitev in 
usklajevanje politik EU iz proračuna Unije 
nedvomno zagotovi najboljše možne 
rezultate;

8. meni, da lahko vzajemna krepitev in 
usklajevanje politik EU iz proračuna Unije 
nedvomno zagotovi najboljše možne 
rezultate; se zavzema za razvoj pobud 
finančnega inženiringa, kot so na primer 
instrumenti, ki jih financira EIB, in za 
večjo uporabo teh instrumentov;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. vendar poudarja, da se veliko držav 
članic spopada s težavami pri usklajevanju 
različnih skladov in da so izrazile 
zaskrbljenost zaradi pomanjkanja sinergij, 
v nekaterih primerih celo 
prekrivanja/podvajanja med skladi; zato 
poudarja, da je za izvajanje zapletenih 
pravil o upravljanju skladov potrebna 
visoka raven zmogljivosti institucij, da bi 
se premagale ovire in zadovoljivo 
usklajevalo njihovo izvajanje;

9. vendar poudarja, da se veliko držav 
članic spopada s težavami pri usklajevanju 
različnih skladov in da so izrazile 
zaskrbljenost zaradi pomanjkanja sinergij, 
v nekaterih primerih celo 
prekrivanja/podvajanja med skladi; zato 
poudarja, da je za izvajanje zapletenih 
pravil o upravljanju skladov potrebna 
visoka raven zmogljivosti institucij, da bi 
se premagale ovire in zadovoljivo 
usklajevalo njihovo izvajanje; poudarja 
pomen sofinanciranja in potrebne 
poenostavitve njihovih pravil, s čimer bi 
omogočili krepitev sinergij med 
strukturnimi skladi;

Or. pt
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Predlog spremembe 21
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 9 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. vendar poudarja, da se veliko držav 
članic spopada s težavami pri usklajevanju 
različnih skladov in da so izrazile 
zaskrbljenost zaradi pomanjkanja sinergij, 
v nekaterih primerih celo 
prekrivanja/podvajanja med skladi; zato 
poudarja, da je za izvajanje zapletenih 
pravil o upravljanju skladov potrebna 
visoka raven zmogljivosti institucij, da bi 
se premagale ovire in zadovoljivo 
usklajevalo njihovo izvajanje;

9. vendar poudarja, da se veliko držav 
članic spopada s težavami pri usklajevanju 
različnih skladov in da so izrazile 
zaskrbljenost zaradi pomanjkanja sinergij, 
v nekaterih primerih celo 
prekrivanja/podvajanja med skladi; zato 
poudarja, da je za izvajanje zapletenih 
pravil o upravljanju skladov potrebna 
previsoka raven zmogljivosti institucij, da 
bi se premagale ovire in zadovoljivo 
usklajevalo njihovo izvajanje;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. zahteva razjasnitev ozemeljskega 
področja uporabe in uskladitev pravil 
glede upravičenosti med evropskim 
skladom za regionalni razvoj in evropskim 
kmetijskim skladom za razvoj podeželja na 
kmetijskih in predmestnih območjih, da bi 
se tako izognili nepotrebnemu prekrivanju 
teh dveh skladov; vztraja pri potrebi po 
tesnem sodelovanju, kar zadeva izbiro in 
spremljanje projektov, ki se na določenem 
ozemlju financirajo iz teh dveh skladov;

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. glede tega meni, da bi bilo mogoče z 
združitvijo evropskega socialnega sklada 
in sklada za prilagajanje globalizaciji 
poenostaviti upravljanje skladov in zlasti 
povečati sinergijske učinke;

Or. de

Predlog spremembe 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 10 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. meni, da skupna pravila o upravljanju, 
ustreznosti, pregledovanju in poročanju pri 
projektih, ki se financirajo iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj, evropskega 
socialnega sklada, kohezijskega sklada, 
evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in evropskega sklada za ribištvo 
(zlasti pri ukrepih za podporo gospodarske 
raznolikosti na podeželju in na ribiških 
območjih) nimajo zgolj ključne vloge pri 
spodbujanju in lajšanju bolj učinkovitega 
izvajanja programov kohezijske politike, 
ampak tudi bistveno prispevajo k 
prizadevanjem za poenostavitev; poleg 
tega meni, da bi to poenostavilo uporabo 
skladov s strani upravičencev in njihovo 
vodenje s strani nacionalnih oblasti, kar bi 
zmanjšalo tveganje napak, hkrati pa bi 
zagotovilo potrebno raznolikost, ki bi 
zrcalila posebnosti politik, instrumentov in 
upravičencev, pa tudi manjšim 
udeležencem olajšalo sodelovanje pri 

10. meni, da skupna pravila o upravljanju, 
ustreznosti, pregledovanju in poročanju pri 
projektih, ki se financirajo iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj, evropskega 
socialnega sklada, kohezijskega sklada, 
evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in evropskega sklada za ribištvo 
(zlasti pri ukrepih za podporo gospodarske 
raznolikosti na podeželju in na ribiških 
območjih) nimajo zgolj ključne vloge pri 
spodbujanju in lajšanju bolj učinkovitega 
izvajanja programov kohezijske politike, 
ampak tudi bistveno prispevajo k 
prizadevanjem za poenostavitev; poleg 
tega meni, da bi to poenostavilo uporabo 
skladov s strani upravičencev in njihovo 
vodenje s strani nacionalnih oblasti, kar bi 
zmanjšalo tveganje napak, hkrati pa bi 
zagotovilo potrebno raznolikost, ki bi 
zrcalila posebnosti politik, instrumentov in 
upravičencev, pa tudi manjšim 
udeležencem olajšalo sodelovanje pri 
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programih kohezijske politike in 
omogočilo lažjo porabo razpoložljivih 
sredstev;

programih kohezijske politike in 
omogočilo lažjo porabo razpoložljivih 
sredstev, pod pogojem, da bo ta 
poenostavitev podprta z zadostnimi 
finančnimi sredstvi za tehnično pomoč ;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj okrepi tako 
tehnično pomoč kot usposabljanje, 
namenjena nacionalnim, regionalnim in 
lokalnim upravam, da se povečajo 
zmogljivosti in poznavanje pravil v zvezi s 
težavami, povezanimi z izvajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 12 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. hkrati poudarja, da je pomembno 
povečati administrativne zmogljivosti v 
državah članicah, na regionalni in lokalni 
ravni, pa tudi med zainteresiranimi stranmi, 
da bi se premagale ovire za učinkovite 
sinergije med strukturnimi in drugimi 
skladi ter da bi se podprlo učinkovito 
oblikovanje politike in njeno izvajanje; 
vztraja, da ima Komisija pri tem bistveno 
vlogo;

12. hkrati poudarja, da je pomembno 
povečati administrativne zmogljivosti v 
državah članicah, na regionalni in lokalni 
ravni, pa tudi med zainteresiranimi stranmi, 
in sicer s poenostavljenim dostopom do 
sredstev tehnične pomoči, da bi se 
premagale ovire za učinkovite sinergije 
med strukturnimi in drugimi skladi ter da 
bi se podprlo učinkovito oblikovanje 
politike in njeno izvajanje; vztraja, da ima 
Komisija pri tem bistveno vlogo;
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Or. fr

Predlog spremembe 27
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče in treba doseči z boljšo 
sinergijo med finančnimi instrumenti 
kohezijske politike ter boljšim 
usklajevanjem med njimi in drugimi 
finančnimi instrumenti;

Or. pt

Predlog spremembe 28
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. opozarja na to, da načeli 
subsidiarnosti in upravljanja na več 
ravneh pomembno pripomoreta k 
spodbujanju usklajevanja med različnimi 
organi odločanja in krepitvi sinergij med 
različnimi finančnimi instrumenti;

Or. pt

Predlog spremembe 29
Nuno Teixeira

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

12c. zagovarja preprostejšo in prožnejšo 
arhitekturo prihodnje kohezijske politike, 
s katero bo lažje zagotoviti optimalno 
črpanje sredstev in učinkovitost skladov;

Or. pt

Predlog spremembe 30
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči 
najučinkovitejše načine za izboljšanje 
sinergij na kraju samem; v zvezi s tem 
predlaga, naj se upošteva možnost, da bi 
države članice lahko imele posamezen
operacijski sistem na regijo, ki bi zajemal 
več skladov (evropski sklad za regionalni 
razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski 
sklad, evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in evropski sklad za ribištvo), 
upravljal pa bi ga en organ;

13. poziva Komisijo, naj preuči 
najučinkovitejše načine za izboljšanje 
sinergij na kraju samem; v zvezi s tem 
predlaga, naj se upošteva možnost, da bi 
države članice lahko imele en sam
operativni program na regijo, ki bi zajemal 
več skladov (evropski sklad za regionalni 
razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski 
sklad, evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in evropski sklad za ribištvo), 
upravljal pa bi ga en organ, pri čemer bi 
bilo treba posebno pozornost nameniti 
prispevkom regij k decentraliziranemu 
pristopu ter podelitvi večje avtonomije in 
prilagodljivosti regijam, da bi jim tako 
omogočili sodelovanje pri izdelavi lastnih 
strategij ter ustrezno ovrednotili 
regionalne in lokalne upravne ravni;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 13 
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči 
najučinkovitejše načine za izboljšanje 
sinergij na kraju samem; v zvezi s tem 
predlaga, naj se upošteva možnost, da bi 
države članice lahko imele posamezen
operacijski sistem na regijo, ki bi zajemal 
več skladov (evropski sklad za regionalni 
razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski 
sklad, evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in evropski sklad za ribištvo), 
upravljal pa bi ga en organ;

13. poziva Komisijo, naj preuči 
najučinkovitejše načine za izboljšanje 
sinergij na kraju samem; v zvezi s tem 
predlaga, naj se upošteva možnost, da bi 
države članice lahko imele en sam
operativni program na regijo, ki bi zajemal 
več skladov (evropski sklad za regionalni 
razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski 
sklad, evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in evropski sklad za ribištvo), 
upravljal pa bi ga en organ; predlaga 
nacionalnim organom za upravljanje v 
državah članicah, naj pripravijo prihodnje 
operativne programe, ki bodo dobro 
prilagojeni lokalnim in regionalnim 
ciljem;

Or. ro

Predlog spremembe 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 13 

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj preuči 
najučinkovitejše načine za izboljšanje 
sinergij na kraju samem; v zvezi s tem 
predlaga, naj se upošteva možnost, da bi 
države članice lahko imele posamezen
operacijski sistem na regijo, ki bi zajemal 
več skladov (evropski sklad za regionalni 
razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski 
sklad, evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in evropski sklad za ribištvo), 
upravljal pa bi ga en organ;

13. poziva Komisijo, naj preuči 
najučinkovitejše načine za izboljšanje 
sinergij na kraju samem; v zvezi s tem 
predlaga, naj se upošteva možnost, da bi 
države članice lahko imele en sam
operativni program na regijo, ali 
večregijski operativni program v okviru 
makroregionalnih strategij, ki bi zajemal 
več skladov (evropski sklad za regionalni 
razvoj, evropski socialni sklad, kohezijski 
sklad, evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in evropski sklad za ribištvo), 
upravljal pa bi ga en organ;

Or. fr
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Predlog spremembe 33
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva države članice, naj dajo 
prednost naložbam v institucionalno 
zmogljivost ter poenostavijo svoje 
nacionalne določbe, da zmanjšajo 
upravno breme in povečajo svojo 
absorpcijsko sposobnost;

Or. en

Predlog spremembe 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. izpostavlja dodano vrednost, ki jo z 
vidika prilagodljivosti zagotavlja 
navzkrižno financiranje iz evropskega 
sklada za regionalni razvoj in evropskega 
socialnega sklada, kar zadeva projekte 
socialnega vključevanja in strategije 
celostnega mestnega razvoja; poziva 
Komisijo, naj objavi vodnik za organe 
upravljanja, da se bodo lahko seznanili z 
možnostmi, ki jih ponuja to orodje, in 
veljavnimi pravili;

Or. fr
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Predlog spremembe 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj razmisli o 
programih, ki se financirajo iz več 
skladov, za države članice in regije, ki jih 
želijo uporabljati; meni, da bi to 
prispevalo k bolj celostnemu in prožnemu 
delovanju ter povečalo učinkovitost 
različnih skladov (evropskega sklada za 
regionalni razvoj, evropskega socialnega 
sklada, kohezijskega sklada, evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
evropskega sklada za ribištvo in sedmega 
okvirnega programa za raziskave); 

Or. en

Predlog spremembe 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 15 

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva Komisijo, naj spodbuja države 
članice, naj razširijo mehanizme za 
upravljanje kohezijske politike (na primer 
skupno programiranje, financiranje in 
izvajanje v partnerstvu na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni) na sklade, 
zajete v skupnem strateškem okviru, da bi 
se izboljšala uspešnost in učinkovitost 
javne porabe;

15. poziva Komisijo, naj pripravi evropske 
smernice za upravljanje na več ravneh in 
spodbuja države članice, naj jih 
uresničujejo v skladu s posebnimi 
lokalnimi in regionalnimi cilji ter naj 
mehanizme za upravljanje kohezijske 
politike (na primer skupno programiranje, 
financiranje in izvajanje v partnerstvu na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni) 
razširijo na sklade, zajete v skupnem 
strateškem okviru, da bi se izboljšala 
uspešnost in učinkovitost javne porabe;

Or. ro
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