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Predlog spremembe 1
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju prvega odstavka člena 
3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ki 
določa, da si EU prizadeva za visoko 
raven varstva in izboljšanje kakovosti 
okolja,

Or. en

Predlog spremembe 2
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju člena 191 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) ki 
določa, da si EU prizadeva za ohranjanje, 
varovanje in izboljšanje kakovosti okolja 
ter skrbno in preudarno rabo naravnih 
virov ter za boj proti podnebnim 
spremembam na regionalni in 
mednarodni ravni,

Or. en

Predlog spremembe 3
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) in odstavka 2 člena 
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3(3) PEU, ki določata, da je načelo 
enakosti med ženskami in moškimi 
temeljno načelo Evropske unije in tudi 
njen cilj,

Or. en

Predlog spremembe 4
Riikka Manner

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) 
št. 1906/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi pravil za udeležbo 
podjetij, raziskovalnih središč in univerz 
pri ukrepih v okviru Sedmega okvirnega 
programa in razširjanju rezultatov 
raziskav4,
__________________
4 UL L 391, 30.12.2006, str.1.

Or. en

Predlog spremembe 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1082/2006 z 
dne 5. julija 2006 o ustanovitvi 
evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje (EZTS),

Or. fr
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Predlog spremembe 6
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
22. septembra 2010 o evropski strategiji za 
gospodarski in družbeni razvoj gorskih 
regij, otokov in redko poseljenih območij 
(P7_TA-PROV(2010)0341),

Or. en

Predlog spremembe 7
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

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

Or. en

Predlog spremembe 8
Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
regionalni razvoj o stanju in prihodnjih 
sinergijah med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj in drugimi strukturnimi 
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skladi za večjo učinkovitost,

Or. en

Predlog spremembe 9
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
14. decembra 2010 o doseganju dejanske 
ozemeljske, socialne in gospodarske 
kohezije v EU – nujen pogoj za globalno 
konkurenčnost? (Sprejeta besedila 
P7_TA(2010)0473),

Or. ro

Predlog spremembe 10
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z 
naslovom „Evropska platforma za boj 
proti revščini in socialni izključenosti: 
evropski okvir za socialno in teritorialno 
kohezijo“ (KOM(2010)578),

Or. en

Predlog spremembe 11
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega 
sveta (29. in 30. oktober 2009), ki 
določajo, da je treba emisije do leta 2050
zmanjšati za najmanj 80–95 % v 
primerjavi z ravnjo iz leta 1990, ter ob 
upoštevanju sklepov Evropskega sveta z 
dne 4. februarja 2011, ki so znova potrdili 
to potrebo,

Or. en

Predlog spremembe 12
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

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

Or. en

Predlog spremembe 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Lambert van Nistelrooij, Maurice 
Ponga, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Philippe Boulland

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z 
naslovom „Peto poročilo o koheziji“, 
sprejetega 1. aprila 2011,
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Or. fr

Predlog spremembe 14
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 
26. maja 2004 o okrepljenem partnerstvu 
za najbolj oddaljene regije 
(KOM(2004)0343) in Sporočila Komisije z 
dne 17. oktobra 2008 z naslovom „Najbolj 
oddaljene regije: prednost Evrope“ 
(KOM(2008)0642),

Or. fr

Predlog spremembe 15
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
regionalni razvoj in mnenj Odbora za 
zunanje zadeve, Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane ter Odbora za 
promet in turizem (A7-0202/2010) o 
strategiji Evropske unije za regijo 
Baltskega morja in vlogi makroregij v 
prihodnji kohezijski politiki,

Or. pl

Predlog spremembe 16
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker kohezijska politika EU odločilno 
prispeva k temu, da je v preteklem in 
tekočem obdobju financiranja v vseh 
regijah EU mogoče opaziti povečanje 
produktivnosti; ob poudarjanju, da 
poročilo o naknadni oceni poleg tega kaže 
na občutno zmanjšanje ekonomskih,
socialnih in regionalnih razlik; ker ta 
razvoj pozitivno vpliva tudi na socialno 
varstvo in naložbe v varstvo okolja,

A. ker je kohezijska politika ključni steber 
v procesu evropskega povezovanja in 
glavni instrument EU za spodbujanje 
skladnega razvoja celotne Unije, zlasti z 
zmanjševanjem razlik med stopnjami 
razvitosti regij, ki odločilno prispeva k 
rasti in blaginji Unije v preteklem in 
tekočem obdobju financiranja; ker je 
naknadna ocena pokazala, da kljub 
uspehom in občutnemu zmanjšanju
ekonomskih in socialnih razlik še vedno 
obstajajo velike ekonomske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami,

Or. es

Predlog spremembe 17
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker kohezijska politika EU odločilno
prispeva k temu, da je v preteklem in 
tekočem obdobju financiranja v vseh 
regijah EU mogoče opaziti povečanje 
produktivnosti; ob poudarjanju, da 
poročilo o naknadni oceni poleg tega kaže 
na občutno zmanjšanje ekonomskih, 
socialnih in regionalnih razlik; ker ta 
razvoj pozitivno vpliva tudi na socialno 
varstvo in naložbe v varstvo okolja,

A. ker kohezijska politika EU prispeva k 
zmanjšanju ekonomskih, socialnih in 
regionalnih razlik, kot je razvidno iz 
naknadnega vrednotenja; ker ta razvoj 
pozitivno vpliva tudi na socialno varstvo in 
naložbe v varstvo okolja,

Or. fr

Predlog spremembe 18
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker kohezijska politika EU odločilno 
prispeva k temu, da je v preteklem in 
tekočem obdobju financiranja v vseh 
regijah EU mogoče opaziti povečanje 
produktivnosti; ob poudarjanju, da poročilo 
o naknadni oceni poleg tega kaže na 
občutno zmanjšanje ekonomskih, socialnih 
in regionalnih razlik; ker ta razvoj 
pozitivno vpliva tudi na socialno varstvo in 
naložbe v varstvo okolja,

A. ker je kohezijska politika EU sodobna 
in dolgoročna politika, ki spodbuja 
regionalni razvoj vseh regij, kar prispeva 
k doseganju splošnih ciljev EU; ker ta 
politika odločilno prispeva k olajšanju 
trajnostnega razvoja in k temu, da je v 
preteklem in tekočem obdobju financiranja 
v vseh regijah EU mogoče opaziti 
povečanje produktivnosti; ob poudarjanju, 
da poročilo o naknadni oceni poleg tega 
kaže na občutno zmanjšanje ekonomskih, 
socialnih in regionalnih razlik; ker ta 
razvoj ne vpliva vedno pozitivno tudi na 
socialno varstvo in ker delno ni v skladu s 
cilji EU za varstvo okolja in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti,

Or. en

Predlog spremembe 19
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Aa. ker je bila kohezijska politika 
ustvarjena kot nasprotje enotnega trga in
kot pomemben instrument solidarnosti 
med državami članicami in regijami v 
Evropi,

Or. fr

Predlog spremembe 20
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier



AM\865029SL.doc 11/144 PE462.896v01-00

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Aa. ker kohezijska politika pomaga pri 
razvoju inovativne in solidarne Evrope, ki 
varuje pred izzivi, povezanimi z 
globalizacijo, 

Or. fr

Predlog spremembe 21
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ab. ker kohezijska politika pomeni 
resničen državljanski izziv, saj prinaša 
Evropo v vsakodnevno življenje ter 
zagotavlja njeno otipljivost in 
prepoznavnost na celotnem ozemlju,

Or. fr

Predlog spremembe 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker sta se kohezijska in strukturna 
politika v kriznih položajih izkazali kot 
prilagodljivi in sta lahko odločilno 
prispevali k različnim nacionalnim 
načrtom za oživitev gospodarstva in 
programom za usposabljanje,

B. ker je ekonomska in finančna kriza 
poudarila nujnost kohezijske politike, ki 
omogoča prilagodljiv odziv na potrebe 
regij, zlasti manj razvitih; ker je v času 
krize ta evropska politika odločilno 
prispevala k različnim nacionalnim 
načrtom za oživitev gospodarstva in 
programom za usposabljanje,
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Or. es

Predlog spremembe 23
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker sta se kohezijska in strukturna
politika v kriznih položajih izkazali kot 
prilagodljivi in sta lahko odločilno 
prispevali k različnim nacionalnim 
načrtom za oživitev gospodarstva in 
programom za usposabljanje,

B. ker se je kohezijska politika v kriznih 
razmerah izkazala kot prilagodljiva in je
lahko odločilno prispevala k različnim 
nacionalnim načrtom za oživitev 
gospodarstva in programom za 
usposabljanje,

Or. en

Predlog spremembe 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper, Sophie Auconie, Philippe Boulland

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker sta se kohezijska in strukturna 
politika v kriznih položajih izkazali kot 
prilagodljivi in sta lahko odločilno 
prispevali k različnim nacionalnim načrtom 
za oživitev gospodarstva in programom za 
usposabljanje,

B. ker sta se kohezijska in strukturna 
politika v kriznih razmerah izkazali kot 
prilagodljivi in sta lahko odločilno 
prispevali k različnim nacionalnim načrtom 
za oživitev gospodarstva in programom za 
usposabljanje in ker je pomembno ohraniti 
takšno prilagodljivost,

Or. fr

Predlog spremembe 25
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ba. ker evropska strukturna politika 
pomembno prispeva k premagovanju 
gospodarske in finančne krize, saj daje 
njena usmeritev v istočasno izravnavanje 
razlik in inovacije evropskim regijam 
odločilno spodbudo za izboljšanje 
infrastrukture, krepitev regionalne 
inovativnosti ter za trajnostni ekološki 
razvoj,

Or. de

Predlog spremembe 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Bb. ker se evropske regije skupaj soočajo 
z globalizacijskimi in demografskimi izzivi 
ter izzivi ohranjanja virov in ker je treba 
izkoristiti lokalne potenciale vseh regij, da 
se okrepita tako rast kot tudi regionalna 
in socialna kohezija,

Or. de

Predlog spremembe 27
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker se je usmeritev strukturnih skladov črtano
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na cilje lizbonske strategije izkazala kot 
dobra, kar dokazujejo veliki vezani tržni 
deleži pri ciljih „konvergenčnost“ ter 
„regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje“, vendar s kritično 
pripombo, da je le dobrih 20 % projektov 
pri cilju „ozemeljsko sodelovanje“ v 
skladu z lizbonskimi usmeritvami,

Or. en

Predlog spremembe 28
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker se je usmeritev strukturnih skladov 
na cilje lizbonske strategije izkazala kot 
dobra, kar dokazujejo veliki vezani tržni 
deleži pri ciljih „konvergenčnost“ ter 
„regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje“, vendar s kritično 
pripombo, da je le dobrih 20 % projektov 
pri cilju „ozemeljsko sodelovanje“ v 
skladu z lizbonskimi usmeritvami,

C. ker prinaša usmeritev strukturnih 
skladov na evropske cilje dodano vrednost 
za regije; ker bo nadaljnje osredotočenje 
sredstev v razvitejših regijah na omejeno 
število ciljev prinesla rezultate le, če bo 
mogoče s pristopom od spodaj navzgor 
dovolj prožno oblikovati regionalne 
rešitve po meri za doseganje ciljev,

Or. en

Predlog spremembe 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. C. ker se je usmeritev strukturnih 
skladov na cilje lizbonske strategije
izkazala kot dobra, kar dokazujejo veliki 
vezani tržni deleži pri ciljih
„konvergenčnost“ ter „regionalna 

C. ker mora kohezijska politika še naprej 
spodbujati rast in konkurenčnost, 
podobno kot v tekočem obdobju, ko je bil 
velik delež sredstev iz strukturnih skladov 
usmerjen v naložbe za doseganje ciljev
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konkurenčnost in zaposlovanje“, vendar s 
kritično pripombo, da je le dobrih 20 % 
projektov pri cilju „ozemeljsko 
sodelovanje“ v skladu z lizbonskimi 
usmeritvami,

lizbonske strategije v okviru ciljev
„konvergenca“ ter „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“, čeprav je 
v tekočem obdobju le dobrih 20 % 
projektov pri cilju „ozemeljsko 
sodelovanje“ v skladu z lizbonskimi 
usmeritvami,

Or. es

Predlog spremembe 30
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker se je usmeritev strukturnih skladov 
na cilje lizbonske strategije izkazala kot 
dobra, kar dokazujejo veliki vezani tržni 
deleži pri ciljih „konvergenčnost“ ter 
„regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje“, vendar s kritično 
pripombo, da je le dobrih 20 % projektov 
pri cilju „ozemeljsko sodelovanje“ v 
skladu z lizbonskimi usmeritvami,

C. ker se je usmeritev strukturnih skladov 
na cilje lizbonske strategije izkazala kot 
dobra, kar dokazujejo visoke stopnje 
odobritev za sprejem obveznosti pri ciljih 
„konvergenca“ ter „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“,

Or. fr

Predlog spremembe 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan 
Olbrycht, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker se je usmeritev strukturnih skladov 
na cilje lizbonske strategije izkazala kot 
dobra, kar dokazujejo veliki vezani tržni 
deleži pri ciljih „konvergenčnost“ ter 
„regionalna konkurenčnost in 

C. ker se je usmeritev strukturnih skladov 
na cilje lizbonske strategije izkazala kot 
dobra, kar dokazujejo visoke stopnje 
odobritev za sprejem obveznosti pri ciljih 
„konvergenca“ ter „regionalna 
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zaposlovanje“, vendar s kritično 
pripombo, da je le dobrih 20 % projektov 
pri cilju „ozemeljsko sodelovanje“ v skladu 
z lizbonskimi usmeritvami,

konkurenčnost in zaposlovanje“, in ker je 
20 % projektov pri cilju „ozemeljsko 
sodelovanje“ v skladu z lizbonskimi 
usmeritvami,

Or. fr

Predlog spremembe 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ca. ker je cilj teritorialnega sodelovanja 
spodbujati ozemlja in regije k 
sodelovanju, da bi skupaj odgovorili na 
skupne izzive, zmanjšali fizične, upravne 
in zakonske ovire, ki zavirajo to 
sodelovanje, ter omilili „učinek meje“,

Or. fr

Predlog spremembe 33
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
posledice finančne krize in pomanjkljivo 
izvajanje notranjega trga, premajhna 
proračunska disciplina in nezadosten 
makroekonomski okvir posameznih držav 
članic,

D. ker neuspeha lizbonske strategije ni 
povzročilo nezadostno izvajanje kohezijske 
politike, temveč zlasti posledice finančne 
krize, osredotočanje strategije na 
„konkurenčnost“, zmanjševanje stroškov, 
opuščanje socialne države, čim prožnejše 
trge dela, liberalizacijo trgov na splošno 
in spodbujanje politik držav članic, ki 
temeljijo na iskanju koristi na škodo 
drugih (t.i. politike „beggar thy 
neighbour“); ker je neuspeh lizbonske 
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strategije tudi posledica metod dela, ki 
dopuščajo neuspešno izvajanje te 
strategije v državah članicah, ter 
pomanjkljivosti notranjega trga, 
premajhnega fiskalnega usklajevanja, 
povišane inflacije, ki ob stagnaciji plač še 
naprej obremenjuje proračune 
gospodinjstev, in pomanjkanja politične 
volje držav članic in Komisije, da bi si 
prizadevale za povečanje pravic delavcev 
in izboljšanje delovnih razmer v Evropi 
ter zagotovile višjo stopnjo zaposlenosti;

Or. xm

Predlog spremembe 34
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
posledice finančne krize in pomanjkljivo 
izvajanje notranjega trga, premajhna 
proračunska disciplina in nezadosten 
makroekonomski okvir posameznih držav 
članic,

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč 
makroekonomski dejavniki ter 
neupoštevanje upravljanja na več ravneh, 
zlasti nevključevanje regionalne ravni v 
proces oblikovanja in izvajanja strategije,

Or. fr

Predlog spremembe 35
Gaston Franco

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
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izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
posledice finančne krize in pomanjkljivo 
izvajanje notranjega trga, premajhna 
proračunska disciplina in nezadosten 
makroekonomski okvir posameznih držav 
članic,

izvajanje kohezijske politike, temveč 
posledice finančne krize in pomanjkljivo 
izvajanje notranjega trga ter neupoštevanje 
upravljanja na več ravneh, zlasti 
nevključevanje regionalne ravni v proces 
oblikovanja in izvajanja strategije,

Or. fr

Predlog spremembe 36
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
posledice finančne krize in pomanjkljivo 
izvajanje notranjega trga, premajhna 
proračunska disciplina in nezadosten 
makroekonomski okvir posameznih držav 
članic,

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
nezadosten makroekonomski okvir 
posameznih držav članic,

Or. es

Predlog spremembe 37
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
posledice finančne krize in pomanjkljivo 
izvajanje notranjega trga, premajhna 
proračunska disciplina in nezadosten 
makroekonomski okvir posameznih držav 
članic,

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
odsotnost upravljanja na več ravneh ter 
sprejemanja te strategije na regionalni in 
lokalni ravni, posledice finančne krize in 
pomanjkljivo izvajanje notranjega trga, 
premajhna proračunska disciplina in 
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nezadosten makroekonomski okvir 
posameznih držav članic; ker kohezijska 
politika ni zgolj instrument za doseganje 
strategije EU 2020, temveč trajni cilj v 
skladu s Pogodbo o EU,

Or. en

Predlog spremembe 38
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
posledice finančne krize in pomanjkljivo 
izvajanje notranjega trga, premajhna 
proračunska disciplina in nezadosten 
makroekonomski okvir posameznih držav 
članic,

D. ker delnega neuspeha lizbonske 
strategije ni povzročilo nezadostno 
izvajanje kohezijske politike, temveč zlasti 
posledice finančne krize in pomanjkljivo 
izvajanje notranjega trga, neustrezen okvir 
sodelovanja med državami članicami in 
nezadosten makroekonomski okvir 
posameznih držav članic,

Or. en

Predlog spremembe 39
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so se stopnje napak in zloraba 
finančne podpore v zadnjem času občutno 
zmanjšale; ker je strukturna politika žal še 
naprej politično področje z visoko stopnjo 
nepravilnosti in ker nekatere države 
članice še vedno nimajo učinkovitih 
mehanizmov proti zlorabi finančne 
podpore in za izterjavo nepravilno 
izplačanih zneskov,

E. ker so se stopnje napak v zadnjem času 
občutno zmanjšale, vendar niso bile 
povsem odpravljene, saj nekatere države 
članice še vedno nimajo učinkovitih 
mehanizmov za popravljanje teh napak in 
izterjavo nepravilno izplačanih zneskov,
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Or. es

Predlog spremembe 40
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so se stopnje napak in zloraba 
finančne podpore v zadnjem času občutno 
zmanjšale; ker je strukturna politika žal še 
naprej politično področje z visoko stopnjo 
nepravilnosti in ker nekatere države članice 
še vedno nimajo učinkovitih mehanizmov 
proti zlorabi finančne podpore in za 
izterjavo nepravilno izplačanih zneskov,

E. ker so se stopnje napak in zloraba 
finančne podpore v zadnjem času občutno 
zmanjšale; ker je strukturna politika žal še 
naprej politično področje z visoko stopnjo 
nepravilnosti in ker nekatere države članice 
še vedno nimajo učinkovitih mehanizmov 
proti zlorabi finančne podpore in za 
izterjavo nepravilno izplačanih zneskov; 
ker je treba povedati, da je mogoče 
pomemben del napak kohezijske politike 
pripisati zakonskim zahtevam zunaj 
okvira kohezijske politike, npr. na 
področju javnih naročil, okoljskih zahtev 
in državnih pomoči,

Or. en

Predlog spremembe 41
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so se stopnje napak in zloraba 
finančne podpore v zadnjem času občutno 
zmanjšale; ker je strukturna politika žal še 
naprej politično področje z visoko stopnjo 
nepravilnosti in ker nekatere države članice 
še vedno nimajo učinkovitih mehanizmov 
proti zlorabi finančne podpore in za 
izterjavo nepravilno izplačanih zneskov,

E. ker so se stopnje napak in zloraba 
finančne podpore v zadnjem času občutno 
zmanjšale; ker je strukturna politika žal še 
naprej politično področje z visoko stopnjo 
nepravilnosti in ker nekatere države članice 
še vedno nimajo učinkovitih mehanizmov 
proti zlorabi finančne podpore in za 
izterjavo nepravilno izplačanih zneskov in 
ker se nepravilnosti iz malomarnosti ali 
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namenoma ne sporočijo,

Or. de

Predlog spremembe 42
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so se stopnje napak in zloraba 
finančne podpore v zadnjem času občutno 
zmanjšale; ker je strukturna politika žal še 
naprej politično področje z visoko stopnjo 
nepravilnosti in ker nekatere države članice 
še vedno nimajo učinkovitih mehanizmov 
proti zlorabi finančne podpore in za 
izterjavo nepravilno izplačanih zneskov,

E. ker so se stopnje napak in zloraba 
finančne podpore v zadnjem času občutno 
zmanjšale; ker je kohezijska politika žal še 
naprej politično področje z visoko stopnjo 
nepravilnosti in ker nekatere države članice 
še vedno nimajo učinkovitih mehanizmov 
proti zlorabi finančne podpore in za 
izterjavo nepravilno izplačanih zneskov,

Or. en

Predlog spremembe 43
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker se je obstoječi ciljni sistem 
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenčnost, konkurenčnost in 
zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z 
zasnovo upravljanja na več ravneh in 
lažjim načrtovanjem, kar omogočata 
zanesljiva finančna podpora in sprejeto 
programsko obdobje (7 let), načeloma
izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju 
znatnih zamud pri pripravi programa, 
katerih vzrok so predolga finančna in 
zakonodajna pogajanja,

F. ker se je obstoječi sistem ciljev
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenca, konkurenčnost in 
zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z 
zasnovo upravljanja na več ravneh in 
lažjim načrtovanjem, kar omogočata 
zanesljiva finančna podpora in sprejeto 
programsko obdobje (7 let), na splošno
izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju 
znatnih zamud pri pripravi programa, 
katerih vzrok so predolga finančna in 
zakonodajna pogajanja ter bistvene 
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spremembe pravil, ki veljajo za kohezijsko 
politiko,

Or. fr

Predlog spremembe 44
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker se je obstoječi ciljni sistem 
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenčnost, konkurenčnost in 
zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z 
zasnovo upravljanja na več ravneh in 
lažjim načrtovanjem, kar omogočata 
zanesljiva finančna podpora in sprejeto 
programsko obdobje (7 let), načeloma 
izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju 
znatnih zamud pri pripravi programa, 
katerih vzrok so predolga finančna in 
zakonodajna pogajanja,

F. ker se je obstoječi sistem ciljev
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenca, konkurenčnost in 
zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z 
zasnovo upravljanja na več ravneh in 
lažjim načrtovanjem, kar omogočata 
zanesljiva finančna podpora in sprejeto 
programsko obdobje (7 let), načeloma 
izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju 
znatnih zamud pri pripravi programa, 
katerih vzrok so predolga finančna in 
zakonodajna pogajanja v postopku 
odločanja Skupnosti,

Or. es

Predlog spremembe 45
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker se je obstoječi ciljni sistem 
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenčnost, konkurenčnost in 
zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z 
zasnovo upravljanja na več ravneh in 
lažjim načrtovanjem, kar omogočata 
zanesljiva finančna podpora in sprejeto 

F. ker se je obstoječi sistem ciljev
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenca, konkurenčnost in 
zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z 
zasnovo upravljanja na več ravneh, 
horizontalnimi cilji in lažjim 
načrtovanjem, kar omogočata zanesljiva 
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programsko obdobje (7 let), načeloma 
izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju 
znatnih zamud pri pripravi programa, 
katerih vzrok so predolga finančna in 
zakonodajna pogajanja,

finančna podpora in sprejeto programsko 
obdobje (7 let), načeloma izkazal kot 
dober, vendar ob upoštevanju znatnih 
zamud pri pripravi programa, katerih vzrok 
so predolga finančna in zakonodajna 
pogajanja,

Or. en

Predlog spremembe 46
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker se je obstoječi ciljni sistem 
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenčnost, konkurenčnost in 
zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z 
zasnovo upravljanja na več ravneh in 
lažjim načrtovanjem, kar omogočata 
zanesljiva finančna podpora in sprejeto 
programsko obdobje (7 let), načeloma 
izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju 
znatnih zamud pri pripravi programa, 
katerih vzrok so predolga finančna in 
zakonodajna pogajanja,

F. ker se je obstoječi sistem ciljev
kohezijske politike (konvergenca, 
konkurenčnost in zaposlovanje, čezmejno 
sodelovanje) z zasnovo upravljanja na več 
ravneh in lažjim načrtovanjem, kar 
omogočata zanesljiva finančna podpora in 
sprejeto programsko obdobje (7 let), 
načeloma izkazal kot dober, vendar ob 
upoštevanju znatnih zamud pri pripravi 
programa, katerih vzrok so predolga 
finančna in zakonodajna pogajanja,

Or. en

Predlog spremembe 47
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker se je obstoječi ciljni sistem 
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenčnost, konkurenčnost in 
zaposlovanje, čezmejno sodelovanje) z 

F. ker se je obstoječi sistem ciljev
kohezijske in strukturne politike 
(konvergenca, konkurenčnost in 
zaposlovanje, ozemeljsko sodelovanje) z 
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zasnovo upravljanja na več ravneh in 
lažjim načrtovanjem, kar omogočata 
zanesljiva finančna podpora in sprejeto 
programsko obdobje (7 let), načeloma 
izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju 
znatnih zamud pri pripravi programa, 
katerih vzrok so predolga finančna in 
zakonodajna pogajanja,

zasnovo upravljanja na več ravneh in 
lažjim načrtovanjem, kar omogočata 
zanesljiva finančna podpora in sprejeto 
programsko obdobje (7 let), načeloma 
izkazal kot dober, vendar ob upoštevanju 
znatnih zamud pri pripravi programa, 
katerih vzrok so predolga finančna in 
zakonodajna pogajanja,

Or. fr

Predlog spremembe 48
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Elisabeth Morin-
Chartier

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Fa. ker vseeno obstaja pomemben učinek 
praga med regijami s primerljivo stopnjo 
razvoja, ki pa prejemajo pomoč zelo 
različne intenzivnosti – rastoče regije, ki 
presegajo prag 75 % povprečnega BDP na 
prebivalca Unije, prejemajo več finančne 
pomoči kot regije v stagnaciji nad tem 
pragom –, in ker to pomeni velik problem 
glede pravičnosti med evropskimi 
regijami,

Or. fr

Predlog spremembe 49
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Fa. ker je omogočanje prostega pretoka 
blaga, storitev in delavcev
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najučinkovitejša regionalna politika in 
tendenčno že prispeva k izravnavanju 
regionalnih razvojnih razlik,

Or. de

Predlog spremembe 50
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker znatna regionalno-ekonomska in 
socialna neravnovesja ter posebne 
strukturne težave in prikrajšanost, 
povezana z lego, še naprej terjajo obsežno 
evropsko kohezijsko politiko v vseh 
evropskih regijah in ker to zahteva tudi 
Lizbonska pogodba,

H. ker regionalno-gospodarska in socialna 
neravnovesja, prikrajšanost, povezana z 
lego nekaterih regij (zlasti najbolj 
oddaljenih regij), ter posebne strukturne 
težave in potreba po prilagoditvi novim 
izzivom, še naprej terjajo obsežno evropsko 
kohezijsko politiko v vseh evropskih 
regijah in ker to zahteva tudi Lizbonska 
pogodba,

Or. fr

Predlog spremembe 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker znatna regionalno-ekonomska in 
socialna neravnovesja ter posebne 
strukturne težave in prikrajšanost, 
povezana z lego, še naprej terjajo obsežno 
evropsko kohezijsko politiko v vseh 
evropskih regijah in ker to zahteva tudi 
Lizbonska pogodba,

H. ker znatna regionalno-gospodarska in 
socialna neravnovesja ter posebne 
strukturne težave, prikrajšanost, povezana 
z lego, in izzivi, s katerimi se soočajo 
evropske regije in so povezani s 
kohezijsko politiko (globalizacija, 
demografija, podnebne spremembe, 
energija, socialna vključenost in 
revščina), še naprej terjajo obsežno 



PE462.896v01-00 26/144 AM\865029SL.doc

SL

evropsko kohezijsko politiko v vseh 
evropskih regijah in ker to zahteva tudi 
Lizbonska pogodba,

Or. en

Predlog spremembe 52
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker znatna regionalno-ekonomska in 
socialna neravnovesja ter posebne 
strukturne težave in prikrajšanost, 
povezana z lego, še naprej terjajo obsežno 
evropsko kohezijsko politiko v vseh 
evropskih regijah in ker to zahteva tudi 
Lizbonska pogodba,

H. ker znatna regionalno-gospodarska in 
socialna neravnovesja ter posebne 
strukturne težave in prikrajšanost, 
povezana z lego, še naprej terjajo obsežno 
evropsko kohezijsko politiko v vseh 
evropskih regijah in ker to zahteva tudi 
Lizbonska pogodba; v zvezi s tem 
poudarja, da mora prispevek kohezijske 
politike k izvajanju strategije Evropa 2020 
odražati cilje iz člena 174 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in horizontalni 
cilj ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije iz člena 3 Pogodbe o Evropski 
uniji v skladu z Lizbonsko pogodbo,

Or. en

Predlog spremembe 53
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker znatna regionalno-ekonomska in 
socialna neravnovesja ter posebne 
strukturne težave in prikrajšanost, 
povezana z lego, še naprej terjajo obsežno 

H. ker znatna regionalno-gospodarska in 
socialna neravnovesja ter posebne 
strukturne težave in prikrajšanost, 
povezana z lego, še naprej terjajo obsežno
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evropsko kohezijsko politiko v vseh 
evropskih regijah in ker to zahteva tudi 
Lizbonska pogodba,

in dobro financirano evropsko kohezijsko 
politiko v vseh evropskih regijah in ker to 
zahteva tudi Lizbonska pogodba,

Or. en

Predlog spremembe 54
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ha. ker morajo vrednote in načela 
Evropske unije, ki so zapisani v Lizbonski 
pogodbi (vključno z demokracijo, 
človekovimi pravicami, solidarnostjo, 
enakostjo med spoloma in socialno 
pravičnostjo) določati okvir kohezijske 
politike in jih je treba upoštevati pri 
načrtovanju in ocenjevanju,

Or. en

Predlog spremembe 55
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ha. ker zunanja razsežnost kohezijske 
politike še vedno ostaja premalo 
izkoriščena predvsem z vidika obrobnih in 
najbolj oddaljenih regij; ker lahko 
premajhne proračunske zmogljivosti 
nekaterih tretjih držav omejijo njihovo 
sposobnost sofinanciranja nekaterih 
projektov,

Or. fr
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Predlog spremembe 56
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ha. ker kohezijska politika glede na njen 
strateški pomen za prihodnost ne sme 
postati prilagodljiva spremenljivka na 
prihodnjih pogajanjih o proračunu,

Or. fr

Predlog spremembe 57
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Hb. ker se v mestih ustvarja bogastvo, 
hkrati pa so to tudi kraji zgostitve hudih 
gospodarskih in socialnih težav,

Or. fr

Predlog spremembe 58
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker trajnostno finančno podpiranje in 
razvoj konvergenčnih regij pozitivno 
vplivata na njihovo tržno povpraševanje 
po blagu in storitvah, s tem pa so 
dokazano povezani pozitivni učinki tudi za 

G. ker trajnostno finančno podpiranje in 
razvoj konvergenčnih regij pozitivno 
vplivata na evropsko gospodarstvo kot 
celoto, s tem pa so dokazano povezani 
pozitivni učinki tudi za bogatejše 
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bogatejše države EU, države EU,

Or. fr

Predlog spremembe 59
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na 
evropski dodani vrednosti; meni, da je ta 
dodana vrednost v tem, ko projekti EU 
dosežejo trajno in merljivo ekonomsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko 
povečanje vrednosti prikrajšanih regij in 
tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez 
evropske spodbude;

1. poudarja neizpodbitno evropsko dodano 
vrednost programov kohezijske politike; 
meni, da je ta dodana vrednost dosežena, 
ko dejavnosti EU ustvarjajo dodatne 
koristi poleg koristi, ki jih prinašajo 
ukrepi posameznih držav članic, s čimer 
prispevajo k učinkovitejšemu doseganju 
ciljev politike in zmanjšanju nacionalnih 
izdatkov; poudarja, da je treba za 
doseganje večje evropske dodane 
vrednosti vire usmeriti na področja, kjer 
jih je mogoče najbolje izkoristiti, ter da sta 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti 
osnovni merili pri določanju tega;

Or. es

Predlog spremembe 60
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajno in merljivo ekonomsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko 
povečanje vrednosti prikrajšanih regij in 

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo
trajno ekonomsko, infrastrukturno, 
socialno in/ali ekološko povečanje 
vrednosti vseh evropskih regij in tega ne bi 
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tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez 
evropske spodbude;

bilo mogoče uresničiti brez evropske 
spodbude;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajno in merljivo ekonomsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko 
povečanje vrednosti prikrajšanih regij in 
tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez 
evropske spodbude;

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajnostno ekonomsko, infrastrukturno, 
socialno in/ali ekološko povečanje 
vrednosti prikrajšanih regij in tega ne bi 
bilo mogoče uresničiti brez evropske 
spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 62
Salvatore Caronna

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajno in merljivo ekonomsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko
povečanje vrednosti prikrajšanih regij in 
tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez 
evropske spodbude;

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajno in merljivo izboljšanje ter
ekonomski, infrastrukturni, socialni in/ali 
ekološki razvoj in tega ne bi bilo mogoče 
uresničiti brez evropske spodbude;
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Or. it

Predlog spremembe 63
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajno in merljivo ekonomsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko 
povečanje vrednosti prikrajšanih regij in 
tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez 
evropske spodbude;

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo
trajno in merljivo ekonomsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko 
povečanje vrednosti prikrajšanih regij, 
manj razvitih regij in kjer tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

Or. bg

Predlog spremembe 64
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajno in merljivo ekonomsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko 
povečanje vrednosti prikrajšanih regij in 
tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez 
evropske spodbude;

1. pri programih kohezijske in strukturne 
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajno in merljivo ekonomsko, ozemeljsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko 
povečanje vrednosti regij in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

Or. fr
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Predlog spremembe 65
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1a.
poudarja, da ni mogoče zanikati evropske 
dodane vrednosti kohezijske politike, saj 
ta politika spodbuja trajnostno rast in 
dokazuje evropsko solidarnost, zasleduje 
zmanjšanje razlik v razvitosti evropskih 
regij, je uveljavljen mehanizem za 
zagotavljanje rasti in novih delovnih mest 
ter je že desetletja ena od 
najpomembnejših, najbolj prepoznavnih 
in najuspešnejših politik Unije; kljub 
temu opozarja, da mora sodobna 
kohezijska politika skozi številne reforme, 
zlasti za poenostavitev njenega izvajanja, 
ter da mora spodbujati sinergije z drugimi 
politikami in instrumenti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 66
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1a. meni, da mora kohezijska politika 
spodbujati ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo EU, ki je ključna za 
prihodnost evropskega povezovanja, saj 
omogoča regijam enake možnosti z 
odpravljanjem njihovih glavnih 
pomanjkljivosti in spodbujanjem njihovih 
razvojnih možnosti, kar je edini način za 
zmanjševanje strukturnih neravnovesij in 
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razlik v stopnji konkurenčnosti v EU; 

Or. pt

Predlog spremembe 67
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pri programih kohezijske in strukturne
politike zahteva večji poudarek na evropski 
dodani vrednosti; meni, da je ta dodana 
vrednost v tem, ko projekti EU dosežejo 
trajno in merljivo ekonomsko, 
infrastrukturno, socialno in/ali ekološko 
povečanje vrednosti prikrajšanih regij in 
tega ne bi bilo mogoče uresničiti brez 
evropske spodbude;

1. pri programih kohezijske politike 
zahteva večji poudarek na evropski dodani 
vrednosti; meni, da je ta dodana vrednost v 
tem, ko projekti EU dosežejo trajno in 
merljivo ekonomsko, infrastrukturno, 
socialno in/ali ekološko povečanje 
vrednosti prikrajšanih regij in tega ne bi 
bilo mogoče uresničiti brez evropske 
spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 68
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, 
prispevajo k doseganju vseevropskih ciljev 
na področjih ekonomske rasti, 
raziskovalnih dosežkov, varstva okolja, 
varčevanja z viri, demografskega razvoja, 
trajnostne energetske oskrbe, socialne 
kohezije ali čezmejnega razvoja in tega ne 
bi bilo mogoče uresničiti brez evropske 
spodbude;

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
v okviru kohezijske politike evropsko
dodano vrednost tudi takrat, ko spodbuja 
javne in zasebne naložbe v doseganje 
evropskih prednostnih nalog in ciljev, ki 
prinašajo rezultate na evropski ravni, ki 
jih ne bi bilo mogoče doseči s projekti, 
financiranimi samo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni;
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Or. es

Predlog spremembe 69
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih ekonomske rasti, raziskovalnih 
dosežkov, varstva okolja, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske 
spodbude;

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih socialne kohezije, zmanjševanja 
revščine in brezposelnosti, ohranjanja 
kakovosti javnih storitev, varstva okolja, 
raziskovalnih dosežkov, gospodarske rasti,
varčevanja z viri, trajnostne energetske 
oskrbe ali čezmejnega razvoja, za kar si 
mora Evropska unija bolj ambiciozno 
prizadevati;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih ekonomske rasti, raziskovalnih 
dosežkov, varstva okolja, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih evropskega povezovanja, 
gospodarske rasti, raziskovalnih dosežkov, 
varstva okolja, kulture, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;
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Or. en

Predlog spremembe 71
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih ekonomske rasti, raziskovalnih 
dosežkov, varstva okolja, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih gospodarske rasti, raziskovalnih 
dosežkov, varstva okolja in zaščite 
podnebja, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 72
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih ekonomske rasti, raziskovalnih 
dosežkov, varstva okolja, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, prispevajo k doseganju 
vseevropskih ciljev na področjih 
gospodarske rasti, raziskovalnih dosežkov, 
varstva okolja, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;
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Or. cs

Predlog spremembe 73
Seán Kelly, Alain Cadec, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih ekonomske rasti, raziskovalnih 
dosežkov, varstva okolja, varčevanja z viri, 
demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

2. meni, da ima evropska finančna podpora 
dodano vrednost tudi takrat, ko projekti, 
financirani na regionalni ravni, prispevajo 
k doseganju vseevropskih ciljev na 
področjih gospodarske rasti, raziskovalnih 
dosežkov, varstva okolja, varčevanja z viri, 
športa, demografskega razvoja, trajnostne 
energetske oskrbe, socialne kohezije ali 
čezmejnega razvoja in tega ne bi bilo 
mogoče uresničiti brez evropske spodbude;

Or. en

Predlog spremembe 74
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2a. vseeno poudarja, da je treba nujno 
povečati točnost in razpoložljivost 
podatkov o regionalnem sodelovanju v 
okvirnih programih ter drugih programih 
EU za raziskave in inovacije, da bodo 
lahko lokalni in regionalni organi 
ocenjevali svojo uspešnost na ravni EU 
ter da bo mogoče pravilno prepoznati 
strukturne pomanjkljivosti v zvezi z 
uspešnostjo;

Or. en
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Predlog spremembe 75
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva;

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi, zato bi morala 
Evropska komisija zagotavljati 
sistematično izvajanje načela upravljanja 
na več ravneh ter vključevanje lokalnih in 
regionalnih oblasti v procese priprave, 
izvajanja, spremljanja in ocenjevanja; se 
zaveda, da načela, kot so pristop od spodaj 
navzgor, udeležba javnosti in vključujoč 
pristop, prispevajo k uspešnemu izvajanju 
kohezijske politike; zahteva pravno 
zavezujočnost in nadaljnjo krepitev načela 
partnerstva, tudi z ustreznim 
financiranjem v okviru tehnične pomoči, 
krepitve zmogljivosti partnerjev in 
nadgradnje v procesu poenostavitve; 
zahteva, naj Komisija jasno usmerja in 
učinkovito nadzoruje delovanje, da bo v 
celoti v skladu z zavezujočimi zahtevami 
načela partnerstva, pri čemer je treba 
nujno vključiti lokalne in regionalne 
organe ter v skladu s Pogodbo tudi 
socialne in okoljske partnerje ter tiste, ki 
so odgovorni za vključevanje načela 
enakosti med spoloma v dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika 
prednost kohezijske politike in s tem 
dodana vrednost sama po sebi; zahteva 
nadaljnjo krepitev tega načela partnerstva;

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
v skladu z decentraliziranim pristopom in
načelom upravljanja na več ravneh velika 
prednost kohezijske politike; zahteva tudi
krepitev načela partnerstva z regionalnimi 
in lokalnimi akterji ter večje vključevanje 
ekonomskih in socialnih partnerjev, ki 
sodelujejo v okviru kohezijske politike;

Or. es

Predlog spremembe 77
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva;

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; priznava, da sta 
načelo partnerstva ter posledično 
vključevanje ekonomskih in socialnih 
partnerjev ter drugih lokalnih in 
regionalnih zainteresiranih strani v vseh 
fazah pomoči iz strukturnih skladov 
uspešno prispevala k sprejemanju 
ukrepov in zagotavljanju njihovega 
ustreznega ciljnega usmerjanja; zahteva, 
da je to načelo partnerstva obvezno;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Markus Pieper, László Surján, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva;

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; meni, da pomenijo 
temeljite strukture in odgovornosti v 
okviru upravljanja na več ravneh 
uresničitev načela subsidiarnosti; zahteva 
nadaljnjo krepitev tega načela partnerstva 
in občutka pripadnosti med vpletenimi 
akterji s sprejetjem podrobnih zavezujočih 
določb v teritorialnem paktu, ki ga 
sprejme vsaka država članica; da bi med 
drugim spodbudili načrtovanje in 
izvajanje, ki je bolj osredotočeno na 
rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 79
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva;

3. meni, da je na področju teritorialne 
kohezije udejanjanje evropskih ciljev z 
načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi ter priznanje 
pomena regionalnih oblasti v postopku 
priprave in izvajanja kohezijske politike; 
zahteva nadaljnjo krepitev tega načela 
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partnerstva; 

Or. pt

Predlog spremembe 80
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva;

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

Or. bg

Predlog spremembe 81
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva;

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva ter 
političnih razprav v Svetu in Parlamentu, 
da bi spodbujali preglednost, odgovornost 
za vse in vrednotenje učinkov kohezijske 
politike;

Or. fr
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Predlog spremembe 82
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva;

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva; meni, da 
bi nova pravila morala določati, da 
morajo države članice strukturirano in 
sistematično vključevati lokalno in 
regionalno raven v načrtovanje, 
sprejemanje odločitev, izvajanje, 
spremljanje in ocenjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 83
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva;

3. meni, da je udejanjanje evropskih ciljev 
z načelom skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi in skupnim upravljanjem sredstev 
(upravljanje na več ravneh) velika prednost 
kohezijske politike in s tem dodana 
vrednost sama po sebi; zahteva nadaljnjo 
krepitev tega načela partnerstva; meni, da 
bi nova ureditev morala omogočati 
lokalnim in regionalnim organom, da 
sodelujejo pri sprejemanju odločitev, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju;
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Or. en

Predlog spremembe 84
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3a. poudarja, da je vključevanje načela 
enakosti med spoloma horizontalno 
načelo vseh strukturnih skladov in naložb, 
zato je izvajanje tega načela pogoj za 
prihodnje financiranje in ga je treba 
določiti v programskih dokumentih;

Or. en

Predlog spremembe 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članice celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej usmerjati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju;

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članicah zaradi gospodarske in finančne 
krize celo vse večja – neravnovesja, in da 
se mora zato kohezijska politika še naprej 
osredotočati na zmanjševanje regionalnih 
razlik v konvergenci in razvoju ter se 
razširiti na vsa ozemlja Unije, 
uporabljena pa naj bo prožno, da bo 
prilagojena družbeno-gospodarskemu 
stanju vsakega;

Or. es
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Predlog spremembe 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članice celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej usmerjati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju;

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članicah celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej osredotočati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju in na celovit 
trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članice celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej usmerjati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju;

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članicah celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej osredotočati na zmanjševanje razlik
in izvajanje skladnega razvoja za vse 
evropske regije;

Or. fr

Predlog spremembe 88
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članice celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej usmerjati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju;

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članicah celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej osredotočati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju ter na 
spodbujanje razvojnih možnosti evropskih 
regij, s čimer prispeva k doseganju ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju ciljev 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

Or. pt

Predlog spremembe 89
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članice celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej usmerjati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju;

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članicah celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej osredotočati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju, ne glede na 
državo članico, v kateri so;

Or. en

Predlog spremembe 90
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članice celo vse večja – neravnovesja, in 
da se mora zato kohezijska politika še 
naprej usmerjati na zmanjševanje 
regionalnih razlik v razvoju,

4. poudarja, da so se regionalne razlike 
načeloma zmanjšale, vendar še naprej 
obstajajo velika – v nekaterih državah 
članicah in med njimi celo vse večja –
neravnovesja, in da se mora zato 
kohezijska politika še naprej osredotočati
na zmanjševanje regionalnih razlik v 
razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 91
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti – da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in demografsko sliko posebno 
prikrajšanih regij;priznava posebne potrebe 
regij, ki so posebno prikrajšane zaradi 
svoje lege ali demografskih razmer; zato
zahteva, da se v okviru strateških 
prednostnih nalog nameni posebna 
pozornost otoškim, gorskim in zelo redko 
poseljenim regijam; zahteva tudi preučitev 
možnosti za ohranitev ali uvedbo 
določenih posebnih prednosti za najbolj 
oddaljene regije ter regije ob kopenskih in 
morskih mejah;

Or. es

Predlog spremembe 92
Maurice Ponga, Alain Cadec, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege, 
demografskih razmer ali posebnih 
omejitev; zahteva – kot v preteklosti –, da 
za posebno prikrajšane vrste regij (najbolj 
oddaljene regije, zelo redko poseljene 
najsevernejše regije in otoške, gorske ali 
obmejne regije), navedene v Lizbonski 
pogodbi, še naprej veljajo posebne 
prednosti pri finančni podpori in zlasti 
posebna dodatna sredstva za najbolj 
oddaljene regije iz ESRR;

Or. fr

Predlog spremembe 93
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja; poudarja, da so zelo 
redko poseljene severne regije med 
drugim trajno prikrajšane zaradi redke 
poselitve, oddaljenosti in razmer na 
severu; zahteva – kot v preteklosti –, da za 
posebno prikrajšane vrste regij (najbolj 
oddaljene regije, zelo redko poseljene 
najsevernejše regije in otoške, gorske ali 
obmejne regije), navedene v Lizbonski 
pogodbi, še naprej veljajo posebne 
prednosti pri finančni podpori;

Or. fi

Predlog spremembe 94
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorske ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori z ugodnejšimi pogoji za naložbe v 
te regije prek neposredne pomoči ali
davčnih olajšav;

Or. el

Predlog spremembe 95
Czesław Adam Siekierski

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, , povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja, vključno z najbolj 
oddaljenimi podeželskimi območji; 
zahteva – kot v preteklosti –, da za posebno 
prikrajšane vrste regij (najbolj oddaljene 
regije, zelo redko poseljene najsevernejše 
regije in otoške, gorske ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori; v zvezi s tem opozarja na 
možnosti za gospodarski razvoj posebej 
prikrajšanih regij z ustreznim 
izkoriščanjem in financiranjem 
endogenih možnosti podeželja, tudi 
njihovega okoljskega in kulturnega 
bogastva; 



PE462.896v01-00 48/144 AM\865029SL.doc

SL

Or. pl

Predlog spremembe 96
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja, ter namenja posebno 
pozornost njihovim trajnim oviram in tudi 
njihovemu potencialu; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorske ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori; 

Or. pt

Predlog spremembe 97
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Luís Paulo Alves, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc 
Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije in zelo 
redko poseljene najsevernejše regije ter
otoške, gorske ali obmejne regije), 
navedene v členih 349 in 174 Lizbonske 
pogodbe, še naprej veljajo posebne 
prednosti pri finančni podpori;
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Or. fr

Predlog spremembe 98
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorske ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori in posebno proračunsko 
financiranje;

Or. fi

Predlog spremembe 99
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorske ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori, če so učinkovite in prinašajo 
evropsko dodano vrednost;
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Or. cs

Predlog spremembe 100
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja; zahteva od držav članic 
– kot v preteklosti –, da za posebno 
prikrajšane vrste regij (vključno z, vendar 
ne samo, najbolj oddaljenimi regijami, 
najsevernejšimi regijami in zelo redko 
poseljenimi regijami ter otoškimi, 
gorskimi ali obmejnimi regijami), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

Or. en

Predlog spremembe 101
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (zelo redko poseljene 
najsevernejše regije in otoške, gorske ali 
obmejne regije), navedene v Lizbonski 
pogodbi, še naprej veljajo posebne 
prednosti pri finančni podpori;



AM\865029SL.doc 51/144 PE462.896v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 102
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. priznava posebne potrebe, povezane z 
lego in naravnim prostorom posebno 
prikrajšanih regij; zahteva – kot v 
preteklosti –, da za posebno prikrajšane 
vrste regij (najbolj oddaljene regije, zelo 
redko poseljene najsevernejše regije in 
otoške, gorate ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

5. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebno prikrajšane zaradi svoje lege ali 
naravnega okolja; zahteva od držav članic 
– kot v preteklosti –, da za posebno 
prikrajšane vrste regij (najbolj oddaljene 
regije, zelo redko poseljene najsevernejše 
regije in otoške, gorske ali obmejne regije), 
navedene v Lizbonski pogodbi, še naprej 
veljajo posebne prednosti pri finančni 
podpori;

Or. en

Predlog spremembe 103
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5a. se zaveda posebnega položaja najbolj 
oddaljenih regij, katerih strukturne 
socialne in gospodarske razmere so 
pogojene z oddaljenostjo, otoško lego, 
majhnostjo, težavno topografijo in 
podnebjem ter ekonomsko odvisnostjo od 
maloštevilnih proizvodov, kot to 
opredeljuje Pogodba;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5a. poudarja posebne izzive večjih 
mestnih središč zaradi zapletenosti 
njihovih socialnih, gospodarskih in 
okoljskih nalog;

Or. de

Predlog spremembe 105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5b. priznava posebne potrebe regij, ki so 
posebej prikrajšane pri razvoju zaradi 
demografskih sprememb; znova poziva k 
nadaljnji uporabi posebnih prednosti za to 
vrsto regij;

Or. en

Predlog spremembe 106
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da kohezijska politika
odločilno prispeva h gospodarskemu in 
socialnemu razvoju Unije ter tako 
spodbuja njeno globalno konkurenčnost s 
spodbujanjem razvoja vseh regij; ob 
upoštevanju tega cilja poudarja, da je 
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treba spodbujati boljše usklajevanje z 
drugimi politikami Skupnosti; meni, da 
mora kohezijska politika obravnavati vse 
regije;

Or. fr

Predlog spremembe 107
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija izzive dvojne 
krize – gospodarske in podnebne –
obvlada samo, če bo v vseh regijah EU 
dosežena ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija; poudarja, da mora 
kohezijska politika izkoriščati razvojne 
možnosti vseh regij in da lahko le tako 
znatno prispeva k doseganju ciljev
strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 108
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da bo lahko Unija 
konkurenčna v globalni konkurenci samo, 
če bo kohezijska politika dovolj prožna, da 
jo bodo regije lahko prilagodile izvajanju
strategije Evropa 2020 v skladu s svojimi 
lokalnimi potrebami in bodo tako lahko 
celovito izkoristile svoje razvojne 
možnosti;
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Or. es

Predlog spremembe 109
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020; meni, da kohezijska politika 
ni podrejena strategiji EU 2020, temveč 
da v veliki meri prispeva k doseganju 
ciljev strategije EU 2020; meni, da je 
premišljena in avtonomna kohezijska 
politika pogoj za uspešno skupno 
delovanje EU, saj prispeva k zmanjšanju 
razlik na regionalni in lokalni ravni ter 
omogoča usklajevanje strateških ciljev in 
lokalnih potreb z možnostmi na terenu; 
poudarja, da kohezijska politika s svojimi 
horizontalnimi učinki prispeva k 
doseganju vseh ciljev EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 110
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba ciljno usmerjeno uporabo sredstev 



AM\865029SL.doc 55/144 PE462.896v01-00

SL

strukturnih skladov s širšim teritorialnim 
pristopom uporabiti za izravnavanje 
strukturnih pomanjkljivosti tudi v 
močnejših regijah ter za odpravljanje 
možnih slabosti;

Or. de

Predlog spremembe 111
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020; zato meni, da je treba vse 
vrste infrastrukture – prometno, socialno, 
izobraževalno, zdravstveno in okoljsko –
razvijati do približno iste stopnje v vseh 
regijah držav članic, pri čemer tak razvoj 
omogoča kohezijska politika;

Or. ro

Predlog spremembe 112
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020; zato poziva, naj se 
kohezijska politika tudi v prihodnosti 
osredotoča na vse evropske regije;
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Or. fr

Predlog spremembe 113
Czesław Adam Siekierski

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020; v zvezi s tem meni, da 
omogočajo endogene možnosti 
podeželskih območij razvoj tudi zunaj 
aglomeracij in velikih mest;

Or. pl

Predlog spremembe 114
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020; meni, da je treba vzpostaviti 
učinkovit sistem spremljanja za 
usklajevanje strategije Evropa 2020 in 
kohezijske politike;

Or. fi

Predlog spremembe 115
Tamás Deutsch
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za odpravljanje ovir, 
opredeljenih v strategiji Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 116
Peter Simon

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij in mest za izzive 
strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 117
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij za izzive strategije 
Evropa 2020;

6. poudarja, da lahko Unija v globalni 
konkurenci obstoji samo, če lahko 
kohezijska politika izkorišča razvojne 
možnosti vseh regij in mest za izzive 
strategije Evropa 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6a. vseeno poudarja, da kohezijska
politika ni le orodje za izvedbo strategije 
EU 2020. Nadaljnje osredotočanje na 
ključna načela kohezijske politike bo 
prispevalo k ohranjanju dosežkov 
strategije Evropa 2020 tudi po koncu 
izvajanja strategije;

Or. en

Predlog spremembe 119
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni koheziji 
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije;

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati spodbujanju 
uravnoteženega razvoja po celotni Uniji in 
da je Lizbonska pogodba ciljem 
ekonomske in socialne kohezije dodala 
„teritorialno kohezijo“;

Or. es

Predlog spremembe 120
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni koheziji 
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije;

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni koheziji 
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije; nazadnje poudarja, da se 
„teritorialna kohezija“ odslej izvaja tudi 
na podregionalni ravni, zlasti znotraj 
urbanih območij (mestne četrti v težavah, 
pojav slabo nadzorovanega širjenja mest), 
in to celo v regijah, ki se štejejo za bogate;

Or. fr

Predlog spremembe 121
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni koheziji 
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije;

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni koheziji 
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije, in poudarja prednost tega, da 
regionalna partnerstva odločajo tako o 
regionalnih kot tudi socialnih sredstvih;

Or. sv

Predlog spremembe 122
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni koheziji 
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije;

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati „teritorialni koheziji“ in 
da je Lizbonska pogodba ciljem 
ekonomske in socialne kohezije dodala 
„teritorialno kohezijo“; ugotavlja, da je ta 
cilj še naprej neločljivo povezan z izzivi 
ekonomske in socialne kohezije in da krepi 
evropsko dodano vrednost kohezijske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 123
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni koheziji
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije;

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni 
(„teritorialni“) in podregionalni koheziji;
poudarja, da je Lizbonska pogodba ciljem 
ekonomske in socialne kohezije dodala 
„teritorialno kohezijo“; ugotavlja, da je ta 
cilj še naprej neločljivo povezan z izzivi 
ekonomske in socialne kohezije;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni koheziji 
(„teritorialni koheziji“) in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije;

7. poudarja, da se mora kohezijska politika 
še naprej posvečati regionalni in
„teritorialni koheziji“ in da je Lizbonska 
pogodba ciljem ekonomske in socialne 
kohezije dodala „teritorialno kohezijo“; 
ugotavlja, da je ta cilj še naprej neločljivo 
povezan z izzivi ekonomske in socialne 
kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 125
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7a. poudarja, da je treba oblikovati 
ozemeljsko porazdeljen in celovit pristop, 
da bi spodbudili razvoj na podregionalni 
in lokalni ravni, okrepili sinergije in 
dosegli marginalizirane skupnosti; poziva 
k oblikovanju skupnega okvira za lokalne 
razvojne pristope, ki omogoča 
dopolnjevanje med obstoječimi viri 
financiranja ter lokalnim akcijskim 
skupinam omogoča črpanje sredstev iz več 
virov s teritorialno razsežnostjo in boljše 
izkoriščanje vseh finančnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 126
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri 
varstvu okolja; vidi priložnost, da se z 
boljšim usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
učinkovito orodje za spodbujanje 
sodelovanja med članicami makroregije 
na funkcionalnih območjih, ki jih 
določajo, in za izboljšanje sodelovanja 
med različnimi ravnmi upravljanja tudi 
pri uresničevanju ciljev politik Unije v 
skladu s strategijo Evropa 2020; vidi 
priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. es

Predlog spremembe 127
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri 
varstvu okolja; vidi priložnost, da se z 
boljšim usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. poziva Komisijo, naj uporabi 
makroregionalne strategije kot osnovni 
instrument za nadregionalno sodelovanje 
pri varstvu okolja; vidi priložnost, da bi se 
z boljšim usklajevanjem obstoječih
možnosti finančnega podpiranja strukturni 
skladi EU izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. pl

Predlog spremembe 128
Juozas Imbrasas

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. poziva države članice, naj namenijo 
večjo pozornost izvajanju 
makroregionalnih strategij, kar bo 
omogočilo boljše odpiranje nadregionalnih 
možnosti in spopadanje z izzivi, 
povezanimi z naravnim prostorom, na 
primer pri varstvu okolja v določeni regiji; 
vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem in dolgoročnejšim 
načrtovanjem na medvladni in 
medregionalni ravni obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. lt

Predlog spremembe 129
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri 
varstvu okolja; vidi priložnost, da se z 
boljšim usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje s skupnimi izzivi, kar omogoča 
učinkovitejši, bolj usklajen in trajnostni 
napredek; vidi priložnost, da bi se z 
boljšim usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. en

Predlog spremembe 130
Patrice Tirolien
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije, 
če so regionalne oblasti vključene v njihov 
način upravljanja in če imajo določeno 
vsebino, zlasti glede upravljanja 
programa, velika priložnost za boljše 
odpiranje nadregionalnih možnosti in 
skupno spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno; meni, da 
bi se za okrepitev povezav med kohezijsko 
in sosedsko politiko lahko uporabil 
makroregionalni pristop, ki ne zahteva 
dodatnih sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 131
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno; poleg 
tega opozarja, da bi lahko bili lokalni 
razvojni načrti najučinkovitejša metoda za 
doseganje ciljev kohezijske politike na 
podlagi celovitega razvoja projektov na 
podregionalni ravni in metodološkega 
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pristopa od spodaj navzgor;

Or. en

Predlog spremembe 132
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno; vendar 
poudarja, da se za te strategije tudi v 
prihodnje ne smejo vzpostavljati novi 
instrumenti, finančna sredstva ali 
strukture izvajanja;

Or. de

Predlog spremembe 133
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
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skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

izkoriščali bolj ciljno usmerjeno; vseeno 
meni, da financiranje ciljev makroregij ne 
sme vplivati na finančno podporo za 
manjše razvojne projekte na regionalni 
ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 134
László Surján, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja, ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo; opozarja, da je treba 
programe za teritorialno sodelovanje bolje 
povezati s teritorialnimi strategijami, ki 
temeljijo na skupni zavezanosti 
regionalnih zainteresiranih strani; vidi 
priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. en

Predlog spremembe 135
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 

8. meni, da so makroregionalne strategije –
če njihovo področje upravljanja vključuje 
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nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

regionalne organe in če imajo praktično 
vsebino, zlasti kar zadeva upravljanje 
programa – velika priložnost za boljše 
odpiranje nadregionalnih možnosti in 
skupno spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. fr

Predlog spremembe 136
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno; poudarja, da je uspešno 
izvajanje strategij na ravni makroregij 
odvisno tudi od zavezanosti držav članic;

Or. sv

Predlog spremembe 137
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno, ne da bi s 
to zahtevalo povečano dodeljevanje 
sredstev, namenjenih za ta področja 
medregionalnega sodelovanja;

Or. es

Predlog spremembe 138
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja ter rabi virov in razvojnih 
zmogljivostih; vidi priložnost, da bi se z 
boljšim usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. el

Predlog spremembe 139
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri 
varstvu okolja; vidi priložnost, da se z 
boljšim usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje s skupnimi izzivi, kot je 
varstvo okolja; vidi priložnost, da bi se z 
boljšim usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. fr

Predlog spremembe 140
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadregionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da se z boljšim 
usklajevanjem obstoječe možnosti 
finančnega podpiranja strukturnih 
skladov EU izkoriščajo bolj ciljno 
usmerjeno;

8. meni, da so makroregionalne strategije 
velika priložnost za boljše odpiranje 
nadnacionalnih možnosti in skupno 
spopadanje z izzivi, povezanimi z 
naravnim prostorom, na primer pri varstvu 
okolja; vidi priložnost, da bi se z boljšim 
usklajevanjem obstoječih možnosti 
finančnega podpiranja strukturni skladi EU 
izkoriščali bolj ciljno usmerjeno;

Or. en

Predlog spremembe 141
Luís Paulo Alves

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

8a. vseeno poudarja, da je treba 
preprečiti, da bi bile regije pri razvoju 
svojih kohezijskih politik kaznovane 
zaradi neupoštevanja makroekonomskih 
in finančnih ciljev na ravni držav članic, 
zlasti zato, ker so te politike nujne za 
zmanjševanje razlik med evropskimi 
regijami, medtem ko bi take kazni, ki 
pogosto ne prinašajo rezultatov, le še 
povečale te razlike; 

Or. pt

Predlog spremembe 142
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke,
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov;
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. meni, da posebni operativni programi za 
funkcionalne ozemeljske enote (kot so 
velemestne regije, morski bazeni, gorske 
verige ali povodja) lahko prinašajo 
dodatno korist zunaj okvira delovanja 
Skupnosti, zlasti ker so del procesa 
doseganja cilja teritorialne kohezije; kljub 
temu bi morali take programe podpirati 
pristojni regionalni organi, ki jih lahko 
izvajajo ali usklajujejo;

Or. fr

Predlog spremembe 143
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je 
tukaj zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov;
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

Or. ro

Predlog spremembe 144
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke,
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. poudarja, da posebni operativni 
programi, vključno z operativnimi 
programi na ravni več regij, lahko
prinašajo dodatno korist, saj omogočajo 
odziv na skupne izzive funkcionalnih 
ozemeljskih enot, kot so velemestne regije, 
morski bazeni ali povodja ali gorske 
regije; meni, da je v skladu z načelom 
partnerstva izvajanje takih programov 
skupna odgovornost, ki jo je treba 
ohraniti; zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

Or. fr
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Predlog spremembe 145
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov;
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. priznava, da bodo posebni operativni 
programi za funkcionalne geografske 
enote, kot so urbana okolja, partnerstva 
med mesti in podeželjem, morski bazeni ali 
povodja, prinesli dodatno korist; zahteva 
večje usklajevanje makroregionalnih 
strategij ali strategij, povezanih z naravnim 
prostorom, med zadevnimi državami 
članicami, regijami in občinami;

Or. en

Predlog spremembe 146
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali 
povodja, prinašajo dodatno korist, saj 
obstaja tveganje, da se prekrivajo z 
drugimi obstoječimi območji sodelovanja 
ali z drugimi strukturami;

Or. es
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Predlog spremembe 147
Peter Simon

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali 
povodja, prinašajo dodatno korist v 
primeru neobstoja politične (pa tudi
demokratične) instance z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh in poziva k 
ustreznemu upoštevanju teh 
funkcionalnih geografskih enot v 
nacionalnih operativnih programih, da bi 
poenostavili uporabo finančnih sredstev 
EU za medregionalne razvojne projekte;

Or. en

Predlog spremembe 148
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
skupine lokalnih oblasti, velemestne 
regije, morski bazeni ali povodja, prinašajo 
dodatno korist; meni, da bi to morala biti 
možnost v okviru programov s politično 
(pa tudi demokratično) instanco z 
zadostno odgovornostjo za izvajanje 
programov; meni tudi, da bi to morala biti 
prednostna možnost v regijah, kjer 
izvajanje programov na podregionalni 
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ravni ustvarja dodano vrednost v okviru 
nacionalnih in regionalnih programov; 
nadalje zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 149
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. je pripravljen preučiti, ali posebni
operativni programi za funkcionalne 
geografske enote, kot so skupine lokalnih 
oblasti, velemestne regije, morski bazeni 
ali povodja, prinašajo dodatno korist; meni, 
da bi ta možnost morala obstajati za 
programe s partnerstvi, ki jih tvori
politična (pa tudi demokratična) instanca z 
zadostno odgovornostjo za izvajanje 
programov; namesto tega zahteva večje 
usklajevanje makroregionalnih strategij ali 
strategij, povezanih z naravnim prostorom, 
na meddržavnih ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 150
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali 
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prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov;
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

povodja, prinašajo dodatno korist; namesto 
tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

Or. bg

Predlog spremembe 151
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke,
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. močno dvomi, da posebni operativni 
programi za funkcionalne geografske 
enote, kot so velemestne regije, morski 
bazeni ali povodja, prinašajo dodatno 
korist; meni, da tukaj zlasti manjka
politična (pa tudi demokratična) instanca z 
zadostno odgovornostjo za izvajanje 
programov; meni, da lahko posebni 
operativni programi ustvarjajo tudi 
nasprotja znotraj regij; meni, da je treba 
namesto tega pomoč funkcionalnim 
geografskim enotam raje zagotoviti v 
okviru regionalnega programa, ki zajema 
posamezne enote; namesto tega zahteva 
večje usklajevanje makroregionalnih 
strategij ali strategij, povezanih z naravnim 
prostorom, na meddržavnih ravneh;

Or. sv

Predlog spremembe 152
Manfred Weber, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 9



PE462.896v01-00 76/144 AM\865029SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali 
povodja, prinašajo dodatno korist; meni, da 
tukaj zlasti manjka politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh; poziva, naj se na 
podlagi uredbe EZTS pri čezmejnih 
programih v oblikovanje operativnih 
programov vključijo tudi čezmejna 
združenja;

Or. de

Predlog spremembe 153
Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
morski bazeni ali povodja, prinašajo 
dodatno korist; meni, da tukaj zlasti 
manjka politična (pa tudi demokratična) 
instanca z zadostno odgovornostjo za 
izvajanje programov; namesto tega zahteva 
večje usklajevanje makroregionalnih 
strategij ali strategij, povezanih z naravnim 
prostorom, na meddržavnih ravneh;

Or. en
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Predlog spremembe 154
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
morski bazeni ali povodja, prinašajo 
dodatno korist; meni, da tukaj zlasti 
manjka politična (pa tudi demokratična) 
instanca z zadostno odgovornostjo za 
izvajanje programov; namesto tega zahteva 
večje usklajevanje makroregionalnih 
strategij ali strategij, povezanih z naravnim 
prostorom, na meddržavnih ravneh;

Or. it

Predlog spremembe 155
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
morski bazeni ali povodja, prinašajo 
dodatno korist; meni, da tukaj zlasti 
manjka politična (pa tudi demokratična) 
instanca z zadostno odgovornostjo za 
izvajanje programov; namesto tega zahteva 
večje usklajevanje makroregionalnih 
strategij ali strategij, povezanih z naravnim 
prostorom, na meddržavnih ravneh;

Or. cs
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Predlog spremembe 156
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. dvomi, da lastni operativni programi za 
funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali reke, 
prinašajo dodatno korist; meni, da je tukaj 
zlasti pomanjkljiva politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom, na 
meddržavnih ravneh;

9. dvomi, da posebni operativni programi 
za funkcionalne geografske enote, kot so 
velemestne regije, morski bazeni ali 
povodja, prinašajo dodatno korist; meni, da 
tukaj zlasti manjka politična (pa tudi 
demokratična) instanca z zadostno 
odgovornostjo za izvajanje programov; 
namesto tega zahteva večje usklajevanje 
makroregionalnih strategij ali strategij, 
povezanih z naravnim prostorom in
gospodarstvom, na meddržavnih ravneh;

Or. el

Predlog spremembe 157
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest pri 
gospodarski dinamiki regij; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih razvojnih 
načrtov, zlasti tistih, ki omogočajo 
nadgradnjo in povečanje sinergij in 
povezav med mesti, njihovo okolico in 
podeželjem;

Or. fr

Predlog spremembe 158
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih lokalnih 
razvojnih načrtov ter spodbujanje 
policentričnega razvoja in povečanje 
vrednosti povezav med mestom in okolico 
ob upoštevanju regionalne strategije in 
posebnosti primestnih območij; poudarja, 
da imajo medsektorske lokalne akcijske 
skupine javnih organov, civilne družbe in 
zasebnih podjetij znanje in možnosti za 
razvoj celovite strategije za lokalne 
storitve, trge, priložnosti na področju 
zaposlovanja in lokalne rešitve za socialno 
vključenost ter da jih je zato treba 
vključiti;

Or. en

Predlog spremembe 159
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
spodbujanje razvoja ter doseganje 
ekonomskih, ekoloških in socialnih ciljev 
strategije Evropa 2020, zaradi česar jih je 
nujno vključiti v proces oblikovanja 
prihodnje kohezijske politike; zahteva 
krepitev urbane razsežnosti v procesu 
oblikovanja in izvajanja kohezijske 
politike ter podpiranje vzorčnih konceptov 
in projektov na podlagi celostnih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;
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Or. es

Predlog spremembe 160
László Surján

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico ter vzpostavitev 
razmer, ki bodo ugodne za mesta in 
mestna naselja ter njihovo podeželsko 
okolico; meni, da je boljša kohezija med 
mestnimi in podeželskimi okolji posebej 
pomembna za reševanje težav na 
območjih, kjer živijo prikrajšane 
skupnosti, z uporabo instrumentov 
Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 161
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest in regij za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih lokalnih
razvojnih načrtov ter povečanje vrednosti 
povezav med mestom in okolico;
poudarja, da največje socio-ekonomske 
razlike pogosto obstajajo v mestih ter da je 
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mogoče mesta s prikrajšanimi in revnimi 
območji najti tudi v bogatih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 162
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; spodbuja 
dinamiko, ki se je začela v prejšnjem 
obdobjem načrtovanja programov v korist 
celovitih urbanih programov, in poudarja 
pomen preskušanj, ki se izvajajo; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

Or. fr

Predlog spremembe 163
Juozas Imbrasas

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih razvojnih 
načrtov; glede na dinamični vpliv mest na 
gospodarski razvoj regij ter spodbujanje 
gospodarstva v okoliških podeželskih 
okoljih poziva države članice, naj 
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zagotovijo potrebne vire za izvajanje 
potrebnih projektov v mestih in 
predmestjih ter razmislijo o morebitnem 
oblikovanju posebnega ukrepa EU; meni, 
da je treba še naprej krepiti povezave med 
mestom in okolico;

Or. lt

Predlog spremembe 164
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico; poudarja, da 
lahko mesta kot središča in gonilne sile 
rasti odločilno prispevajo k razvoju 
posamezne regije; hkrati poudarja, da je 
treba podeželska naselja vključiti v 
celovite rešitve za posamezne 
funkcionalne geografske enote s 
spodbujanjem partnerstev in omrežij;

Or. bg

Predlog spremembe 165
Peter Simon

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
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socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
nadaljnje podpiranje mestnih območij v 
okviru glavnih programov po vzoru praks 
v sedanjem programskem obdobju; 
zahteva obvezno izvajanje vključevanja 
tega vidika; zahteva podpiranje vzorčnih 
konceptov in projektov na podlagi 
celostnih razvojnih načrtov ter povečanje 
vrednosti povezav med mestom in okolico;

Or. en

Predlog spremembe 166
Czesław Adam Siekierski

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mesti in podeželjem, ki je 
funkcionalno povezano z njimi;

Or. pl

Predlog spremembe 167
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 

10. poudarja ključno vlogo mest in mestnih 
območij za doseganje ekonomskih, 
ekoloških in socialnih ciljev Evropa 2020; 
zahteva podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih razvojnih 
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načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico ob ohranitvi 
regionalne strategije;

Or. fr

Predlog spremembe 168
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico; vendar poudarja, 
da se to ne sme zgoditi v škodo podeželja;

Or. de

Predlog spremembe 169
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest, vključno 
z vlogo glavnih mest in regij, za doseganje 
ekonomskih, ekoloških in socialnih ciljev 
Evropa 2020; zahteva podpiranje vzorčnih 
konceptov in projektov na podlagi 
celostnih razvojnih načrtov ter povečanje 
vrednosti povezav med mestom in okolico;

Or. en
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Predlog spremembe 170
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja ključno vlogo držav za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi integriranih razvojnih 
načrtov ter povečanje vrednosti povezav 
med mestom in okolico;

10. poudarja ključno vlogo mest za 
doseganje ekonomskih, ekoloških in 
socialnih ciljev Evropa 2020; zahteva 
podpiranje vzorčnih konceptov in 
projektov na podlagi celostnih lokalnih
razvojnih načrtov ter povečanje vrednosti 
povezav med mestom in okolico;

Or. en

Predlog spremembe 171
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10a. poziva Komisijo, naj državam 
članicam in regijam še naprej dovoljuje, 
da mestna okolja opredelijo tako, kot jim 
ustreza;

Or. en

Predlog spremembe 172
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 

11. priznava, da je mogoče nacionalno 
dodeljevanje ESS pregledati samo za 
nazaj; bo pri prihodnjem načrtovanju 
programov morda razmislil o prevetritvi 
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kategorije oz. funkcionalne prostore; 
meni, da je problematična tudi obvezna 
določitev upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj 
zahteva, naj imajo države članice in regije 
zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

tega pristopa; meni, da je problematična 
tudi obvezna določitev upravičenih mest in 
območij že v operativnih programih in tudi 
tukaj zahteva, naj se državam članicam in 
regijam omogočijo konkurenčni javni 
natečaji;

Or. en

Predlog spremembe 173
Markus Pieper, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna 
določitev upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih, in tudi tukaj 
zahteva, naj imajo države članice in regije 
zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

11. zavrača obvezne količinske obveznosti 
(kvote) posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), lokalni razvoj in
razvoj mest, podeželje pa tudi druge gosto 
naseljene kategorije oz. funkcionalne 
prostore, da bi lahko zagotovili večjo 
kritično maso posegov; meni, da je
obvezna določitev upravičenih mest in 
območij že v operativnih programih 
možnost, ki bi jo bilo treba prednostno 
uporabljati, kadar ta metoda zagotavlja 
dodano vrednost in koncentracijo gostote 
pomoči, ter da se je o tem treba pogajati 
na podlagi načel upravljanja na več 
ravneh; meni, da je tudi tukaj na državah 
članicah in regijah, da se odločijo glede 
konkurenčnih javnih natečajev;

Or. en

Predlog spremembe 174
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; 
meni, da je problematična tudi obvezna 
določitev upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj 
zahteva, naj imajo države članice in regije 
zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR); meni, da je 
problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih območij že v operativnih 
programih in tudi tukaj zahteva, naj se 
državam članicam in regijam omogočijo 
konkurenčni javni natečaji;

Or. cs

Predlog spremembe 175
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj
zahteva, naj imajo države članice in regije 
zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in v zvezi s tem
zahteva, naj se konkurenčni javni natečaji 
vodijo v čim bolj tesnem sodelovanju z 
regijami;

Or. fr

Predlog spremembe 176
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj 
zahteva, naj imajo države članice in regije 
zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj 
zahteva, naj se državam članicam in 
regijam dodeli večja odgovornost pri 
izvedbi konkurenčnih javnih natečajev, ki 
bodo upoštevali uspešnost;

Or. de

Predlog spremembe 177
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj 
zahteva, naj imajo države članice in regije 
zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

11. se sprašuje o uporabnosti količinskih
obveznosti (kvote) posebej za nacionalne 
razdelitve programov (ESS/ESRR), razvoj 
mest, podeželje pa tudi druge gosto 
naseljene kategorije oz. funkcionalne 
prostore; meni, da je problematična tudi 
obvezna določitev upravičenih regij in 
drugih območij že v operativnih programih 
in tudi tukaj zahteva, naj se državam 
članicam in regijam omogočijo 
konkurenčni javni natečaji;

Or. es

Predlog spremembe 178
Sophie Auconie
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj 
zahteva, naj imajo države članice in regije 
zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

11. zavrača razcvet količinskih obveznosti 
(kvote) posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj 
zahteva, naj se državam članicam in 
regijam omogočijo konkurenčni javni 
natečaji;

Or. fr

Predlog spremembe 179
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. zavrača količinske obveznosti (kvote) 
posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), razvoj mest, 
podeželje pa tudi druge gosto naseljene 
kategorije oz. funkcionalne prostore; meni, 
da je problematična tudi obvezna določitev 
upravičenih mest in območij že v 
operativnih programih in tudi tukaj 
zahteva, naj imajo države članice in regije 
zagotovljene konkurenčne javne natečaje;

11. mora pretehtati količinske obveznosti 
(kvote) posebej za nacionalne razdelitve 
programov (ESS/ESRR), lokalni razvoj in
razvoj mest, podeželje pa tudi druge gosto 
naseljene kategorije oz. funkcionalne 
prostore; meni, da je problematična tudi 
obvezna določitev upravičenih mest in 
območij že v operativnih programih in tudi 
tukaj zahteva, naj se državam članicam in 
regijam omogočijo konkurenčni javni 
natečaji;

Or. en

Predlog spremembe 180
Joachim Zeller
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Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11a. poziva Komisijo, naj zadolži države 
članice, da v vse faze odločitev o 
kohezijski politiki (strateško načrtovanje, 
opredelitve in pogajanje o pogodbah o 
sodelovanju na področju razvoja in naložb 
kot tudi o operativnih programih) vključi 
odgovorne akterje odločilnih mestnih 
četrti kot tudi lokalne in regionalne 
organe;

Or. de

Predlog spremembe 181
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da v strukturni in kohezijski 
politiki ne sme priti do enostranskega 
dajanja prednosti vrstam regij; zahteva, 
naj se partnerstva podeželskih regij in 
mestnih območij obravnavajo v tesnejši 
povezavi s socialnim in ekonomskim 
prostorom;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 182
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da v strukturni in kohezijski 12. poudarja, da v kohezijski politiki ne 
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politiki ne sme priti do enostranskega
dajanja prednosti vrstam regij; zahteva, naj 
se partnerstva podeželskih regij in 
mestnih območij obravnavajo v tesnejši 
povezavi s socialnim in ekonomskim 
prostorom;

sme priti do samovoljnega dajanja 
prednosti posameznim vrstam regij;

Or. es

Predlog spremembe 183
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da v strukturni in kohezijski 
politiki ne sme priti do enostranskega 
dajanja prednosti vrstam regij; zahteva, 
naj se partnerstva podeželskih regij in 
mestnih območij obravnavajo v tesnejši 
povezavi s socialnim in ekonomskim 
prostorom;

12. zahteva, naj se partnerstva podeželskih 
regij in mestnih območij obravnavajo v 
tesnejši povezavi s socialnim in 
ekonomskim okvirom;

Or. fr

Predlog spremembe 184
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da v strukturni in kohezijski 
politiki ne sme priti do enostranskega 
dajanja prednosti vrstam regij; zahteva, naj 
se partnerstva podeželskih regij in mestnih 
območij obravnavajo v tesnejši povezavi s 
socialnim in ekonomskim prostorom;

12. poudarja, da v strukturni in kohezijski 
politiki ne sme priti do enostranskega 
dajanja prednosti posameznim vrstam regij; 
zahteva, naj se partnerstva podeželskih 
regij in mestnih območij obravnavajo v 
tesnejši povezavi s socialnim, ekonomskim 
in okoljskim okvirom;

Or. el
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Predlog spremembe 185
Czesław Adam Siekierski

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da v strukturni in kohezijski 
politiki ne sme priti do enostranskega 
dajanja prednosti vrstam regij; zahteva, 
naj se partnerstva podeželskih regij in 
mestnih območij obravnavajo v tesnejši 
povezavi s socialnim in ekonomskim 
prostorom;

12. poudarja, da je v okviru strukturne in
kohezijske politike treba partnerstva 
podeželskih regij in mestnih območij 
obravnavati bolj z vidika zagotavljanja 
enakih pogojev za razvoj podeželja in 
kakovost življenja na njem ob upoštevanju 
socialnih in ekonomskih dejavnikov;

Or. pl

Predlog spremembe 186
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da v strukturni in kohezijski 
politiki ne sme priti do enostranskega 
dajanja prednosti vrstam regij; zahteva, naj 
se partnerstva podeželskih regij in mestnih 
območij obravnavajo v tesnejši povezavi s 
socialnim in ekonomskim prostorom;

12. poudarja, da v kohezijski politiki ne 
sme priti do enostranskega dajanja 
prednosti posameznim vrstam regij; 
○zahteva, naj se partnerstva podeželskih 
regij in mestnih območij obravnavajo v 
tesnejši povezavi s socialnim in 
ekonomskim okvirom;

Or. en

Predlog spremembe 187
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

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

12a. meni, da se je treba odzvati na težave 
mest, ki so povezane s poslabšanjem 
okoljskih ali življenjskih razmer, socialno 
izključenostjo ali pomanjkanjem 
gospodarske privlačnosti, in da se morajo 
neposredno vključiti vse ravni uprave, ki 
jih težave neposredno zadevajo; poudarja, 
da je treba pristop od spodaj navzgor 
uporabiti tudi v primeru ukrepov, ki se 
osredotočajo na prikrajšane regije, da bi 
zmanjšali razlike, odpravili revščino in 
diskriminacijo znotraj skupnosti ter 
vključili prikrajšane soseske v družbo; 
priporoča, naj so lokalni akterji odgovorni 
za pripravo in izvajanje potrebnih ukrepov 
s posebnim poudarkom na ukrepih na 
področju energijske učinkovitosti v 
gospodinjstvih in zgradbah ter trajnostne 
mobilnosti v mestih;

Or. en

Predlog spremembe 188
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12a. poudarja, da imajo nekatere regije v 
Evropi, npr. nekatere najbolj oddaljene 
regije, meje na morju, ki zaradi 
oddaljenosti ne izpolnjujejo merila v zvezi 
z razdaljo za morske meje za potrebe 
čezmejnega sodelovanja; kljub temu meni, 
da vključevanje teh regij in njihova 
odprtost proti geografskim območjem 
izven EU ni in ne sme biti zgolj vprašanje 
njihove geografske oddaljenosti, saj jim 
bogastvo zgodovinskih, jezikovnih in 
kulturnih vezi z različnimi deli sveta 
dodeljuje privilegiran položaj pri 
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poglabljanju 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 189
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje 
oblikovanje vzorčnih pristopov ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih 
in regionalnih ravneh;

črtano

Or. el

Predlog spremembe 190
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 

13. poudarja, da je treba strukturna 
sredstva bolj usmeriti k izobraževalnim in 
socialnim politikam; poudarja, da je treba 
okrepiti vlogo ESS pri izboljševanju 
izobrazbe delavcev in pri zagotavljanju 
vseživljenjskega usposabljanja ter 
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iz finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje 
oblikovanje vzorčnih pristopov ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih 
in regionalnih ravneh;

izboljšanja znanj in spretnosti delavcev; 
poziva Komisijo, naj razmisli o vseh 
možnih politikah za spodbujanje 
prispevka ESS v okviru prihodnje 
arhitekture strukturnih skladov, da bi 
okrepili socialni model Evropske unije; 
meni, da ima ohranjanje ESS v okviru 
osnovne uredbe o splošnih določbah o 
skladih bistvene prednosti, pri čemer pa 
morajo zanj veljati lastna pravila;

Or. en

Predlog spremembe 191
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje 
oblikovanje vzorčnih pristopov ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih 
in regionalnih ravneh;

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020, vključno s 
socialno vključenostjo in dostopnostjo 
blaga in storitev; poziva države članice, 
naj izkoristijo možnosti in sinergije 
strukturnih skladov, da bi izvedle reforme,
ki so potrebne za doseganje ciljev 
strategije EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
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strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje 
oblikovanje vzorčnih pristopov ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih 
in regionalnih ravneh;

strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim, kulturnim in 
socialnopolitičnim izzivom strategije 
Evropa 2020 ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje 
oblikovanje vzorčnih pristopov ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih in 
regionalnih ravneh;

13. poudarja, da je treba s kohezijsko in 
strukturno pomočjo poskušati doseči cilje
izobraževalne in socialne politike
strategije Evropa 2020 ob upoštevanju 
pristojnosti nacionalnih in regionalnih 
ravni;

Or. es

Predlog spremembe 194
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 13. poudarja, da morajo strukturni skladi 
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strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje 
oblikovanje vzorčnih pristopov ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih in 
regionalnih ravneh;

odgovoriti na izobraževalne in socialne 
izzive strategije Evropa 2020; zato zahteva, 
da se v nacionalnih programih reform 
ustrezno upoštevajo ti dejavniki, tako da 
se uvede ukrepe, ki jih je treba izvesti, ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih in 
regionalnih ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 195
Salvatore Caronna

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje 
oblikovanje vzorčnih pristopov ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih in 
regionalnih ravneh;

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da mora kohezijska politika ohraniti 
svojo avtonomijo in svoje lastne cilje; zato 
zahteva nadaljnje oblikovanje vzorčnih 
pristopov ob upoštevanju pristojnosti na 
nacionalnih in regionalnih ravni;

Or. it

Predlog spremembe 196
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 13. poudarja, da mora kohezijska in 
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strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na neuspeh; 
zato zahteva nadaljnje oblikovanje 
vzorčnih pristopov ob upoštevanju 
pristojnosti na nacionalnih in regionalnih 
ravneh;

strukturna pomoč upoštevati tudi 
izobraževalne in socialnopolitične izzive
strategije Evropa 2020; vendar meni, da je 
evropeizacija ustreznih političnih področij 
na celotnem ozemlju že iz finančnih 
razlogov obsojena na neuspeh; zato 
zahteva nadaljnje oblikovanje vzorčnih 
pristopov ob upoštevanju pristojnosti na 
nacionalnih in regionalnih ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 197
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na neuspeh;
zato zahteva nadaljnje oblikovanje 
vzorčnih pristopov ob upoštevanju 
pristojnosti na nacionalnih in regionalnih 
ravneh;

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju, če 
zanemarimo neuspeh iz finančnih 
razlogov, v neskladju z načelom 
subsidiarnosti in nima zadostne 
demokratične legitimnosti; zato zahteva 
nadaljnje oblikovanje vzorčnih pristopov 
ob upoštevanju pristojnosti na nacionalnih 
in regionalnih ravneh;

Or. de

Predlog spremembe 198
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na neuspeh;
zato zahteva nadaljnje oblikovanje 
vzorčnih pristopov ob upoštevanju 
pristojnosti na nacionalnih in regionalnih 
ravneh;

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na neuspeh;
zato zahteva nadaljnje oblikovanje 
vzorčnih pristopov ob upoštevanju 
pristojnosti na nacionalnih in regionalnih 
ravneh in ob posebni povezavi z 
regionalno politiko; v zvezi s tem poziva k 
večjemu vključevanju izvajalcev 
usposabljanja iz gospodarstva;

Or. de

Predlog spremembe 199
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na neuspeh; 
zato zahteva nadaljnje oblikovanje 
vzorčnih pristopov ob upoštevanju 
pristojnosti na nacionalnih in regionalnih 
ravneh;

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020 ob 
upoštevanju kohezije, opredeljene v 
Pogodbi, kot vseobsegajočega cilja EU; 
vendar meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na neuspeh; 
zato zahteva nadaljnje lokalne pristope k 
lokalnemu razvoju, ki bodo lahko služili 
kot model, ob upoštevanju pristojnosti na 
nacionalnih in regionalnih ravneh;

Or. en
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Predlog spremembe 200
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da je evropeizacija ustreznih 
političnih področij na celotnem ozemlju že 
iz finančnih razlogov obsojena na neuspeh; 
zato zahteva nadaljnje oblikovanje 
vzorčnih pristopov ob upoštevanju 
pristojnosti na nacionalnih in regionalnih
ravneh;

13. poudarja, da je treba kohezijsko in 
strukturno pomoč bolj usmeriti k 
izobraževalnim in socialnopolitičnim 
izzivom strategije Evropa 2020; vendar 
meni, da popolna evropeizacija ustreznih 
političnih področij ni zaželena in je že iz 
očitnih finančnih razlogov obsojena na 
neuspeh; zato zahteva nadaljnje 
oblikovanje vzorčnih pristopov ob 
upoštevanju pristojnosti na nacionalnih in 
regionalnih ravneh;

Or. fr

Predlog spremembe 201
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13a. prav tako poudarja, da kohezijska 
politika ne more biti gonilna sila ali 
instrument za reševanje sektorskih 
vprašanj, kot so npr. politike za raziskave 
in razvoj, industrijske inovacije in boj 
proti podnebnim spremembam, saj bi to 
pomenilo odmik od prvotnega cilja 
kohezijske politike in omejilo možnosti za 
spodbujanje razvojnih možnosti regij, ki 
so ključne za približevanje najbolj 
prikrajšanih regij najrazvitejšim regijam; 

Or. pt
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Predlog spremembe 202
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju obnovljivih virov energije; podpira 
s tem povezana načrtovanja za 
decentralizirane energetske rešitve z 
učinkovitimi tehnologijami za skladiščenje 
v regijah;

14. zlasti glede na potrebno doseganje 
ciljev 20/20/20 zahteva večji prispevek 
kohezijske politike k hitremu razvoju 
obnovljivih virov energije; podpira s tem 
povezana načrtovanja za decentralizirane 
energetske rešitve z učinkovitimi 
tehnologijami za skladiščenje v regijah;

Or. es

Predlog spremembe 203
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju obnovljivih virov energije; podpira 
s tem povezana načrtovanja za 
decentralizirane energetske rešitve z 
učinkovitimi tehnologijami za skladiščenje 
v regijah;

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju obnovljivih virov energije kot eni 
od prednostnih nalog, če so na voljo 
zadostni zneski v okviru programov in če 
osredotočenost na obnovljive vire energije 
ustvarja dodano vrednost EU na podlagi 
načrtov za decentralizirane energetske 
rešitve z učinkovitimi tehnologijami za 
skladiščenje v regijah;

Or. en
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Predlog spremembe 204
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju obnovljivih virov energije; podpira 
s tem povezana načrtovanja za 
decentralizirane energetske rešitve z 
učinkovitimi tehnologijami za skladiščenje 
v regijah;

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju obnovljivih virov energije in k 
prenehanju uporabe jedrske energije;
podpira s tem povezana načrtovanja za 
decentralizirane energetske rešitve z 
učinkovitimi tehnologijami za skladiščenje 
v regijah;

Or. de

Predlog spremembe 205
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju obnovljivih virov energije; podpira 
s tem povezana načrtovanja za 
decentralizirane energetske rešitve z 
učinkovitimi tehnologijami za skladiščenje 
v regijah;

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju obnovljivih virov energije; podpira 
s tem povezana načrtovanja za 
decentralizirane energetske rešitve z 
učinkovitimi tehnologijami za skladiščenje 
v regijah; v zvezi s tem podpira vključitev 
potencialov regionalnega gospodarstva;

Or. de

Predlog spremembe 206
Anneli Jäätteenmäki
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju obnovljivih virov energije; podpira 
s tem povezana načrtovanja za 
decentralizirane energetske rešitve z 
učinkovitimi tehnologijami za skladiščenje 
v regijah;

14. zlasti glede na potreben energetski 
prehod k obnovljivim virom energije in 
razprave o podnebju zahteva večji 
prispevek kohezijske politike k hitremu 
razvoju okoljske tehnologije in obnovljivih 
virov energije; podpira s tem povezana 
načrtovanja za decentralizirane energetske 
rešitve z učinkovitimi tehnologijami za 
skladiščenje v regijah;

Or. fi

Predlog spremembe 207
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo omejiti na
regije, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene;
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma veljata tržni pristop 
in načelo skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi;

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo prednostno 
omejiti na regije, v katerih je iz političnih 
in geografskih razlogov možnost
energetske oskrbe znatno omejena;

Or. fr

Predlog spremembe 208
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo omejiti na 
regije, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene; 
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma veljata tržni pristop 
in načelo skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi;

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo; poleg tega zahteva, naj se 
podpora iz strukturnih skladov vedno 
povezuje s pogojem, da načeloma veljata 
tržni pristop in načelo skupne odgovornosti 
v zvezi s sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 209
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo omejiti na 
regije, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene; 
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma veljata tržni pristop 
in načelo skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi;

15. je prepričan, da bi morali v 
naslednjem programskem obdobju 
kohezijske politike povečati delež sredstev 
za energijo; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge;
vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, da bi omogočili vključitev 
obnovljivih virov energije ter oblikovanje 
decentraliziranih pametnih energetskih 
omrežij, pri čemer pa se morajo te naložbe 
omejiti na regije, v katerih so iz političnih 
in geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene; 
poleg tega zahteva, naj se podpora iz
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma velja načelo skupne 
odgovornosti v zvezi s sredstvi;
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Or. en

Predlog spremembe 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo omejiti na 
regije, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene; 
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma veljata tržni pristop 
in načelo skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi;

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo omejiti na 
regije, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene;
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
krepitvijo notranjega energetskega trga in 
varnosti oskrbe ter z načelom skupne 
odgovornosti v zvezi s sredstvi;

Or. es

Predlog spremembe 211
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo omejiti na 
regije, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene; 
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma veljata tržni pristop 
in načelo skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi;

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki je trajnostna in 
usklajena na evropski ravni, zlasti v 
regijah, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene; 
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma veljata tržni pristop 
in načelo skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi;
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Or. fr

Predlog spremembe 212
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje posebnih naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa se morajo omejiti na 
regije, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene; 
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma veljata tržni pristop 
in načelo skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi;

15. vidi možnosti strukturnih skladov za 
podpiranje naložb v energetsko 
infrastrukturo, ki pa morajo biti na voljo 
zlasti v regijah, v katerih so iz političnih in 
geografskih razlogov tržnoekonomske 
rešitve energetske oskrbe znatno omejene; 
poleg tega zahteva, naj se podpora iz 
strukturnih skladov vedno povezuje s 
pogojem, da načeloma veljata tržni pristop 
in načelo skupne odgovornosti v zvezi s 
sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 213
Sabine Verheyen, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15a. vidi odgovornost kohezijske politike 
za nujne premostitve vrzeli in 
zmanjševanje ozkih grl v osrednjem 
vseevropskem omrežju evropsko 
pomembnih prometnih osi, zlasti v 
tozadevno do sedaj močno zapostavljenih 
mejnih regijah;

Or. de
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Predlog spremembe 214
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15a. glede na vse večji obseg nalog na 
področju socialne vključenosti, ki 
vključuje izvajanje štirih smernic za 
zaposlovanje, zagotavljanje podpore 
načelom dostojnega in dobrega dela (v 
skladu z Mednarodno organizacijo dela), 
boj proti negotovim zaposlitvam in 
neprijavljenemu delu, boj proti revščini, 
zagotavljanje enakosti med spoloma ter 
ravnotežja med delovnim in zasebnim 
življenjem, zahteva večji prispevek 
kohezijske politike k soočanju s temi 
izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 215
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večjo vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
evropskem regionalnem razvoju, dokler so 
skladna s konceptom trajnostnosti in 
kohezije; poziva k pregledu financiranja 
prometne infrastrukture, ki se mora 
osredotočati na cilje EU v zvezi s 
podnebnimi spremembami, odvisnost od 
nafte, zmanjšanje števila nesreč in 
zakonodajo o varstvu okolja, ter da je 
treba za sofinanciranje cestne 
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infrastrukture nameniti največ 20 % vseh 
sredstev za sofinanciranje prometne 
infrastrukture; poudarja, da se je treba 
osredotočiti na obstoječe in čezmejne 
železniške povezave, zlasti v novih državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 216
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večjo vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih in najbolj oddaljenih regijah 
okrepiti izgradnjo infrastrukture 
vseevropskih omrežij, pomorskih avtocest
in klasificiranih evropskih poti ter dostop 
do njih; daje pobudo, da se določena 
čezmejna „infrastruktura“ obravnava kot 
prednostni projekti, ki so upravičeni do 
sredstev v povezavi s cilji 1, 2 in 3, ter 
zahteva, da ima regionalna raven obvezno 
pravico, da prva poda predlog za to vrsto 
ukrepov, kakor tudi enakopravno 
sodelovanje mejnih regij in lokalnih 
organov pri načrtovanju;

Or. en

Predlog spremembe 217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večjo vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; poziva tudi, da se posebna pozornost 
nameni oddaljenim in otoškim območjem;

Or. es

Predlog spremembe 218
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večjo vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; vztraja, da morajo najbolj oddaljene 
regije v celoti sodelovati in biti vključene v 
vseevropskem prometnem omrežju in pri 
prednostnih programih;

Or. en

Predlog spremembe 219
Zigmantas Balčytis

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večjo vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; poziva, da je treba sprejeti vse 
potrebne ukrepe za zagotavljanje 
zadostnih finančnih sredstev in 
pravočasno izvedbo prednostnih projektov 
vseevropskega prometnega omrežja; daje 
pobudo, da se da večja vrednost podporni 
osi „infrastruktura“ v povezavi s ciljem 3 
evropskega teritorialnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 220
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večjo vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba 
okrepiti izgradnjo infrastrukture 
vseevropskih omrežij in klasificiranih 
evropskih poti, izboljšati dostop do njih in 
spodbujati njihovo razširitev do vseh 
evropskih regij, zlasti v obmejnih regijah; 
daje pobudo, da se da večja vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

Or. pt
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Predlog spremembe 221
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večjo vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; poziva k premisleku o možnosti, da se 
da večja vrednost podporni osi 
„infrastruktura“ v povezavi s ciljem 3 
evropskega teritorialnega sodelovanja;

Or. it

Predlog spremembe 222
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večjo vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem 3 evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

16. poudarja, da imajo vseevropska 
prometna omrežja odločilno vlogo pri 
koheziji evropskih regij, zato je treba zlasti 
v obmejnih regijah okrepiti izgradnjo 
infrastrukture vseevropskih omrežij in 
klasificiranih evropskih poti ter dostop do 
njih; daje pobudo, da se da večja vrednost 
podporni osi „infrastruktura“ v povezavi s 
ciljem evropskega teritorialnega 
sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 223
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Maurice 



PE462.896v01-00 112/144 AM\865029SL.doc

SL

Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16a. podpira gospodarski razvoj in 
zaposlovanje v malih, srednjih in 
mikropodjetjih; zato zahteva, da se 
temeljni načeli evropskega akta za mala 
podjetja, tj. „najprej pomisli na male“ in
„samo enkrat“, obravnavajo kot eden od 
temeljev kohezijske politike, ter meni, da 
bi države članice in regije morale 
uporabljati ti načeli pri opredeljevanju 
svojih operativnih programov;

Or. en

Predlog spremembe 224
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16a. spodbuja uporabo načela enakega 
prometa z uporabo virov Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 
virov, saj ustvarjajo taki ukrepi dodano 
vrednost v smislu krepitve regionalne 
konvergence, teritorialne kohezije in 
razvojnih dejavnosti, kot je turizem, ki so 
pomembne za oddaljene, npr. otoške 
regije; 

Or. el

Predlog spremembe 225
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) že sestavni del kohezijske in 
strukturne politike; meni, da so Evropski 
izzivi 2020 zelo združljivi s preizkušenimi 
tremi ciljnimi strukturami 
(konvergenčnost, rast in zaposlovanje, 
čezmejni razvoj);

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) lahko tudi cilji, ki jih na različen 
način zasledujemo s kohezijsko in 
strukturno politiko; meni, da so Evropski 
izzivi 2020 makroekonomski cilji, ki jih 
morajo uresničevati države članice, in da 
mora kohezijska politika zasledovati svojo 
lastno strategijo, ob upoštevanju, da je 
pomembna politika, ki dopolnjuje 
strategijo Evropa 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 226
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, 
odpravljanje revščine) že sestavni del 
kohezijske in strukturne politike; meni, da 
so Evropski izzivi 2020 zelo združljivi s 
preizkušenimi tremi ciljnimi strukturami 
(konvergenčnost, rast in zaposlovanje, 
čezmejni razvoj);

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 že sestavni del kohezijske 
politike; meni, da so Evropski izzivi 2020 
zelo združljivi s preizkušenimi tremi 
strukturami ciljev;

Or. es

Predlog spremembe 227
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
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Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) že sestavni del kohezijske in 
strukturne politike; meni, da so Evropski 
izzivi 2020 zelo združljivi s preizkušenimi 
tremi ciljnimi strukturami 
(konvergenčnost, rast in zaposlovanje, 
čezmejni razvoj);

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) že sestavni del kohezijske in 
strukturne politike; meni, da so Evropski 
izzivi 2020 zelo združljivi s strukturo 
kohezijske politike;

Or. fr

Predlog spremembe 228
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) že sestavni del kohezijske in 
strukturne politike; meni, da so Evropski 
izzivi 2020 zelo združljivi s preizkušenimi 
tremi ciljnimi strukturami (konvergenčnost, 
rast in zaposlovanje, čezmejni razvoj);

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) že sestavni del kohezijske in 
strukturne politike; meni, da so Evropski 
izzivi 2020 zelo združljivi s preizkušenimi 
tremi veljavnimi strukturami ciljev
(konvergenca, konkurenčnost in 
zaposlovanje, ozemeljsko sodelovanje);

Or. fr

Predlog spremembe 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) že sestavni del kohezijske in 
strukturne politike; meni, da so Evropski 
izzivi 2020 zelo združljivi s preizkušenimi 
tremi ciljnimi strukturami (konvergenčnost, 
rast in zaposlovanje, čezmejni razvoj);

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
trajnostni razvoj, energija, okolje, zaščita 
podnebja, zaposlovanje, konkurenčnost, 
usposabljanje, odpravljanje revščine) že 
sestavni del kohezijske in strukturne 
politike; meni, da so Evropski izzivi 2020 
zelo združljivi s preizkušenimi tremi 
strukturami ciljev (konvergenca, rast in 
zaposlovanje, čezmejni razvoj);

Or. en

Predlog spremembe 230
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) že sestavni del kohezijske in 
strukturne politike; meni, da so Evropski 
izzivi 2020 zelo združljivi s preizkušenimi 
tremi ciljnimi strukturami (konvergenčnost, 
rast in zaposlovanje, čezmejni razvoj);

17. poudarja, da so temelji Evropske 
strategije 2020 (inovacije, izobraževanje, 
energija, okolje, zaposlovanje, 
konkurenčnost, usposabljanje, odpravljanje 
revščine) že sestavni del kohezijske 
politike; meni, da so Evropski izzivi 2020 
zelo združljivi s preizkušenimi tremi 
strukturami ciljev (konvergenca, rast in 
zaposlovanje, čezmejni razvoj);

Or. en

Predlog spremembe 231
Sabine Verheyen

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

17a. poudarja, da lahko naložbe v 
inovacije in izobraževanje spodbujajo 
rast; vendar poudarja, da morajo 
primerna infrastruktura (promet, 
širokopasovni internet, energija) in 
ustrezne ustanove (uravnotežena 
mešanica javnih naložb in fiskalne 
konsolidacije pri makroekonomskih 
ukrepih, storitve e-uprave, čezmejno 
učenje) delovati podporno;

Or. de

Predlog spremembe 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17a. poudarja, da je strategija Evropa 
2020 ključno primerjalno merilo 
uspešnosti za prihodnost Evrope in 
politike Evropske unije, saj skuša utrditi 
temelje na znanju temelječega 
gospodarstva, ki je okolju prijazno in 
usmerjeno v socialno vključenost; v zvezi 
s tem potrjuje, da mora imeti kohezijska 
politika ključno vlogo pri podpiranju 
strategije Evropa 2020;

Or. es

Predlog spremembe 233
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji 
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za 
odstranjevanje odpadkov konvergenčnim 
regijam omogočajo, da pomagajo pri 
doseganju ciljev Evropa 2020 – zato 
morajo biti cilji Evropa 2020 prav za 
šibkejše in najbolj prikrajšane regije do 
določene mere pojasnjevalni;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 234
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji 
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za 
odstranjevanje odpadkov konvergenčnim 
regijam omogočajo, da pomagajo pri 
doseganju ciljev Evropa 2020 – zato 
morajo biti cilji Evropa 2020 prav za 
šibkejše in najbolj prikrajšane regije do 
določene mere pojasnjevalni;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 235
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji 
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za 
odstranjevanje odpadkov konvergenčnim 
regijam omogočajo, da pomagajo pri 
doseganju ciljev Evropa 2020 – zato 
morajo biti cilji Evropa 2020 prav za 
šibkejše in najbolj prikrajšane regije do 
določene mere pojasnjevalni;

18. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega 
trga in povečanje zanesljivosti preskrbe, 
ter izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da bodo morda potrebne velike 
naložbe na tem področju in da so 
finančna sredstva kohezijske politike 
ustrezen vir za financiranje teh nalog; 
opozarja, da je treba pravilno določiti 
potrebe na področju infrastrukture ter se 
izogniti vpetosti v presežne zmogljivosti ob 
polnem upoštevanju možnosti za 
doseganje stroškovno učinkovite 
energijske učinkovitosti; poudarja, da je 
treba kar najbolj povečati učinek 
evropskega financiranja in priložnosti, ki 
jih ponujajo inovativni finančni 
instrumenti za financiranje ključnih 
evropskih prednostnih projektov na 
področju infrastrukture za čisto energijo;

Or. en

Predlog spremembe 236
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
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energije šteti za skladno s cilji 
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za odstranjevanje 
odpadkov konvergenčnim regijam 
omogočajo, da pomagajo pri doseganju 
ciljev Evropa 2020 – zato morajo biti cilji 
Evropa 2020 prav za šibkejše in najbolj 
prikrajšane regije do določene mere 
pojasnjevalni;

energije šteti za skladno s cilji strategije
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za odstranjevanje 
odpadkov konvergenčnim regijam 
omogočajo, da pomagajo pri doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020 – zato morajo 
cilji strategije Evropa 2020 prav za 
šibkejše in najbolj prikrajšane regije 
dopuščati določeno mero prožnosti pri 
njihovi razlagi; v zvezi s tem pozdravlja 
okrepljeno uporabo inovativnih finančnih 
rešitev, kot so na primer projektna 
posojila EU ali javno-zasebna partnerstva 
ter tudi druge ponudbe skupine EIB/EIS;

Or. de

Predlog spremembe 237
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji 
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za 
odstranjevanje odpadkov konvergenčnim 
regijam omogočajo, da pomagajo pri 
doseganju ciljev Evropa 2020 – zato 
morajo biti cilji Evropa 2020 prav za 
šibkejše in najbolj prikrajšane regije do 
določene mere pojasnjevalni;

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji strategije
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter okoljske infrastrukture 
konvergenčnim regijam omogočajo, da 
pomagajo pri doseganju ciljev strategije
Evropa 2020 – zato morajo cilji strategije
Evropa 2020 prav za šibkejše in najbolj 
prikrajšane regije dopuščati določeno mero 
prožnosti pri njihovi razlagi;

Or. bg

Predlog spremembe 238
Patrice Tirolien
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji 
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za odstranjevanje 
odpadkov konvergenčnim regijam 
omogočajo, da pomagajo pri doseganju 
ciljev Evropa 2020 – zato morajo biti cilji 
Evropa 2020 prav za šibkejše in najbolj 
prikrajšane regije do določene mere 
pojasnjevalni;

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur šteti za 
skladno s cilji strategije Evropa 2020, ker 
šele konkurenčna prometna, energetska in 
komunikacijska omrežja ter infrastrukture 
za odstranjevanje odpadkov 
konvergenčnim regijam omogočajo, da 
pomagajo pri doseganju ciljev strategije
Evropa 2020 – zato morajo cilji strategije
Evropa 2020 prav za šibkejše in najbolj 
prikrajšane regije dopuščati določeno mero 
prožnosti pri njihovi razlagi;

Or. fr

Predlog spremembe 239
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji 
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za odstranjevanje 
odpadkov konvergenčnim regijam 
omogočajo, da pomagajo pri doseganju 
ciljev Evropa 2020 – zato morajo biti cilji 
Evropa 2020 prav za šibkejše in najbolj 
prikrajšane regije do določene mere 
pojasnjevalni;

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji strategije
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za odstranjevanje 
odpadkov regijam omogočajo, da 
pomagajo pri doseganju ciljev strategije
Evropa 2020 – zato morajo biti cilji 
strategije Evropa 2020 za regije dopuščati 
določeno mero prožnosti pri njihovi 
razlagi;

Or. en
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Predlog spremembe 240
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji 
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za odstranjevanje 
odpadkov konvergenčnim regijam 
omogočajo, da pomagajo pri doseganju 
ciljev Evropa 2020 – zato morajo biti cilji 
Evropa 2020 prav za šibkejše in najbolj 
prikrajšane regije do določene mere 
pojasnjevalni;

18. meni, da je treba tudi finančno 
podpiranje osnovnih infrastruktur in 
spodbujanje konvencionalnih virov 
energije šteti za skladno s cilji strategije
Evropa 2020, ker šele konkurenčna 
prometna, energetska in komunikacijska 
omrežja ter infrastrukture za odstranjevanje 
odpadkov v skladu s petstopenjsko 
hierarhijo ravnanja z odpadki
konvergenčnim regijam omogočajo, da 
pomagajo pri doseganju ciljev strategije
Evropa 2020 – zato morajo cilji strategije
Evropa 2020 prav za šibkejše in najbolj 
prikrajšane regije dopuščati določeno mero 
prožnosti pri njihovi razlagi;

Or. de

Predlog spremembe 241
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od 
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za dodeljevanje finančne 
podpore vsem regijam po letu 2013; poleg 
tega meni, da mora izvajanje kohezijske 
politike temeljiti na širših kazalnikih, ki 
poleg BDP upoštevajo tudi trajnostnost, 
dostop do storitev splošnega pomena, 
gostoto poselitve ozemlja ali indeks 
človekovega razvoja;

Or. fr
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Predlog spremembe 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od 
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej eno 
od glavnih meril za določanje 
upravičenosti do pomoči v okviru 
regionalne politike, vendar ga je treba 
dopolniti z drugimi kazalniki za 
prepoznavanje najranljivejših regij; 
poudarja, da si samo na podlagi BDP ni 
mogoče ustvariti celovite slike o 
regionalnem razvoju, ne da bi upoštevali 
pomembne socialne dejavnike, kot so 
razlike v dohodkih in brezposelnost; 
predlaga ohranitev praga za določanje
območij, upravičenih do najvišje finančne 
podpore (manj kot 75 % povprečja EU), in 
po potrebi kohezijskih držav; predlaga 
modulacijo sofinanciranja iz skladov EU 
v višini od 50 % do 75 % povprečja EU 
glede na oddaljenost regije; opozarja, da 
mora pristojnim nacionalnim organom 
ostati manevrski prostor, da lahko na 
ustrezni ravni odločanja uporabijo tudi 
druge kazalnike;

Or. en

Predlog spremembe 243
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 

19. sprejema ohranitev BDP kot 
osrednjega merila za določanje 
upravičenosti regij v okviru različnih 
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(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

ciljev kohezijske politike in po potrebi 
kohezijskih držav (BDP na zaposlenega
manj kot 90 % povprečja EU); kljub temu 
meni, da mora izvajanje kohezijske 
politike temeljiti na širših kazalnikih in ne 
le na BDP; poleg tega poudarja, da je 
treba bolje uskladiti nacionalne statistične 
instrumente; meni, da je treba najprej 
dobro razmisliti o dodatnih kazalnikih 
(poleg BDP) v okviru kohezijske politike;

Or. fr

Predlog spremembe 244
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(manj kot 75 % povprečnega BDP na 
zaposlenega), in po potrebi kohezijskih 
držav (manj kot 90 %); meni, da morajo 
biti pristojni nacionalni organi kljub temu 
zmožni na ustrezni ravni odločanja za 
vsak cilj in tako, da se bo odražala 
geografska koncentracija, vključiti druge 
kazalnike za oceno zadevnih socialnih, 
ekonomskih, okoljskih, demografskih in 
geografskih izzivov, s katerimi se soočajo;

Or. it

Predlog spremembe 245
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od 
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje upravičenosti 
kohezijskih regij in držav, ne da bi 
posegali v potrebo in željo po uvedbi 
drugih kazalnikov, ki so v skladu s 
kompleksnostjo načela teritorialne 
kohezije; opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalnike;

Or. es

Predlog spremembe 246
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(manj kot 75 % povprečnega BDP na 
zaposlenega), in po potrebi kohezijskih 
držav (manj kot 90 %); opozarja, da je 
treba uporabljati dodatne kazalnike za 
merjenje socialne kohezije (kot so stopnje 
brezposelnosti, revščina itd.) in 
teritorialne kohezije ter okoljske
kazalnike; opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalnike;

Or. en

Predlog spremembe 247
Georgios Stavrakakis, Evgeni Kirilov
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(manj kot 75 % povprečnega BNP na 
zaposlenega), in po potrebi kohezijskih 
držav (manj kot 90 %); opozarja, da mora 
pristojnim nacionalnim organom ostati 
manevrski prostor, da lahko na ustrezni 
ravni odločanja uporabijo tudi druge 
kazalnike;

Or. en

Predlog spremembe 248
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(manj kot 75 % povprečnega BDP na 
zaposlenega), in po potrebi kohezijskih 
držav (manj kot 90 %); opozarja, da mora 
biti pristojnim nacionalnim organom dan
manevrski prostor, da lahko pri 
posameznih ciljih na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo predvidene 
nacionalne kazalnike;

Or. it

Predlog spremembe 249
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(manj kot 75 % povprečnega BDP na 
zaposlenega), in po potrebi kohezijskih 
držav (manj kot 90 %); opozarja, da mora 
pristojnim nacionalnim organom ostati 
prožnost, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalnike, o 
katerih se dogovorijo v nacionalnih 
strateških referenčnih okvirih, pri čemer 
je treba uporabo teh kazalnikov 
spodbujati z uredbami, kadar to ustvarja 
večjo dodano vrednost in koncentracijo 
sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 250
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) , Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(manj kot 75 % povprečnega BDP na 
zaposlenega), in po potrebi kohezijskih 
držav (manj kot 90 %), v skladu s členom 
5 Uredbe (ES) št. 1083/2006; opozarja, da 
mora pristojnim nacionalnim organom 
ostati manevrski prostor, da lahko na 
ustrezni ravni odločanja uporabijo tudi 
druge kazalnike;

Or. bg
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Predlog spremembe 251
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP na 
prebivalca), in po potrebi kohezijskih 
držav (BNP na prebivalca nižji od 90 %); 
opozarja, da mora pristojnim nacionalnim 
organom ostati manevrski prostor, da lahko 
na ustrezni ravni odločanja uporabijo tudi 
druge kazalnike;

Or. en

Predlog spremembe 252
Kerstin Westphal, Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(nižji od 75 % povprečnega BDP/EW), in 
po potrebi kohezijskih držav (nižji od
90 %); opozarja, da mora pristojnim 
nacionalnim organom ostati manevrski 
prostor, da lahko na ustrezni ravni 
odločanja uporabijo tudi druge kazalce;

19. meni, da mora biti BDP še naprej 
osrednje merilo za določanje območij, 
upravičenih do najvišje finančne podpore 
(manj kot 75 % povprečnega BDP na 
zaposlenega), in po potrebi kohezijskih 
držav (manj kot 90 %); opozarja, da mora 
pristojnim nacionalnim in regionalnim 
organom ostati manevrski prostor, da lahko 
na ustrezni ravni odločanja uporabijo tudi 
druge kazalnike;

Or. en

Predlog spremembe 253
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. zahteva, naj bo kohezijska politika v 
skladu s ciljem v Lizbonski pogodbi še 
naprej usmerjena predvsem na najbolj 
zaostale regije; poudarja, da je treba v 
okviru cilja 1 (konvergenčnost) najbolj 
prikrajšanim regijam dodeliti delež, 
ustrezen razvojnim težavam;

20. zahteva, naj bo kohezijska politika v 
skladu s ciljem v Lizbonski pogodbi še 
naprej osredotočena predvsem na najbolj 
zaostale regije; poudarja, da je treba najbolj 
prikrajšanim regijam dodeliti delež 
sredstev, ustrezen razvojnim težavam;

Or. es

Predlog spremembe 254
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. zahteva, naj bo kohezijska politika v 
skladu s ciljem v Lizbonski pogodbi še 
naprej usmerjena predvsem na najbolj 
zaostale regije; poudarja, da je treba v 
okviru cilja 1 (konvergenčnost) najbolj 
prikrajšanim regijam dodeliti delež, 
ustrezen razvojnim težavam;

20. zahteva, naj se kohezijska politika v 
skladu z Lizbonsko pogodbo še naprej 
uporablja za vse regije, prednostno pa naj 
bo usmerjena predvsem na najbolj zaostale 
regije; poudarja, da je treba v okviru cilja 1 
(konvergenca) najbolj prikrajšanim regijam 
dodeliti delež, ustrezen razvojnim težavam;

Or. en

Predlog spremembe 255
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. zahteva, naj bo kohezijska politika v 
skladu s ciljem v Lizbonski pogodbi še 
naprej usmerjena predvsem na najbolj 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)
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zaostale regije; poudarja, da je treba v 
okviru cilja 1 (konvergenčnost) najbolj 
prikrajšanim regijam dodeliti delež, 
ustrezen razvojnim težavam;

Or. it

Predlog spremembe 256
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. zahteva, naj bo kohezijska politika v 
skladu s ciljem v Lizbonski pogodbi še 
naprej usmerjena predvsem na najbolj 
zaostale regije; poudarja, da je treba v 
okviru cilja 1 (konvergenčnost) najbolj 
prikrajšanim regijam dodeliti delež, 
ustrezen razvojnim težavam;

20. zahteva, naj bo kohezijska politika v 
skladu s ciljem v Lizbonski pogodbi še 
naprej osredotočena predvsem na najbolj 
zaostale regije; poudarja, da je treba v 
okviru cilja „konvergenca“ najbolj 
prikrajšanim regijam dodeliti delež, 
ustrezen razvojnim težavam;

Or. fr

Predlog spremembe 257
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Estelle Grelier

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 258
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. za regije, ki niso več vključene v 
okviru cilja „konvergenca“, zahteva 
ustrezno obravnavo, pri čemer je treba 
ohraniti prehodne mehanizme, ki tem 
regijam omogočajo uravnotežen razvoj in 
preprečujejo prehude gospodarske 
pretrese, ki bi lahko nastali zaradi 
nenadne spremembe v višini prejete 
finančne pomoči;

Or. es

Predlog spremembe 259
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije),
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. za regije, ki od leta 2013 prvič ne bodo 
več upravičene do podpore v okviru cilja 
„konvergenca“, zahteva zanesljivo in 
ustrezno ureditev postopne odprave v 
okviru cilja „konvergenca“; poleg tega 
zahteva, da se v okviru cilja 
„konkurenčnost“ upoštevajo tiste regije, 
ki se kljub upravičenosti do podpore v 
okviru cilja „konkurenčnost“ v sedanjem 
programskem obdobju še naprej soočajo s 
strukturnimi socialnimi in ekonomskimi 
težavami pri doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020 ter z razlikami znotraj regij;

Or. en

Predlog spremembe 260
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Elisabeth Morin-Chartier
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. za regije, kjer BDP na prebivalca 
dosega med 75 % in 90 % povprečja EU, 
zahteva oblikovanje nove vmesne 
kategorije, da bi razrešili politične 
(neenaka obravnava regij kljub podobnim 
razmeram v njih) in praktične težave 
(težave pri upravljanju postopnega 
zmanjševanja finančne pomoči), ki so 
povezane s sedanjo ureditvijo postopne 
odprave; meni, da bo oblikovanje take 
kategorije možno zaradi dejstva, da je 
veliko regij preseglo prag 75 % 
povprečnega BDP EU na prebivalca in 
bodo zato avtomatično izključene iz okvira 
cilja „konvergenca“; poudarja, da ta 
sprememba arhitekture kohezijske politike 
ne sme povzročiti zmanjševanja finančne 
podpore za regije, ki trenutno prejemajo 
finančna sredstva v okviru cilja 
„konvergenca“ in cilja „konkurenčnost“, 
ter da se tudi ne sme povečati proračun za 
kohezijsko politiko; meni, da bosta zaradi 
te nove kategorije okrepljeni dve temeljni 
načeli kohezijske politike, tj. pravičnost in 
solidarnost; 

Or. fr

Predlog spremembe 261
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. za sedanja območja, upravičena do 
podpore v okviru cilja „konvergenca“, v 
katerih pa BDP na prebivalca presega 
75 % evropskega povprečja, zahteva 
zanesljivo in ustrezno ureditev postopne 
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odprave v okviru cilja „konvergenca“;
meni, da bi bili brez postopne odprave 
obstoječi uspešni pristopi za nadaljnji 
razvoj regij močno ogroženi;

Or. de

Predlog spremembe 262
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno ureditev 
postopne odprave v okviru cilja 
„konvergenca“, prav tako pa zahteva 
postopno uvedbo za regije, ki jih je 
posebej močno prizadenejo gospodarske 
krize in druge družbeno-ekonomske 
težave, kot so demografske spremembe; 
zato podpira predlog Komisije za uvedbo 
vmesne kategorije upravičenosti nad 75 % 
povprečnega BDP EU in pod tem 
povprečjem; poudarja, da je treba znotraj 
te kategorije oblikovati diferenciran 
pristop k določanju stopnje sofinanciranja 
in števila prednostnih proračunskih 
nalog, ki jih je treba izpolniti; poudarja, 
da je značaj vmesne regije prehodna 
ureditev, in poziva Komisijo, naj oblikuje 
postopno upadajoč pristop za vse regije v 
tej kategoriji, ob upoštevanju dejstva, da 
je treba pri ugotavljanju dejanskih socio-
ekonomskih razmer poleg BDP upoštevati 
še socialna merila;

Or. en

Predlog spremembe 263
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
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Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. a nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo, ustrezno, 
konsolidirano, reformirano in po potrebi 
dolgotrajnejšo ureditev postopne odprave
v okviru cilja „konvergenca“, da 
nekdanjih konvergenčnih regij ne bi 
prizadelo drastično znižanje plačil iz 
strukturnih skladov, ki bi lahko ogrozilo 
njihova prejšnja razvojna prizadevanja; 
zato poziva Komisijo, naj predlaga novo 
ureditev za postopno odpravo v okviru 
strategije, ki bi nekdanjim konvergenčnim 
regijam pomagala, da zares in uspešno 
preidejo od cilja 1 na cilj 2 ter da si 
uspešno prizadevajo za razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 264
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. poziva Komisijo, naj temeljito 
analizira stanje na področju razvoja in 
posebne potrebe za nekdanja območja, 
upravičena do najvišje podpore 
(konvergenčne regije), da bi ocenila, v 
kolikšni meri je mogoče uvesti zanesljivo 
in ustrezno ureditev postopne odprave;

Or. en
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Predlog spremembe 265
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva prilagodljivo in trdno ureditev 
postopne odprave v okviru cilja 
„konvergenca“ skozi celotno obdobje; 
meni, da ima ta trdna finančna shema 
prednost pred uvedbo posebne vmesne 
kategorije;

Or. en

Predlog spremembe 266
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. za nekdanja območja, upravičena do 
najvišje podpore (konvergenčne regije), 
zahteva zanesljivo in ustrezno postopno 
odpravo v okviru cilja „konvergenčnost“;

21. za nekdanja območja, upravičena v 
okviru cilja „konvergenca“, zahteva 
zanesljivo in ustrezno ureditev postopne 
odprave;

Or. it

Predlog spremembe 267
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21a. poleg tega poziva k časovno omejeni 
varnostni mreži, če bi izguba finančne 
podpore v državi članici prizadela velik 
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del njenega prebivalstva in zajela tudi 
pomemben del finančne podpore v 
predhodnem programskem obdobju; 
meni, da so regije, ki izstopajo iz 
konvergenčne finančne podpore in se 
kljub preseganju 75-odstotnega praga 
soočajo z zaostrenimi ovirami 
(demografski razvoj, migracijske izgube, 
monostruktura, brezposelnost itd.), 
posebej upravičene do prilagojenega 
sistema postopne odprave;

Or. de

Predlog spremembe 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
tematsko usmeritvijo; poudarja, da je treba 
sistem inovacijskih grozdov v teh regijah
še naprej izgrajevati; v zvezi s tem 
poudarja, da morajo biti strategije dovolj 
prilagodljive, da bodo omogočale soočanje 
s težavami in posebnostmi vsake 
posamezne regije;

Or. es

Predlog spremembe 269
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 

22. podpira predlog Komisije za posege 
strukturnih skladov v „razvitejših 
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horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

regijah“, kar je bil prej cilj 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo, za doseganje 
omejenega števila prednostnih ciljev EU, 
kot so pomoč za mala in srednja podjetja, 
zelene inovacije, omejevanje posledic 
podnebnih sprememb, lokalna 
gospodarstva, dostop do trga dela, 
izobraževanje in usposabljanje, socialna 
vključenost in politika aktivne integracije, 
dostop do storitev splošnega pomena, 
biotska raznovrstnost in zelena 
infrastruktura, trajnostna mobilnost, 
energetska učinkovitost, obnovljivi viri 
energije in dobava energije, vključno s 
pametno decentralizirano energetsko 
infrastrukturo, učinkovita raba virov 
(zlasti odpadkov in vode), kulturna 
dediščina in raznolikost; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov za prehod v trajnostno 
gospodarstvo in razpisov za pridobitev 
finančne podpore še naprej izgrajevati;

Or. en

Predlog spremembe 270
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Erminia Mazzoni, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; v zvezi z regijami 
v okviru cilja 2 poudarja, da je treba 
preizkušeni sistem zagotavljanja, da lahko 
razvitejše regije odpravljajo regionalne 
strukturne težave, zmanjšajo teritorialne 
razlike, prispevajo k doseganju skupnih 
evropskih ciljev in premagajo prihodnje 
izzive z uporabo struktur, ki se lahko 
prilagajajo glede na spremenjene 



AM\865029SL.doc 137/144 PE462.896v01-00

SL

razmere, med drugim tudi inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore, še naprej ohranjati in izgrajevati;
poziva k uvedbi dodatnih instrumentov za 
območja, ki jih močno prizadevajo 
strukturne spremembe, kar lahko prispeva 
k izboljšanju socio-ekonomskih razmer in 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 271
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem zagotavljanja, da 
lahko bolj razvite regije posodabljajo svoj 
socialni in gospodarski kapital ter se 
osredotočajo na posamezna območja 
revščine in počasnega gospodarskega 
razvoja, še naprej izgrajevati;

Or. en

Predlog spremembe 272
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; zavrača vsako 
zmanjšanje financiranja za regije, ki zdaj 
izpolnjujejo pogoje cilja 2; poudarja, da je 
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podpore še naprej izgrajevati; treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

Or. fr

Predlog spremembe 273
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

22. zahteva ohranitev učinkovitosti cilja 2 
„regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje“ z njegovo horizontalno 
usmeritvijo; poudarja, da je treba 
preizkušeni sistem inovacijskih grozdov in 
razpisov za pridobitev finančne podpore še 
naprej izgrajevati;

Or. it

Predlog spremembe 274
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

22. zahteva ohranitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov še naprej izgrajevati;

Or. en
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Predlog spremembe 275
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. zahteva krepitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

22. zahteva ohranitev cilja 2 „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“ z njegovo 
horizontalno usmeritvijo; poudarja, da je 
treba preizkušeni sistem inovacijskih 
grozdov in razpisov za pridobitev finančne 
podpore še naprej izgrajevati;

Or. en

Predlog spremembe 276
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22a. zahteva, da je treba bolj razvitim 
regijam omogočiti, da posodabljajo svoj 
socialni in gospodarski kapital ter se 
osredotočajo na posamezna območja 
revščine in počasnega gospodarskega 
razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 277
Sophie Auconie, Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Elisabeth 
Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je splošna nova kategorija 
finančne podpore med 75 % in 90 % v 
nasprotju s preizkušenimi načeli 
kohezijske politike EU (finančno 
podpiranje najšibkejših, horizontalno 
združevanje endogenih možnosti pri 
bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je splošna nova kategorija 
finančne podpore med 75 % in 90 % v 
nasprotju s preizkušenimi načeli 
kohezijske politike EU (finančno 
podpiranje najšibkejših, horizontalno 
združevanje endogenih možnosti pri 
bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 279
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je splošna nova kategorija 
finančne podpore med 75 % in 90 % v 
nasprotju s preizkušenimi načeli 

črtano
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kohezijske politike EU (finančno 
podpiranje najšibkejših, horizontalno 
združevanje endogenih možnosti pri 
bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

Or. cs

Predlog spremembe 280
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je splošna nova kategorija 
finančne podpore med 75 % in 90 % v 
nasprotju s preizkušenimi načeli 
kohezijske politike EU (finančno 
podpiranje najšibkejših, horizontalno 
združevanje endogenih možnosti pri 
bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 281
Alain Cadec, Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je splošna nova kategorija 
finančne podpore med 75 % in 90 % v 
nasprotju s preizkušenimi načeli 
kohezijske politike EU (finančno 
podpiranje najšibkejših, horizontalno 
združevanje endogenih možnosti pri 
bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

23. za regije, kjer BDP na prebivalca 
dosega med 75 % in 90 % povprečja EU, 
zahteva posebno ureditev z uvedbo nove 
vmesne kategorije ali vsaj posebno 
ureditev v okviru cilja 2, da bi bile te 
regije ustrezno obravnavane; meni, da ta 
posebna ureditev, ki bi se financirala iz 
pričakovanih prihrankov po izključitvi 
številnih regij iz okvira cilja 1, ne sme 
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vplivati na proračun, pri čemer tudi ne 
sme povzročiti zmanjševanja finančne 
podpore za regije, ki so trenutno 
upravičene do nje v okviru cilja 2;

Or. fr

Predlog spremembe 282
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je splošna nova kategorija 
finančne podpore med 75 % in 90 % v 
nasprotju s preizkušenimi načeli 
kohezijske politike EU (finančno 
podpiranje najšibkejših, horizontalno 
združevanje endogenih možnosti pri 
bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

23. poziva k določitvi prehodnega cilja za 
pomoč regijam, ki bodo izključene iz cilja 
„konvergenca“, in regijam, kjer BDP na 
prebivalca dosega med 75 % in 90 % 
povprečja EU, da bi nadomestili sedanji 
sistem postopne odprave in postopne 
uvedbe ter tako vzpostavili pravičen 
sistem, ki odraža negativne učinke 
gospodarske krize; meni, da bo tak sistem 
zagotavljal resnično enako obravnavo 
vseh regij ter okrepil izkoriščanje 
endogenih razvojnih možnosti vseh regij 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je splošna nova kategorija 
finančne podpore med 75 % in 90 % v 
nasprotju s preizkušenimi načeli 
kohezijske politike EU (finančno 
podpiranje najšibkejših, horizontalno 

23. meni, da je treba za izpolnjevanje 
razvojnih potreb regij, ki so presegle prag
upravičenosti v okviru cilja 
„konvergenca“, a še niso popolnoma 
konkurenčne, uvesti novo vmesno 
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združevanje endogenih možnosti pri 
bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

kategorijo; meni, da je treba pozornost 
nameniti tudi posebnim razmeram v 
regijah, ki bodo prvič izvzete iz okvira 
cilja „konvergenca“;

Or. es

Predlog spremembe 284
Patrice Tirolien, Estelle Grelier, Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. meni, da je splošna nova kategorija 
finančne podpore med 75 % in 90 % v 
nasprotju s preizkušenimi načeli 
kohezijske politike EU (finančno 
podpiranje najšibkejših, horizontalno 
združevanje endogenih možnosti pri 
bogatejših regijah), zato to vmesno 
kategorijo zavrača;

23. zahteva oblikovanje nove vmesne 
kategorije za regije, kjer BDP na 
prebivalca dosega med 75 % in 90 % 
povprečja EU. Namen tega sistema bi bil 
omejiti posledice določitve praga pri 75 % 
BDP Skupnosti (ki je trenutno prag za 
določitev območij, ki so upravičena do 
finančne podpore v okviru cilja 
„konvergenca“ ter cilja „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“) ter 
zagotoviti enako obravnavo teh regij. 
Sistem bi upošteval težave, s katerimi se 
bodo soočale regije, ki bodo po letu 2013 
prvič izvzete iz okvira cilja 
„konvergenca“, in regije, ki se kljub 
upravičenosti do finančnih sredstev v 
okviru cilja „regionalna konkurenčnost in 
zaposlovanje“ v sedanjem programskem 
obdobju še vedno soočajo s strukturnimi 
socialnimi in ekonomskimi težavami 
zaradi izvajanja strategije Evropa 2020 ter 
se soočajo tudi z neenakostmi znotraj 
regij; meni, da uvedba te kategorije ne 
sme povzročiti zmanjševanja finančne 
podpore za regije, ki so trenutno 
upravičene do nje v okviru ciljev 
„konvergenca“ ter „regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje“, ali za 
regije, ki so trenutno v fazi postopne 
uvedbe ali odprave take podpore;
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Or. fr


