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Predlog spremembe 1
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da nesporna dodana vrednost 
evropske kohezijske politike ponuja 
najboljši način za ustvarjanje delovnih 
mest in spodbujanje gospodarske rasti; 
poudarja, da programi, ki so se začeli po 
letu 2007, zahtevajo več sredstev za plačila 
in da je treba to ustrezno upoštevati v 
proračunu EU za leto 2012;

1. meni, da nesporna dodana vrednost 
evropske kohezijske politike ponuja 
najboljši način za ustvarjanje delovnih 
mest in spodbujanje gospodarske rasti, kar 
prispeva h gospodarskemu in socialnemu 
razvoju regij ter k blagostanju 
prebivalstva; poudarja, da programi, ki so 
se začeli po letu 2007, zahtevajo več 
sredstev za plačila in da je treba to ustrezno 
upoštevati v proračunu EU za leto 2012;

Or. ro

Predlog spremembe 2
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da nesporna dodana vrednost 
evropske kohezijske politike ponuja 
najboljši način za ustvarjanje delovnih 
mest in spodbujanje gospodarske rasti; 
poudarja, da programi, ki so se začeli po 
letu 2007, zahtevajo več sredstev za plačila 
in da je treba to ustrezno upoštevati v 
proračunu EU za leto 2012;

1. meni, da nesporna dodana vrednost 
evropske kohezijske politike ponuja 
najboljši način za ustvarjanje delovnih 
mest in spodbujanje gospodarske rasti; 
poudarja, da programi, ki so se začeli po 
letu 2007, postajajo popolnoma delujoči in 
zato zahtevajo več sredstev za plačila in da 
je treba to ustrezno upoštevati v proračunu 
EU za leto 2012;

Or. en
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Predlog spremembe 3
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da nesporna dodana vrednost 
evropske kohezijske politike ponuja 
najboljši način za ustvarjanje delovnih 
mest in spodbujanje gospodarske rasti; 
poudarja, da programi, ki so se začeli po 
letu 2007, zahtevajo več sredstev za plačila 
in da je treba to ustrezno upoštevati v 
proračunu EU za leto 2012;

1. meni, da nesporna dodana vrednost 
evropske kohezijske politike ponuja 
najboljši način za ustvarjanje delovnih 
mest in spodbujanje gospodarske rasti ter 
trajnostnega razvoja; poudarja, da 
programi, ki so se začeli po letu 2007, 
zahtevajo več sredstev za plačila in da je 
treba to ustrezno upoštevati v proračunu 
EU za leto 2012;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja izid referenduma z dne 29. 
marca 2009, ki Mayotte, ki je zdaj 
francoski departma, omogoča, da zaprosi 
za status najbolj oddaljene regije, ki bi 
začel veljati leta 2014 in ki ga je mogoče 
odobriti soglasno v Svetu v skladu s 
členom 355(6) Pogodbe; poudarja, da je 
treba tako kot v primeru predpristopnega 
instrumenta sprejeti določbe, ki lokalnim 
oblastem na Mayottu omogočajo, da se 
pripravijo na to možnost;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Luís Paulo Alves
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je kohezijska politika bistven 
instrument za popravljanje strukturnih 
neravnovesij in konkurenčnih 
nesorazmerij v EU in da je to nekaj, kar je 
brez dvoma bistveno za prihodnje 
povezovanje Evrope in kar bo Evropski 
uniji omogočilo, da iz sedanje krize izide 
močnejša;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da ima kohezijska politika 
večplastno vizijo, ki pokriva tako 
gospodarski razvoj manj razvitih regij s 
podporo za ranljive družbene skupine kot 
povečano konkurenčnost in trajnostni 
razvoj ob uresničevanju ciljev in posebnih 
regionalnih značilnosti strategije EU 
2020; meni, da morajo to vizijo izražati 
tudi odobrena proračunska sredstva;

Or. ro

Predlog spremembe 7
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na prepričanje Parlamenta, da 
je treba sicer proračunska sredstva v 
razdelkih 1a in 1b uporabiti za usklajevanje 
področij politik s cilji strategije EU2020, 
vendar so cilji kohezijske politike, namreč 
zmanjšanje razlik med regijami, prav tako 
pomembni;

2. opozarja na prepričanje Parlamenta, da 
je treba sicer proračunska sredstva v 
razdelkih 1a in 1b uporabiti za usklajevanje 
področij politik s cilji strategije EU2020, 
vendar so cilji kohezijske politike, namreč 
zmanjšanje razlik med regijami, prav tako 
pomembni in bi zato morali služiti 
spodbujanju prave konvergence ter 
resnične gospodarske in socialne kohezije, 
kar bo omogočilo izkoriščanje celovitega 
potenciala, ki ga ponuja endogena rast v 
vsaki državi in vsaki regiji, ustvarjanje 
delovnih mest s pravicami, izkoreninjenje 
revščine in socialne izključenosti in 
ohranjanje okolja;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na prepričanje Parlamenta, da 
je treba sicer proračunska sredstva v 
razdelkih 1a in 1b uporabiti za usklajevanje 
področij politik s cilji strategije EU2020, 
vendar so cilji kohezijske politike, namreč 
zmanjšanje razlik med regijami, prav tako 
pomembni;

2. opozarja na prepričanje Parlamenta, da 
je treba sicer proračunska sredstva v 
razdelkih 1a in 1b uporabiti za usklajevanje 
področij politik s cilji strategije EU2020, 
vendar so cilji kohezijske politike, namreč 
zmanjšanje razlik med regijami, prav tako 
pomembni; ugotavlja tudi, da je strategija 
EU 2020 pomembna, vendar se potrebe in 
cilji regij razlikujejo, zato bi morali to 
odražati cilji politik, ki zagotavljajo 
prilagodljivost regij;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na prepričanje Parlamenta, da 
je treba sicer proračunska sredstva v 
razdelkih 1a in 1b uporabiti za usklajevanje 
področij politik s cilji strategije EU2020, 
vendar so cilji kohezijske politike, namreč 
zmanjšanje razlik med regijami, prav tako 
pomembni;

2. opozarja na prepričanje Parlamenta, da 
je treba sicer proračunska sredstva v 
razdelkih 1a in 1b uporabiti za usklajevanje 
področij politik s cilji strategije EU2020, 
vendar so cilji kohezijske politike, namreč 
zmanjšanje razlik med regijami in podpora 
regionalni konkurenčnosti v 
globaliziranem svetu, prav tako 
pomembni;

Or. es

Predlog spremembe 10
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. znova izraža stališče Parlamenta, da je 
treba še nadalje poenostaviti zadevna 
pravila in postopke za izvajanje, brez 
poseganja v potrebo po preglednosti in 
odgovornosti;

4. znova izraža stališče Parlamenta, da je 
treba še nadalje poenostaviti zadevna 
pravila in postopke za izvajanje, brez 
poseganja v potrebo po preglednosti in 
odgovornosti; v zvezi s tem se zaveda, da je 
treba uskladiti pravila o deljenem 
upravljanju skladov kot del revizije 
finančne uredbe, vendar vseeno izraža 
zaskrbljenost zaradi novih, odvečnih 
upravnih formalnosti, ki jih je predlagala 
Komisija;

Or. fr

Predlog spremembe 11
François Alfonsi
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da pilotni projekti prispevajo k 
inovativnosti v regionalnem razvoju, in 
upa, da se bodo okrepile zmogljivosti za 
izvajanje takšnih projektov;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. znova poudarja stališče Parlamenta, da 
je treba za kohezijsko politiko nameniti 
zadostna sredstva, da bo mogoče doseči 
njene cilje v skladu s pogodbami.

5. znova poudarja stališče Parlamenta, da 
je treba za kohezijsko politiko nameniti 
zadostna sredstva, da bo mogoče doseči 
njene cilje v skladu s pogodbami; zato 
meni, da je treba realno povečati 
proračun za kohezijsko politiko za leto 
2012.

Or. en

Predlog spremembe 13
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. znova poudarja stališče Parlamenta, da 
je treba za kohezijsko politiko nameniti 
zadostna sredstva, da bo mogoče doseči 
njene cilje v skladu s pogodbami.

5. opozarja, da je kohezijska politika 
instrument, ki se uporablja za 
financiranje precejšnjega števila področij 
politike EU; znova poudarja stališče 
Parlamenta, da je treba za kohezijsko 
politiko nameniti zadostna sredstva, da bo 
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mogoče doseči njene cilje v skladu s 
pogodbami.

Or. fi


