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Predlog spremembe 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

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. 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; kljub 
temu ponovno opozarja, da je treba 
zagotoviti zanesljivo, ustrezno, utrjeno, 
reformirano in, če je treba, dolgoročnejšo 
postopno odpravo v okviru strategije za 
območja, ki so bila v preteklosti 
upravičena do najvišje podpore v skladu s 
konvergenčnim ciljem;

Or. en

Predlog spremembe 286
Tamás Deutsch

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

Or. en
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Predlog spremembe 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23a. izraža zaskrbljenost, da bo prehodna 
kategorija, ki jo je predlagala Komisija, 
trajna in bo obremenila druge regije; zato 
poziva, naj se prehodna pravila oblikujejo 
za določen čas in naj se postopoma 
zmanjšujejo ter omejijo na regije, ki se 
trenutno lahko financirajo v okviru cilja 
„konvergenca“; 

Or. de

Predlog spremembe 288
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

jasno meni, da je treba cilj 3
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba 
cilj „teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se
prispevek Evropskega sklada za 
regionalni razvoj za ta cilj poviša 
na raven, ki ustreza 7 % skupnega 
proračuna za kohezijsko politiko; poudarja 
vlogo obmejnih regij za dosego ciljev 
Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;
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Predlog spremembe 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da imajo prizadevanja v 
okviru cilja 3 „teritorialnega“ sodelovanja 
največjo evropsko dodano vrednost, zato 
jih je treba okrepiti na vseh notranjih 
mejah EU in v vseh treh razsežnostih 
sodelovanja (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno), in zahteva, naj se delež 
strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za
povezovanje Evropske unije in krepitev 
kohezije preko nacionalnih mej; 
poudarja, da je zapolnitev vrzeli v 
trajnostnih oblikah infrastrukture 
pomembna za dosego ciljev Evropa 2020; 
zahteva, naj bo stopnja sofinanciranja 
vseh skladov v vseh programih za 10 
odstotnih točk višja, kar bodi promocijski 
bonus za teritorialno kohezijo, in sicer 
zaradi dodatnih stroškov zapletenih 
postopkov odločanja pri večstranskih 
projektih; poudarja dodano vrednost 
evropskih združenj za teritorialno 
sodelovanje (EZTS) in podpira njihov 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba 
cilj „teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
mejah EU in v njegovih treh razsežnostih 
(čezmejno, medregionalno, čeznacionalno) 
okrepiti, in zahteva, naj se delež sredstev, 
določenih v ta namen, poviša; poudarja 
pomen tega za dosego ciljev Evropa 2020;

Or. es

Predlog spremembe 291
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %, ta 
delež pa mora biti dodeljen za programe 
in ne države članice, zato zanj ne sme 
veljati pravilo o omejevanju; poudarja 
vlogo obmejnih regij za dosego ciljev 
Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna;

Or. en
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Predlog spremembe 292
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. meni, da je treba cilj 3 „teritorialnega“ 
sodelovanja na vseh notranjih mejah EU in 
v njegovih treh razsežnostih (čezmejno, 
medregionalno, čeznacionalno) okrepiti; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna;

Or. it

Predlog spremembe 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
zahteva, naj se sredstva za vsak 
posamezen program teritorialnega 
sodelovanja dodeljujejo na podlagi 
usklajenih meril, da bi strateško in 
celostno odgovorili na potrebe in 
posebnosti vsakega zadevnega ozemlja in 
geografskega območja; poudarja vlogo 
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obmejnih regij za dosego ciljev 
Evropa 2020; meni, da je treba okrepiti 
usklajevanje vseevropskih omrežij in 
nepovratnih sredstev zanje v skladu z 
evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami, in zahteva 
ustrezno dodatno ponudbo finančne 
pomoči za vse obmejne regije;

Or. fr

Predlog spremembe 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša; poudarja 
vlogo obmejnih regij za dosego ciljev 
Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

Or. en

Predlog spremembe 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 24. jasno meni, da je treba cilj 3 
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„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 10 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

Or. de

Predlog spremembe 296
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 10 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020 in priznava vlogo regij, 
ki mejijo na dve ali več držav, ki niso 
članice EU, pri prispevanju k 
uresničevanju ciljev sosedske politike ; 
meni, da je okrepljena povezava z 
vseevropskimi omrežji v skladu z 
evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

Or. ro
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Predlog spremembe 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poziva Komisijo, naj rezervira del teh 
povišanih sredstev za projekte, namenjene 
krepitvi sinergije sodelovanja med 
regijami različnih ciljev (med regijami 
ciljev 3 in 2, regijami ciljev 3 in 1, 
regijami ciljev 2 in 1), ter za projekte, ki 
so izključno namenjeni krepitvi 
sodelovanja med regijami cilja 1; poudarja 
vlogo obmejnih regij za dosego ciljev 
Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

Or. en

Predlog spremembe 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrej Kovačev (Andrey 
Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
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delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;
poziva k poenostavitvi izvedbenih 
predpisov, ki urejajo programe v okviru 
cilja 3, na podlagi načela sorazmernosti, 
ter k pripravi skupnih pravil za 
upravičenost, kar so predpogoji za 
povečanje učinkovitosti in vidnosti teh 
programov;

Or. en

Predlog spremembe 299
Manfred Weber

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;
poudarja tesno vključevanje oblikovalcev 
odločitev na lokalni ravni, saj lahko 
programi zaživijo samo na ta način;

Or. de
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Predlog spremembe 300
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji, zlasti 
prometnih in energetskih, v skladu z 
evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

Or. fr

Predlog spremembe 301
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
notranjih mejah EU in v njegovih treh 
razsežnostih (čezmejno, medregionalno, 
čeznacionalno) okrepiti, in zahteva, naj se 
delež strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji v skladu 
z evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
finančne pomoči za vse obmejne regije;

24. jasno meni, da je treba cilj 3 
„teritorialnega“ sodelovanja na vseh 
mejah EU in v njegovih treh razsežnostih 
(čezmejno, medregionalno, čeznacionalno) 
okrepiti, in zahteva, naj se delež 
strukturnih skladov poviša na 7 %; 
poudarja vlogo obmejnih regij za dosego 
ciljev Evropa 2020; meni, da je okrepljena 
povezava z vseevropskimi omrežji, zlasti 
prometnih in energetskih, v skladu z 
evropskimi prednostnimi nalogami in 
čezmejnimi infrastrukturami nujna, in 
zahteva ustrezno dodatno ponudbo 
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finančne pomoči za vse obmejne regije;

Or. fr

Predlog spremembe 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24a. meni, da so evropska združenja za 
teritorialno sodelovanje edinstven in 
dragocen instrument za teritorialno 
upravljanje, ki ustreza potrebam po 
strukturiranem sodelovanju in ki ga je 
treba spodbujati kot orodje za vzpostavitev 
sistemov čezmejnega upravljanja in za 
zagotavljanje pripadnosti različnim 
politikam na regionalni in lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi novi tematski skladi 
(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in ogrozili regionalno 
sodelovanje pri izvajanju ciljev 
Evropa 2020;

25. meni, da bi novi tematski skladi 
(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in programe celostnega 
razvoja ter ogrozili regionalno sodelovanje 
pri izvajanju ciljev Evropa 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 304
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi novi tematski skladi 
(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in ogrozili regionalno 
sodelovanje pri izvajanju ciljev 
Evropa 2020;

25. meni, da bi novi tematski skladi 
(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in ogrozili razpoložljive 
sinergije in učinkovitost posegov ter s tem 
regionalno sodelovanje pri izvajanju ciljev 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi novi tematski skladi 
(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in ogrozili regionalno 
sodelovanje pri izvajanju ciljev 
Evropa 2020;

25. meni, da bi novi tematski skladi 
(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in ogrozili prispevek k 
ciljem kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi novi tematski skladi 25. meni, da bi novi tematski skladi 
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(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in ogrozili regionalno 
sodelovanje pri izvajanju ciljev 
Evropa 2020;

(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in ogrozili prispevek k 
evropski kohezijski politiki;

Or. es

Predlog spremembe 307
Juozas Imbrasas

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. meni, da bi novi tematski skladi 
(podnebje, energija, promet) spodkopali 
preizkušeno načelo skupne odgovornosti v 
zvezi s sredstvi in ogrozili regionalno 
sodelovanje pri izvajanju ciljev 
Evropa 2020;

25. povsem zavrača vse predloge za 
nacionalizacijo ali sektorizacijo 
kohezijske politike; meni, da bi novi 
tematski skladi (podnebje, energija, 
promet) spodkopali preizkušeno načelo 
skupne odgovornosti v zvezi s sredstvi in 
ogrozili regionalno sodelovanje pri 
izvajanju ciljev Evropa 2020;

Or. lt

Predlog spremembe 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. zahteva, naj ESS kot sestavni del
kohezijske politike še naprej krepi 
socialno vključenost, ekonomsko rast in 
zaposlovanje; meni, da je ESS 
najpomembnejši politični instrument na 
trgih dela in področju zaposlovanja v EU; 
poseben pomen pripisuje spodbujanju 
usposabljanja in mobilnosti, večji enakosti 
med spoloma, vključevanju prikrajšanih 

26. zahteva, naj ESS ostane pod okriljem
kohezijske politike; poudarja, da ima ta 
posebno vlogo kot najpomembnejši 
instrument za politiko trga dela in 
zaposlovanja ter za socialno kohezijo vseh 
regij, zlasti zaradi svojega prispevka k 
socialnemu vključevanju ter spodbujanju 
zaposlovanja, izobraževanja, 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja, 
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oseb ter podpori malim in srednje velikim 
podjetjem;

preoblikovanja v trajnostna gospodarstva 
in boja proti revščini; poudarja, da javni 
organi tega ne morejo doseči sami, zato 
imajo zlasti nejavni akterji, vključno s 
podjetji socialnega gospodarstva, osrednjo 
vlogo pri socialnem vključevanju; poziva 
k večjemu upoštevanju ozemeljskega 
pristopa, da bi se povečala učinkovitost in 
vidnost njegovih posegov;

Or. en

Predlog spremembe 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. zahteva, naj ESS kot sestavni del 
kohezijske politike še naprej krepi socialno 
vključenost, ekonomsko rast in 
zaposlovanje; meni, da je ESS 
najpomembnejši politični instrument na 
trgih dela in področju zaposlovanja v EU; 
poseben pomen pripisuje spodbujanju 
usposabljanja in mobilnosti, večji enakosti 
med spoloma, vključevanju prikrajšanih 
oseb ter podpori malim in srednje velikim 
podjetjem;

26. ugotavlja, da ima ESS ključno vlogo 
pri socialnem vključevanju ter politiki 
trga dela in zaposlovanja; zahteva, naj 
ESS kot sestavni del kohezijske politike še 
naprej krepi socialno vključenost,
izboljšuje zaposlovanje in poklicne 
priložnosti, spodbuja usposabljanje 
delavcev ter prilagajanje njihovih znanj in 
veščin zahtevam trga dela, tako da bi se 
lahko delavci učinkoviteje vključili v trg 
dela, spodbuja enakost med spoloma, 
vključuje prikrajšane osebe in podpira 
razvoj socialnega gospodarstva ter malih 
in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. zahteva, naj ESS kot sestavni del 
kohezijske politike še naprej krepi socialno 
vključenost, ekonomsko rast in 
zaposlovanje; meni, da je ESS 
najpomembnejši politični instrument na 
trgih dela in področju zaposlovanja v EU; 
poseben pomen pripisuje spodbujanju 
usposabljanja in mobilnosti, večji enakosti
med spoloma, vključevanju prikrajšanih 
oseb ter podpori malim in srednje velikim
podjetjem;

26. zahteva, naj ESS kot sestavni del 
kohezijske politike še naprej krepi socialno 
vključenost, gospodarsko rast in 
zaposlovanje; meni, da je ESS 
najpomembnejši politični instrument na 
trgih dela in področju zaposlovanja v EU; 
poseben pomen pripisuje spodbujanju 
usposabljanja in mobilnosti – pri čemer je 
prednost namenjena usposabljanju, ki 
izpolnjuje lokalne potrebe –, večji enakosti 
priložnosti med spoloma in invalidov, 
vključevanju in ponovnem socialnem 
vključevanju prikrajšanih oseb ter podpori 
malim in srednjim podjetjem in 
samozaposlenim;

Or. fr

Predlog spremembe 311
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. zahteva, naj ESS kot sestavni del 
kohezijske politike še naprej krepi socialno 
vključenost, ekonomsko rast in 
zaposlovanje; meni, da je ESS 
najpomembnejši politični instrument na 
trgih dela in področju zaposlovanja v EU; 
poseben pomen pripisuje spodbujanju 
usposabljanja in mobilnosti, večji enakosti 
med spoloma, vključevanju prikrajšanih 
oseb ter podpori malim in srednje velikim
podjetjem;

26. zahteva, naj bo ESS kot sestavni del 
kohezijske politike ozemeljsko bolj 
porazdeljen, da bi se tako povečala 
njegova učinkovitost in prepoznavnost 
njegovih ukrepov ter namenskost politik, 
ki jih financira; ponavlja, da tudi krepi 
socialno vključenost, gospodarsko rast in 
zaposlovanje; meni, da je ESS 
najpomembnejši politični instrument na 
trgih dela in področju zaposlovanja v EU; 
poseben pomen pripisuje spodbujanju 
usposabljanja in mobilnosti, večji enakosti 
priložnosti med spoloma, vključevanju 
prikrajšanih oseb ter podpori malim in 
srednjim podjetjem;

Or. fr
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Predlog spremembe 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. zahteva, naj ESS kot sestavni del 
kohezijske politike še naprej krepi socialno 
vključenost, ekonomsko rast in 
zaposlovanje; meni, da je ESS 
najpomembnejši politični instrument na 
trgih dela in področju zaposlovanja v EU; 
poseben pomen pripisuje spodbujanju 
usposabljanja in mobilnosti, večji enakosti 
med spoloma, vključevanju prikrajšanih 
oseb ter podpori malim in srednje velikim
podjetjem;

26. zahteva, naj ESS kot sestavni del 
kohezijske politike še naprej krepi socialno 
vključenost, gospodarsko rast in
zaposlovanje; meni, da je ESS 
najpomembnejši politični instrument na 
trgih dela in področju zaposlovanja v EU; 
poseben pomen pripisuje spodbujanju 
usposabljanja in mobilnosti, večji enakosti 
priložnosti med spoloma, vključevanju 
prikrajšanih oseb ter podpori socialnim 
storitvam, socialnemu vključevanju ter 
malim in srednjim podjetjem; poudarja, da 
mora ESS ostati ključni element v 
kohezijski politiki in delovati skupaj z 
ESRR v skladu z razvojnimi potrebami 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi z integriranim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma;

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi z integriranim 
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma; poleg tega poziva k 
boljšim sinergijam med ERS in ESRR;
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Or. fr

Predlog spremembe 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi z integriranim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma;

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi s celostnim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma; podpira uvedbo 
možnosti operativnih programov, 
financiranih iz več skladov, kar bi 
dodatno olajšalo celostne pristope;

Or. en

Predlog spremembe 315
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi z integriranim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma;

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi s celostnim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma ter dopusti možnost 
financiranja programov iz več skladov;

Or. en

Predlog spremembe 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht
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Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi z integriranim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma;

27. opozarja na sinergije vključujočih 
lokalnih in regionalnih razvojnih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi s celostnim 
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma;

Or. en

Predlog spremembe 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrej Kovačev (Andrey 
Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi z integriranim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma;

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi s celostnim
razvojnim načrtovanjem, naj se uvedejo 
skupna pravila o upravičenosti ter okrepi 
in olajša možnost navzkrižnega 
financiranja med obema skladoma;

Or. en

Predlog spremembe 318
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
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in zahteva prav v zvezi z integriranim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma;

in zahteva prav v zvezi z lokalnim
celostnim razvojnim načrtovanjem, naj se 
olajša možnost navzkrižnega financiranja 
med obema skladoma;

Or. en

Predlog spremembe 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi z integriranim
razvojnim načrtovanjem, naj se olajša 
možnost navzkrižnega financiranja med 
obema skladoma;

27. opozarja na sinergije vključujočih 
pristopov, zlasti v povezavi ESS z ESRR, 
in zahteva prav v zvezi z lokalnim
celostnim razvojnim načrtovanjem, naj se 
olajša možnost navzkrižnega financiranja 
med obema skladoma;

Or. en

Predlog spremembe 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27a. zaradi povečanja sinergije poziva k 
boljšemu vključevanju sektorskih politik 
(promet, energija, raziskave, okolje, 
izobraževanje) v kohezijsko in strukturno 
politiko, tako da bi dosegli večjo 
učinkovitost in boljše usklajevanje med 
strukturnimi skladi, programom za 
konkurenčnost in inovacije ter okvirnimi 
programi za raziskave in razvoj; meni, da 
bi lahko programi, financirani iz več 
skladov, prispevali k bolj povezanemu 
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delu in povečali učinkovitost med temi 
različnimi skladi; meni, da so 
nacionalna/regionalna partnerstva za 
razvoj ustrezen instrument za povezovanje 
različnih politik; v zvezi s tem poudarja, 
da je treba določiti jasne cilje in oceniti, 
ali so jih države članice uresničile;

Or. en

Predlog spremembe 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 27 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27c. predlaga ozemeljsko porazdelitev
raziskovalnih in razvojnih politik; zato 
poudarja pomen prilagajanja kohezijske 
politike ter raziskovalnih in inovacijskih 
politik posebnim potrebam ozemelj; meni, 
da je glede na nezmožnost uporabe iste 
razvojne strategije v vseh regijah ključno 
boljše vključevanje regionalnih in 
lokalnih organov v snovanje in izvajanje 
regionalnih razvojnih skladov ter 
raziskovalnih in inovacijskih programov;

Or. en

Predlog spremembe 322
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. zahteva skupni strateški okvir za 
ESRR, ESS, Kohezijski sklad, 
EKSRP in ESR za obdobje financiranja po 
letu 2013; meni, da je treba model 

28. zahteva skupni strateški okvir za 
ESRR, ESS, Kohezijski sklad, 
EKSRP in ESR za obdobje financiranja po 
letu 2013; meni, da je treba model 
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enotnega regulativnega pristopa 
(upravljanje, upravičenost do podpore, 
revizija, pravila o poročanju) še okrepiti s 
skupno okvirno uredbo;

enotnega regulativnega pristopa 
(upravljanje, upravičenost do podpore, 
revizija, pravila o poročanju) še okrepiti;

Or. en

Predlog spremembe 323
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. zahteva skupni strateški okvir za 
ESRR, ESS, Kohezijski sklad, 
EKSRP in ESR za obdobje financiranja po 
letu 2013; meni, da je treba model 
enotnega regulativnega pristopa 
(upravljanje, upravičenost do podpore, 
revizija, pravila o poročanju) še okrepiti s 
skupno okvirno uredbo;

28. zahteva skupni strateški okvir za 
ESRR, ESS, Kohezijski sklad, okvirni 
programi, EKSRP in ESR za obdobje 
financiranja po letu 2013; meni, da je treba 
model enotnega regulativnega pristopa 
(upravljanje, upravičenost do podpore, 
revizija, pravila o poročanju) še okrepiti s 
skupno okvirno uredbo; v zvezi s tem 
poudarja, da se morajo različni skladi 
nemoteno dopolnjevati, da bi lahko 
dosegli rezultate; poziva Komisijo, naj 
sklade ustrezno prilagodi, da se bodo 
lahko, kadar je mogoče, dopolnjevali;

Or. en

Predlog spremembe 324
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. zahteva skupni strateški okvir za 
ESRR, ESS, Kohezijski sklad, 
EKSRP in ESR za obdobje financiranja po 
letu 2013; meni, da je treba model 
enotnega regulativnega pristopa 

28. zahteva skupni strateški okvir za 
ESRR, ESS, Kohezijski sklad, 
EKSRP in ESR za obdobje financiranja po 
letu 2013; meni, da je treba model 
enotnega regulativnega pristopa 
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(upravljanje, upravičenost do podpore, 
revizija, pravila o poročanju) še okrepiti s 
skupno okvirno uredbo;

(upravljanje, upravičenost do podpore, 
revizija, pravila o poročanju) še okrepiti s 
skupno okvirno uredbo; opozarja na svojo 
stalno skrb, da se daje prednost 
najpreprostejšim postopkom in 
postopkom, ki jih lokalni akterji najbolje 
obvladajo;

Or. fr

Predlog spremembe 325
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. zahteva skupni strateški okvir za 
ESRR, ESS, Kohezijski sklad, 
EKSRP in ESR za obdobje financiranja po 
letu 2013; meni, da je treba model 
enotnega regulativnega pristopa 
(upravljanje, upravičenost do podpore, 
revizija, pravila o poročanju) še okrepiti s 
skupno okvirno uredbo;

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

Or. fr

Predlog spremembe 326
Danuta Maria Hübner

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28a. poziva Svet in Parlament, naj 
sprejmeta nov skupni strateški okvir po 
rednem zakonodajnem postopku v skladu 
s členom 177 PDEU;

Or. en
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Predlog spremembe 327
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja preverjanje ponovnega 
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne fonde EU 
in programi za podeželski razvoj, povezani 
z regijami;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 328
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja preverjanje ponovnega 
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne fonde EU 
in programi za podeželski razvoj, povezani 
z regijami;

29. v tem okviru spodbuja preverjanje 
ponovnega vključevanja 
programov EKSRP, povezanih z regijami 
(obstoječi podporni osi 3 in 4), skupaj s 
prerazporeditvijo sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 329
Hermann Winkler
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja preverjanje ponovnega 
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne fonde EU 
in programi za podeželski razvoj, povezani 
z regijami;

29. spodbuja usklajevanje pravil, ki 
urejajo sklade, zajete v skupni okvir 
strategije; meni, da je treba pri 
usklajevanju upravnih struktur upoštevati 
posebne regionalne pogoje;

Or. de

Predlog spremembe 330
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja preverjanje ponovnega 
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne fonde EU 
in programi za podeželski razvoj, povezani
z regijami;

29. zahteva zavezujoče pogoje za države 
članice in regije, da bi se vzpostavili 
enotnejše upravne strukture za strukturne 
sklade EU in programe za podeželski 
razvoj, povezane z regijami;

Or. en

Predlog spremembe 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 29



AM\865326SL.doc 27/149 PE464.689v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja preverjanje ponovnega 
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne fonde EU 
in programi za podeželski razvoj, povezani
z regijami;

29. v tem okviru spodbuja preverjanje 
ponovnega vključevanja 
programov EKSRP, povezanih z regijami 
(obstoječi podporni osi 3 in 4); vseeno 
meni, da tako ponovno vključevanje ne 
sme povzročiti zmanjšanja sredstev, 
namenjenih ESRR in EKSRP; poleg tega 
zahteva zavezujoče pogoje za države 
članice in regije, da bi se vzpostavili 
enotnejše upravne strukture za strukturne 
sklade EU in programe za podeželski 
razvoj, povezane z regijami;

Or. fr

Predlog spremembe 332
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja preverjanje ponovnega 
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne fonde EU 
in programi za podeželski razvoj, povezani
z regijami;

29. v tem okviru spodbuja preverjanje 
ponovnega vključevanja 
programov EKSRP, povezanih z regijami 
(obstoječi podporni osi 3 in 4); vseeno 
zavrača, da bi tako ponovno vključevanje 
povzročilo zmanjšanja sredstev, 
namenjenih ESRR in EKSRP; zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne sklade EU 
in programe za podeželski razvoj, 
povezane z regijami;

Or. fr

Predlog spremembe 333
Derek Vaughan
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja preverjanje ponovnega 
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne fonde EU 
in programi za podeželski razvoj, povezani
z regijami;

29. v tem okviru spodbuja preverjanje 
ponovnega vključevanja 
programov EKSRP, povezanih z regijami 
(obstoječi podporni osi 3 in 4), in zahteva 
skupne kazalnike za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne sklade EU 
in programe za podeželski razvoj, 
povezane z regijami;

Or. en

Predlog spremembe 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. spodbuja preverjanje ponovnega
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), v tem okviru in zahteva 
zavezujoče pogoje za države članice in 
regije, da bi se vzpostavili enotnejše 
upravne strukture za strukturne fonde EU 
in programi za podeželski razvoj, povezani
z regijami;

29. v tem okviru spodbuja preverjanje 
vključevanja programov EKSRP, 
povezanih z regijami (obstoječi podporni 
osi 3 in 4), in zahteva zavezujoče pogoje za 
države članice in regije, da bi se 
vzpostavili enotnejše upravne strukture za 
strukturne sklade EU in programe za 
podeželski razvoj, povezane z regijami;

Or. en

Predlog spremembe 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 30
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; 
priporoča opustitev Sklada za 
globalizacijo kot samostojnega 
instrumenta in ustrezno upoštevanje 
njegove naloge v socialnem skladu; 
zahteva preverjanje, v kolikšnem obsegu 
bi lahko združitev Kohezijskega sklada in 
Sklada za regionalni razvoj ustrezala 
evropskim pogodbam; opozarja, da so 
izdatki iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Kohezijskega sklada praviloma 
predvideni za financiranje istovrstnih 
projektov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 336
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; 
priporoča opustitev Sklada za 
globalizacijo kot samostojnega 
instrumenta in ustrezno upoštevanje 
njegove naloge v socialnem skladu; 
zahteva preverjanje, v kolikšnem obsegu
bi lahko združitev Kohezijskega sklada in 
Sklada za regionalni razvoj ustrezala 
evropskim pogodbam; opozarja, da so 
izdatki iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Kohezijskega sklada praviloma 
predvideni za financiranje istovrstnih 
projektov;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; 
priporoča opustitev Sklada za 
globalizacijo kot samostojnega 
instrumenta in ustrezno upoštevanje 
njegove naloge v socialnem skladu; 
zahteva preverjanje, v kolikšnem obsegu 
bi lahko združitev Kohezijskega sklada in 
Sklada za regionalni razvoj ustrezala 
evropskim pogodbam; opozarja, da so 
izdatki iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Kohezijskega sklada praviloma 
predvideni za financiranje istovrstnih 
projektov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
usklajevanje skladov, pomembnih za 
regionalni razvoj in kohezijo, da se 
prepreči podvajanje;
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da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

Or. es

Predlog spremembe 339
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada, Evropskega socialnega sklada in 
Sklada za regionalni razvoj ustrezala 
evropskim pogodbam;

Or. en

Predlog spremembe 340
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; zahteva 
preverjanje, v kolikšnem obsegu bi lahko 
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samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

združitev Kohezijskega sklada in Sklada za 
regionalni razvoj ustrezala evropskim 
pogodbam; opozarja, da so izdatki iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada praviloma predvideni 
za financiranje istovrstnih projektov;

Or. it

Predlog spremembe 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrej Kovačev (Andrey 
Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu;

Or. en

Predlog spremembe 342
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 30
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; zahteva 
preverjanje, v kolikšnem obsegu bi lahko 
združitev Kohezijskega sklada in Sklada za 
regionalni razvoj ustrezala evropskim 
pogodbam; opozarja, da so izdatki iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada praviloma predvideni 
za financiranje istovrstnih projektov;

Or. fr

Predlog spremembe 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
združitev skladov, pomembnih za 
regionalni razvoj in kohezijo; priporoča, da 
se Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji racionalizira in vključi v 
strukturne sklade, vendar se s tem ne sme 
zmanjšali skupni obseg sredstev v postavki 
za kohezijsko politiko; zahteva preverjanje, 
v kolikšnem obsegu bi lahko združitev 
Kohezijskega sklada in Sklada za 
regionalni razvoj ustrezala evropskim 
pogodbam; opozarja, da so izdatki iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada praviloma predvideni 
za financiranje istovrstnih projektov;

Or. en
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Predlog spremembe 344
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča, 
da se Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji racionalizira in vključi v 
Evropski socialni sklad; zahteva 
preverjanje, v kolikšnem obsegu bi lahko 
združitev Kohezijskega sklada in Sklada za 
regionalni razvoj ustrezala evropskim 
pogodbam; opozarja, da so izdatki iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada praviloma predvideni 
za financiranje istovrstnih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 345
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu, ne da bi to vplivalo na skupni 
obseg sredstev za kohezijsko politiko v 
proračunu EU; zahteva preverjanje, v 
kolikšnem obsegu bi lahko združitev 
Kohezijskega sklada in Sklada za 
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regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

regionalni razvoj ustrezala evropskim 
pogodbam; opozarja, da so izdatki iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Kohezijskega sklada praviloma predvideni 
za financiranje istovrstnih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 346
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva 
ukinitev oz. združitev skladov, pomembnih 
za regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

30. iz razlogov učinkovitosti zahteva boljše 
usklajevanje skladov, pomembnih za 
regionalni razvoj in kohezijo; priporoča 
opustitev Sklada za globalizacijo kot 
samostojnega instrumenta in ustrezno 
upoštevanje njegove naloge v socialnem 
skladu; zahteva preverjanje, v kolikšnem 
obsegu bi lahko združitev Kohezijskega 
sklada in Sklada za regionalni razvoj 
ustrezala evropskim pogodbam; opozarja, 
da so izdatki iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada 
praviloma predvideni za financiranje 
istovrstnih projektov;

Or. en

Predlog spremembe 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30a. poziva k reviziji uredbe za čezmejno 
sodelovanje na zunanjih mejah ter 
veljavnega evropskega sosedskega in 
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partnerskega instrumenta, tako da bi te 
sklade vključili v cilj 3 za teritorialno 
sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 30 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

poudarja, da je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji (ESPG) dodatno 
sredstvo za dosego ciljev Evropskega 
socialnega sklada, saj je namenjen 
omogočanju delavcem, odpuščenim zaradi 
globalizacije in krize, da si poiščejo 
zaposlitev;

Or. it

Predlog spremembe 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in 
naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) 
med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj 
določijo prednostne naloge pri naložbah 
za izvajanje strategije Evropa 2020 ter 
nadaljnjih kohezijskih in 
strukturnopolitičnih ciljev; meni, da je kar 
najhitrejša razjasnitev konkretne 

31. poudarja, da je treba privabiti k 
sodelovanju regionalne in lokalne organe, 
socialne partnerje in nevladne 
organizacije, zlasti pri opredeljevanju 
prednostnih nalog kohezijske politike;
poudarja dejstvo, da je upravljanje na več 
ravneh eno od ključnih načel kohezijske 
politike in je bistveno za zagotavljanje 
kakovosti procesa odločanja, strateškega 
načrtovanja in izvajanja ciljev; meni, da je 
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porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
nacionalnih oz. regionalnih pristojnosti v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

kar najhitrejša razjasnitev konkretne 
porazdelitve pristojnosti med udeleženimi
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
regionalnih pristojnosti v skladu z načelom 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 350
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in 
naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) 
med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj 
določijo prednostne naloge pri naložbah za 
izvajanje strategije Evropa 2020 ter 
nadaljnjih kohezijskih in 
strukturnopolitičnih ciljev; meni, da je kar 
najhitrejša razjasnitev konkretne 
porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
nacionalnih oz. regionalnih pristojnosti v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in 
naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) 
med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj 
določijo cilji kohezijske politike in 
ustrezne prednostne naloge za izvajanje 
strategije Evropa 2020; meni, da je kar 
najhitrejša razjasnitev konkretne 
porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
nacionalnih oz. regionalnih pristojnosti v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in 
naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) 

31. sprejema cilje pogodb o razvojnem in 
naložbenem partnerstvu (namesto 
prejšnjih nacionalnih strateških okvirnih 
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med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj 
določijo prednostne naloge pri naložbah za 
izvajanje strategije Evropa 2020 ter 
nadaljnjih kohezijskih in 
strukturnopolitičnih ciljev; meni, da je kar 
najhitrejša razjasnitev konkretne 
porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
nacionalnih oz. regionalnih pristojnosti v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

načrtov) med EU in državami članicami, ki 
jih je predlagala Komisija; zahteva, naj se 
tukaj določijo prednostne naloge pri 
naložbah za izvajanje strategije 
Evropa 2020 ter nadaljnjih kohezijskih 
ciljev; meni, da je kar najhitrejša 
razjasnitev konkretne porazdelitve 
pristojnosti med udeleženimi ravni nujna, 
in zahteva upoštevanje nacionalnih oz. 
regionalnih pristojnosti v skladu z načelom 
subsidiarnosti;

Or. es

Predlog spremembe 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in 
naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) 
med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj 
določijo prednostne naloge pri naložbah za 
izvajanje strategije Evropa 2020 ter 
nadaljnjih kohezijskih in 
strukturnopolitičnih ciljev; meni, da je kar 
najhitrejša razjasnitev konkretne 
porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
nacionalnih oz. regionalnih pristojnosti v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in 
naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) 
med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj 
določijo prednostne naloge pri naložbah za 
izvajanje strategije Evropa 2020 ter 
nadaljnjih kohezijskih in 
strukturnopolitičnih ciljev; meni, da je kar 
najhitrejša razjasnitev konkretne 
porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
nacionalnih oz. regionalnih in lokalnih 
pristojnosti v skladu z načelom 
subsidiarnosti; poziva k jasni zavezanosti 
ustreznemu vključevanju partnerjev v 
pogodbe o razvoju in naložbah;

Or. en
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Predlog spremembe 353
Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) , Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in 
naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) 
med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj 
določijo prednostne naloge pri naložbah za 
izvajanje strategije Evropa 2020 ter 
nadaljnjih kohezijskih in 
strukturnopolitičnih ciljev; meni, da je kar 
najhitrejša razjasnitev konkretne 
porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
nacionalnih oz. regionalnih pristojnosti v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

31. sprejema cilje partnerstev za razvoj in 
naložbenih partnerstev (namesto prejšnjih 
nacionalnih strateških okvirnih načrtov) 
med EU in državami članicami, ki jih je 
predlagala Komisija; zahteva, naj se tukaj 
določijo ključne prednostne naloge pri 
naložbah za izvajanje strategije 
Evropa 2020 ter nadaljnjih kohezijskih in 
strukturnopolitičnih ciljev; meni, da je kar 
najhitrejša razjasnitev konkretne 
porazdelitve pristojnosti med udeleženimi 
ravni nujna, in zahteva upoštevanje 
nacionalnih oz. regionalnih pristojnosti v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

Or. bg

Predlog spremembe 354
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31a. zahteva, naj države načelo 
partnerstva strogo upoštevajo v prihodnjih 
pogodbah o partnerstvu in razvoju, ki 
bodo morale nadomestiti stare nacionalne 
strateške referenčne okvire, saj bo iz 
upoštevanja načela partnerstva izhajala 
kakovost tega strateškega dokumenta; 
poziva Komisijo, naj zagotovi resničnost 
tega partnerstva na več ravneh pri 
pogajanjih o teh prihodnjih pogodbah o 
partnerstvu ter pri njihovem pisanju in 
ocenjevanju;
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Or. fr

Predlog spremembe 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. podpira ohranitev operativnih 
programov kot najpomembnejšega 
instrumenta za prenos strateških 
dokumentov v konkretne naložbene 
prioritete; tukaj zahteva jasne in merljive 
cilje;

32. podpira ohranitev operativnih 
programov kot najpomembnejšega 
instrumenta za izvajanje kohezijske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 356
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. podpira ohranitev operativnih 
programov kot najpomembnejšega 
instrumenta za prenos strateških 
dokumentov v konkretne naložbene 
prioritete; tukaj zahteva jasne in merljive 
cilje;

32. podpira ohranitev operativnih 
programov kot najpomembnejšega 
instrumenta za prenos strateških 
dokumentov v konkretne naložbene 
prioritete; tukaj zahteva jasne in merljive 
cilje ter poudarja, da je treba opustiti 
načelo ustvarjanja projektov kot odziv na 
opredeljene izzive in prilagajati vire 
konkretnim projektom;

Or. cs

Predlog spremembe 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva zavezujočo vključitev
regionalnih in lokalnih organov v 
vzpostavitev partnerstev za razvoj in 
operativnih programov; meni, da so nujne 
ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih; poudarja potrebo po 
vključitvi regionalnih in lokalnih organov 
z natančno in pravno zavezujočo 
opredelitvijo načela partnerstva, vključno 
s posebnimi merili, da bo tako 
zagotovljeno učinkovito sodelovanje 
partnerjev na vseh stopnjah načrtovanja 
programov; poudarja, da je treba v 
pogodbe o razvoju in naložbah vključiti 
tudi regionalne in lokalne organe in ne le 
centralno vlado; meni, da le soglasje vseh 
zadevnih partnerjev zagotavlja pogodbam 
o razvoju in naložbah široko in trajnostno 
podlago;

Or. en

Predlog spremembe 358
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva zavezujočo vključitev regij 
(NUTS II) v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih; poudarja, da je treba v 
čim zgodnejši fazi pogajanj o strukturnih 
skladih in njihovega izvajanja vključiti 
socialne partnerje in predstavnike civilne 
družbe;

Or. fr
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Predlog spremembe 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva zavezujočo vključitev vseh 
ravni javne uprave, vključenih v 
pogajanja o razvojnih in naložbenih 
partnerstvih in o operativnih programov; 
meni, da so nujne ustrezne opredelitve v 
uredbah o strukturnih skladih;

Or. es

Predlog spremembe 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva zavezujočo vključitev
regionalnih in lokalnih organov, v skladu 
z ustavno in institucionalno ureditvijo 
držav članic, v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

Or. en

Predlog spremembe 361
Peter Simon

Predlog resolucije
Odstavek 33
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel ter regionalnih in lokalnih organov 
in njihovih združenj v vzpostavitev 
partnerstev za razvoj in operativnih 
programov; meni, da so nujne ustrezne 
opredelitve v uredbah o strukturnih 
skladih;

Or. en

Predlog spremembe 362
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij ter predstavnikov lokalnih 
organov v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbo o 
strukturnih skladih;

Or. cs

Predlog spremembe 363
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva zavezujočo vključitev lokalnih 
in regionalnih organov v vzpostavitev 
partnerstev za razvoj in operativnih 
programov; meni, da so nujne ustrezne 
opredelitve v uredbah o strukturnih 
skladih;
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Or. en

Predlog spremembe 364
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel ter lokalne in regionalne ravni v 
vzpostavitev partnerstev za razvoj in 
operativnih programov; meni, da so nujne 
ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

Or. en

Predlog spremembe 365
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. zahteva zavezujočo vključitev zveznih 
dežel in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

33. zahteva tesno vključitev zveznih dežel 
in regij v vzpostavitev partnerstev za 
razvoj in operativnih programov; meni, da 
so nujne ustrezne opredelitve v uredbah o 
strukturnih skladih;

Or. it

Predlog spremembe 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira sistem tematskih prednostnih 
nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja 
je stopnja razvoja držav članic ali regij, 
širše bi moral biti zasnovan takšen 
seznam prednostnih nalog, pri čemer je 
treba upoštevati posebne regionalne 
razvojne potrebe;

34. podpira splošno načelo „nabora“ 
širokih tematskih prednostnih nalog na 
ravni Skupnosti, ki bi nadomestil sedanji 
sistem usmerjanja sredstev iz strukturnih 
skladov k omejujoče opredeljenim 
kategorijam izdatkov; kljub temu 
nasprotuje prevelikemu omejevanju 
števila teh prednostnih nalog na ravni 
novih nacionalnih pogodb o razvojnem in 
naložbenem partnerstvu ter operativnih 
programov, da bi lokalnim in regionalnim 
oblastem ostalo dovolj manevrskega 
prostora za uresničevanje ciljev iz 
strategije Evropa 2020 na regionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 367
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira sistem tematskih prednostnih 
nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja 
je stopnja razvoja držav članic ali regij, 
širše bi moral biti zasnovan takšen 
seznam prednostnih nalog, pri čemer je 
treba upoštevati posebne regionalne 
razvojne potrebe;

34. podpira načelo tematskega menija 
Skupnosti, ki ga je predlagala Komisija, 
vendar pod pogojem, da je dovolj širok, da 
lahko upošteva posebne potrebe 
posamezne evropske regije; meni, da manj 
ko so regije bogate, bolj bi morale razširiti 
nabor prednostnih nalog;

Or. fr

Predlog spremembe 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 34
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira sistem tematskih prednostnih 
nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja 
je stopnja razvoja držav članic ali regij, 
širše bi moral biti zasnovan takšen 
seznam prednostnih nalog, pri čemer je 
treba upoštevati posebne regionalne 
razvojne potrebe;

34. podpira načelo tematskega menija 
Skupnosti, ki ga je predlagala Komisija, 
vendar pod pogojem, da je dovolj širok, da 
lahko upošteva posebne potrebe 
posamezne evropske regije;

Or. fr

Predlog spremembe 369
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira sistem tematskih prednostnih 
nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja je 
stopnja razvoja držav članic ali regij, širše
bi moral biti zasnovan takšen seznam 
prednostnih nalog, pri čemer je treba 
upoštevati posebne regionalne razvojne 
potrebe;

34. podpira sistem tematskih prednostnih 
nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja je 
stopnja razvoja držav članic ali regij, daljši
bi moral biti takšen seznam prednostnih 
nalog, pri čemer je treba upoštevati 
posebne regionalne razvojne potrebe;
poudarja, da mora biti ta sistem tematskih 
prednostnih nalog prožen in da se mora 
biti mogoče o njem pogajati, da bi se 
upoštevale različne regionalne okoliščine;

Or. fr

Predlog spremembe 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira sistem tematskih prednostnih 
nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja je 

34. podpira sistem tematskih prednostnih 
nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja je 
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stopnja razvoja držav članic ali regij, širše 
bi moral biti zasnovan takšen seznam 
prednostnih nalog, pri čemer je treba 
upoštevati posebne regionalne razvojne 
potrebe;

stopnja razvoja držav članic ali regij, širše 
bi moral biti zasnovan takšen seznam 
prednostnih nalog, pri čemer je treba 
upoštevati posebne regionalne razvojne 
potrebe in zagotoviti, da se ta tematski 
pristop k načrtovanju strukturnih in 
kohezijskih skladov ne sme izvajati v 
škodo celostnega lokalnega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 371
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. podpira sistem tematskih prednostnih
nalog, ki ga je predlagala Komisija; nižja 
je stopnja razvoja držav članic ali regij, 
širše bi moral biti zasnovan takšen seznam 
prednostnih nalog, pri čemer je treba 
upoštevati posebne regionalne razvojne 
potrebe;

34. podpira sistem tematskih ciljev, ki ga je 
predlagala Komisija; nižja je stopnja 
razvoja držav članic ali regij, širše bi moral 
biti zasnovan takšen seznam ciljev, pri 
čemer je treba upoštevati posebne 
regionalne razvojne potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 

35. zahteva, naj bo seznam prednostnih 
nalog na področjih inovacij, infrastrukture 
in zmerne uporabe virov ustrezno 
prilagojen posebnim potrebam regij; 
poudarja, da je treba ponujati in izvajati 
nadaljnje prednostne naloge, kot so 
energija, izobraževanje in usposabljanje 



PE464.689v01-00 48/149 AM\865326SL.doc

SL

načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

ter odpravljanje revščine, na prostovoljni 
osnovi in v skladu z načelom 
subsidiarnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne 
uporabe virov in jih ustrezno prilagodijo 
posebnim potrebam regij; poudarja, da je 
treba ponujati in izvajati nadaljnje 
prednostne naloge na prostovoljni osnovi 
in v skladu z načelom subsidiarnosti; 
zahteva, naj se energija, izobraževanje in 
odpravljanje revščine uvrščajo med 
ponujene prednostne naloge;

35. zahteva, naj države članice med svoje 
prednostne naloge vključijo inovacije,
infrastrukturo in zmerno uporabo virov, 
vendar meni, da bi morala biti na voljo 
določena stopnja prilagodljivosti za 
upoštevanje obsega programov, 
izhodiščnega stanja v posamezni regiji in 
rezultatov, ki jih je treba doseči; poudarja, 
da je treba ponujati in izvajati nadaljnje 
prednostne naloge na prostovoljni osnovi 
in v skladu z načelom subsidiarnosti; 
zahteva, naj se energija, izobraževanje in 
odpravljanje revščine uvrščajo med 
ponujene prednostne naloge;

Or. it

Predlog spremembe 374
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 

35. zahteva, naj se v primeru obveznih 
prednostnih nalog za vse države članice te
predvidijo na področjih inovacij, 
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virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

infrastrukture in zmerne uporabe virov in 
ustrezno prilagodijo posebnim potrebam 
regij; poudarja, da je treba ponujati in 
izvajati nadaljnje prednostne naloge na 
prostovoljni osnovi, da bi regijam 
omogočili potrebno stopnjo prožnosti za 
opredelitev dodatnih prednostnih nalog 
na področju naložb v skladu z lokalnimi 
in regionalnimi razvojnimi potrebami in v 
skladu z načelom subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 375
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

35. zahteva, naj se v primeru obveznih 
prednostnih nalog za vse države članice te
predvidijo na področjih inovacij, 
infrastrukture in zmerne uporabe virov in 
ustrezno prilagodijo posebnim potrebam 
regij; v zvezi s tem poudarja, da je treba 
inovacije razlagati široko v skladu z 
vodilno pobudo Unija inovacij; poudarja, 
da je treba ponujati in izvajati nadaljnje 
prednostne naloge na prostovoljni osnovi 
in v skladu z načelom subsidiarnosti; 
zahteva, naj se energija, izobraževanje in 
demografske spremembe uvrščajo med 
ponujene prednostne naloge;

Or. de

Predlog spremembe 376
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 35
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

35. zahteva, naj se v primeru obveznih 
prednostnih nalog za vse države članice te
predvidijo na področjih inovacij, 
infrastrukture in zmerne uporabe virov in 
ustrezno prilagodijo posebnim potrebam 
regij; poudarja, da je treba ponujati in 
izvajati nadaljnje prednostne naloge na 
prostovoljni osnovi in v skladu z načelom 
subsidiarnosti;

Or. cs

Predlog spremembe 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

35. zahteva, naj se v primeru obveznih 
prednostnih nalog za vse države članice te
predvidijo na področjih inovacij in 
preoblikovanja v trajnostno gospodarstvo 
ter na področjih trajnostne in na 
podnebne spremembe odporne
infrastrukture in varstva podnebja, zmerne 
uporabe virov in biotske raznovrstnosti, 
varstva podnebja in energijske 
učinkovitosti ter ustrezno prilagodijo 
posebnim potrebam regij; poudarja, da je 
treba ponujati in izvajati nadaljnje 
prednostne naloge na prostovoljni osnovi 
in v skladu z načelom subsidiarnosti; 
zahteva, naj se energija, izobraževanje in 
odpravljanje revščine uvrščajo med 
ponujene prednostne naloge;

Or. en
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Predlog spremembe 378
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

35. zahteva, naj se v primeru obveznih 
prednostnih nalog za vse države članice te
določijo na regionalni ravni ter predvidijo 
najmanj na področjih inovacij, 
infrastrukture in zmerne uporabe virov in 
ustrezno prilagodijo posebnim potrebam 
regij; poudarja, da je treba ponujati in 
izvajati nadaljnje prednostne naloge na 
prostovoljni osnovi in v skladu z načelom 
subsidiarnosti; zahteva, naj se energija, 
izobraževanje in odpravljanje revščine 
uvrščajo med ponujene prednostne naloge;

Or. fr

Predlog spremembe 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

35. zahteva, naj se v primeru določenih 
obveznih prednostnih nalog za vse države 
članice te predvidijo na področjih inovacij, 
infrastrukture in zmerne uporabe virov in 
ustrezno prilagodijo posebnim potrebam 
regij; ugotavlja, da so mala in srednja 
podjetja glavni vir delovnih mest v EU in 
ugodna podlaga za poslovne zamisli;
poudarja, da je treba še naprej in 
okrepljeno podpirati mala in srednja 
podjetja glede na njihovo ključno vlogo, ki 
jo lahko imajo pri izvajanju 
strategije EU 2020; poudarja, da je treba 
v okviru vodilne pobude Unija inovacij 
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uporabljati širok koncept „inovacij“, pri 
čemer je treba še naprej olajševati dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja; 
ugotavlja, da je treba ponujati in izvajati 
nadaljnje prednostne naloge na 
prostovoljni osnovi in v skladu z načelom 
subsidiarnosti; zahteva, naj se energija, 
izobraževanje in odpravljanje revščine 
uvrščajo med ponujene prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 380
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

35. zahteva, naj se v primeru obveznih 
ciljev za vse države članice te predvidijo na 
področjih inovacij, infrastrukture in zmerne 
uporabe virov in ustrezno prilagodijo 
posebnim potrebam regij; poudarja, da je 
treba ponujati in izvajati nadaljnje 
prednostne naloge na prostovoljni osnovi 
in v skladu z načelom subsidiarnosti; 
zahteva, naj se energija, izobraževanje, 
zdravje in odpravljanje revščine uvrščajo 
med ponujene ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 381
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne
prednostne naloge predvidijo na področjih 

35. zahteva, naj se v primeru prednostnih 
nalog za vse države članice te predvidijo 
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inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

na področjih inovacij, infrastrukture in 
zmerne uporabe virov in ustrezno 
prilagodijo posebnim potrebam regij; 
poudarja, da je treba ponujati in izvajati 
nadaljnje prednostne naloge na 
prostovoljni osnovi in v skladu z načelom 
subsidiarnosti; zahteva, naj se energija, 
izobraževanje in odpravljanje revščine 
uvrščajo med ponujene prednostne naloge;

Or. it

Predlog spremembe 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 
prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene
prednostne naloge;

35. zahteva, naj se v primeru obveznih 
prednostnih nalog za vse države članice te
predvidijo na področjih inovacij, 
infrastrukture in zmerne uporabe virov in 
ustrezno prilagodijo posebnim potrebam 
regij; poudarja, da je treba ponujati in 
izvajati nadaljnje prednostne naloge na 
prostovoljni osnovi in v skladu z načelom 
subsidiarnosti; zahteva, naj se energija, 
izobraževanje in odpravljanje revščine 
uvrščajo med predvidene prednostne 
naloge;

Or. es

Predlog spremembe 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. zahteva, naj vse države članice obvezne 35. zahteva, naj se v primeru obveznih 
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prednostne naloge predvidijo na področjih 
inovacij, infrastrukture in zmerne uporabe 
virov in jih ustrezno prilagodijo posebnim 
potrebam regij; poudarja, da je treba 
ponujati in izvajati nadaljnje prednostne 
naloge na prostovoljni osnovi in v skladu z 
načelom subsidiarnosti; zahteva, naj se 
energija, izobraževanje in odpravljanje 
revščine uvrščajo med ponujene 
prednostne naloge;

prednostnih nalog za vse države članice te
predvidijo zlasti na področjih inovacij, 
infrastrukture in zmerne uporabe virov in 
ustrezno prilagodijo posebnim potrebam 
regij; poudarja, da je treba ponujati in 
izvajati nadaljnje prednostne naloge na 
prostovoljni osnovi in v skladu z načelom 
subsidiarnosti; zahteva, naj se energija, 
izobraževanje in odpravljanje revščine 
uvrščajo med ponujene prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 384
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
pomoč, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave;

Or. en

Predlog spremembe 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
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hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljšajo
tehnična oprema, ukrepi za krepitev 
zmogljivosti, usmerjanje ter enostavne in 
inovativne oblike, ki so na voljo ustreznim 
upravnim organom, vključno z začasnimi 
organi, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo; poudarja učinek uspešnega 
partnerstva za zmanjšanje birokracije za 
upravičence ter da je treba to partnerstvo 
kombinirati z usposabljanjem in krepitvijo 
vloge „akterjev sprememb“; v zvezi s tem 
poudarja pomen izmenjave najboljših 
praks med regijami;

Or. en

Predlog spremembe 386
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva, naj se za to izboljšajo tehnična 
podpora in mreže udeleženih uprav, 
zahteve glede objave, razpisni roki in roki 
za oddajo potrebnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva, naj se za to izboljšajo tehnična 
podpora in mreže udeleženih uprav, 
zahteve glede objave, razpisni roki in roki 
za oddajo potrebnih mnenj pa občutno 
skrajšajo; poziva Komisijo, naj oceni, ali je 
mogoče vzpostaviti pilotna področja, na 
podlagi katerih bi lahko nove ureditve 
preskusili na manj obsežni ravni, preden 
te začnejo veljati za vse ostale regije, s 
čimer bi ugotovili možne težave pri 
izvajanju;

Or. en
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Predlog spremembe 387
Juozas Imbrasas

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo, kar pa ne sme biti v škodo 
preglednosti;

Or. lt

Predlog spremembe 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja;
poudarja, da je to izredno pomembno 
predvsem za mala in srednja podjetja;
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

Or. de
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Predlog spremembe 389
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva, naj se za to izboljšajo tehnična 
podpora in mreže udeleženih uprav, 
zahteve glede objave, razpisni roki in roki 
za oddajo potrebnih mnenj pa občutno 
skrajšajo; podpira dodeljevanje finančnih 
sredstev za povečanje lokalnih in 
regionalnih upravnih zmogljivosti, kjer je 
to potrebno;

Or. ro

Predlog spremembe 390
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se zmanjšajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

36. zahteva, naj se preprečijo zamude pri 
začetku izvajanja programov, ter načeloma 
hitrejše postopke odločanja in ocenjevanja; 
zahteva tudi, naj se za to izboljša tehnična 
oprema, ki je na voljo ustreznim upravnim 
organom, ti pa morajo biti tesneje omrežno 
povezani, naj se pregledajo zahteve glede 
objave, razpisni roki in roki za oddajo 
potrebnih strokovnih mnenj pa občutno 
skrajšajo;

Or. en
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Predlog spremembe 391
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36a. poudarja, da je treba dodatno 
okrepiti izmenjavo najboljših praks med 
regijami, glede na to, da to prispeva k 
uresničevanju ciljev boljše in 
učinkovitejše uporabe sredstev; poziva k 
oblikovanju in pravočasnem izvajanju 
programov, ki podpirajo tovrstno 
izmenjavo, po zgledu programa Erasmus 
za izvoljene lokalne in regionalne 
predstavnike, ter zahteva, da se ti 
programi kmalu začnejo izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 392
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Podnaslov 3

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Spodbude, pogoji, usmerjenost na
rezultate, sofinanciranje, možnosti 
financiranja

Spodbude, pogoji, usmerjenost v potrebe in 
rezultate, sofinanciranje, možnosti 
financiranja

Or. el

Predlog spremembe 393
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 37
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že 
sprejete zakonodaje EU (regulacija cen, 
razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi 
tako preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že 
sprejete zakonodaje EU (regulacija cen, 
razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi 
tako preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. odločno spodbuja regionalne in 
lokalne organe, naj zagotovijo največjo 
učinkovitost upravne in institucionalne 
zmogljivosti ter razvijejo ustrezne 
finančne in človeške vire, da bi lahko 
obvladali zapletene projekte, ki jih 
financira EU, predvsem v smislu 
upravnega bremena; poudarja, da je treba 
zagotoviti ustrezne ravni financiranja, da 
bi regionalnim in lokalnim organom 
zagotovili ustrezno udeležbo v pomembnih 
projektih, ki se financirajo iz strukturnih 
skladov;
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Or. en

Predlog spremembe 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že 
sprejete zakonodaje EU (regulacija cen, 
razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi 
tako preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje v 
okviru naložbenih partnerstev, ki terjajo 
reforme držav članic, da bi se zagotavljala 
učinkovita uporaba finančne podpore na 
področjih, neposredno povezanih s 
kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 396
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko;; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje v 
okviru naložbenih partnerstev, ki terjajo 
reforme držav članic, da bi se zagotavljala 
učinkovita uporaba finančne podpore na 
področjih, neposredno povezanih s 
kohezijsko politiko, pri čemer je treba 
upoštevati naslednje pogoje: pogoji so 
namenjeni povečanju uspešnosti in 
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sprejete zakonodaje EU (regulacija cen, 
razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi 
tako preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

učinkovitosti kohezijske politike; akterji, 
vključeni v upravljanje operativnih 
programov, lahko vplivajo na pogoje; ti 
akterji imajo potrebne kompetence in 
institucionalno zmogljivost za izvajanje 
potrebnih sprememb ter lastništvo nad 
pogoji, na katere se lahko sklicujejo; 
vendar zavrača zahteve, naj države članice 
izvedejo temeljne socialne in ekonomske 
reforme; meni, da morajo vsi pogoji v 
celoti spoštovati načeli subsidiarnosti in 
partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že 
sprejete zakonodaje EU (regulacija cen, 
razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi 
tako preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. izraža dvome v zvezi s tem, ali bi bila 
morebitna uvedba pogojev za izplačila 
sredstev finančne podpore v okviru razvojnih 
in naložbenih partnerstev koristna; 
poudarja, da je okrepljena navzkrižna 
skladnost regionalne politike mogoča le, če 
se zagotovi njeno ustrezno upravljanje in 
tesna povezanost s kohezijsko politiko; 
vendar meni, da je ustrezno, da se rezultati 
podrobneje ocenijo; poudarja, da bi 
upravna in regulativna poenostavitev 
omogočila učinkovitejšo uporabo virov in 
zmanjšala nepravilnosti; zavrača kakršen 
koli predlog, naj države članice izvedejo 
temeljne socialne in ekonomske reforme, 
zato odločno nasprotuje kakršnikoli 
makroekonomski navzkrižni skladnosti; 
poleg tega poudarja, da take zahteve ne 
veljajo za nobeno skupno politiko;

Or. es
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Predlog spremembe 398
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že 
sprejete zakonodaje EU (regulacija cen, 
razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi 
tako preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore ne vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev, ki terjajo jamstva
držav članic, da bi se zagotavljala 
učinkovita uporaba finančne podpore na 
področjih, neposredno povezanih s 
kohezijsko politiko; zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne 
ekonomske in socialne reforme ter v 
nasprotju z načelom subsidiarnosti 
prenesejo nadaljnje pristojnosti na raven 
EU;

Or. cs

Predlog spremembe 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že 
sprejete zakonodaje EU (regulacija cen, 
razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje v 
okviru naložbenih partnerstev, ki pozivajo 
k reformam držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; vendar 
zavrača zahteve, naj države članice 
izvedejo temeljne socialne in ekonomske 
reforme;
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tako preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

Or. fr

Predlog spremembe 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, 
promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje, 
določene vnaprej, ob začetku 
programskega obdobja, v okviru dialoga 
med Komisijo in državami članicami in 
navedejo v pogodbah o naložbenem 
partnerstvu in v operativnih programih; 
meni, da morajo biti ti vnaprej določeni 
pogoji jasno opredeljeni, ciljno usmerjeni 
in preverljivi ter se morajo nanašati le na 
vidike, ki so neposredno povezani z 
učinkovitostjo naložb kohezijske politike; 
meni, da je ustrezno, da se povezava 
vzpostavi predvsem s pravilnim prenosom 
že sprejete zakonodaje EU (regulacija cen, 
razpisi, promet, okolje, zdravje idr.), da bi 
tako preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

Or. it

Predlog spremembe 401
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 37
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, 
promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. zahteva, naj se uvedejo posebni pogoji 
za naložbena partnerstva, ki terjajo 
reforme držav članic, na katere so vezana 
izplačila finančne podpore; meni, da je 
ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, 
promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

Or. it

Predlog spremembe 402
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, 
promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje, 
določene v pogodbah o razvojnih in 
naložbenih partnerstvih, ki terjajo od 
držav članic, da izvedejo reforme, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko; meni, da je 
ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, 
promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;
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Or. en

Predlog spremembe 403
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, 
promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje v 
okviru razvojnih in naložbenih partnerstev, 
ki terjajo reforme držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko, pri čemer 
je treba upoštevati naslednje pogoje: 
pogoji so namenjeni povečanju uspešnosti 
in učinkovitosti kohezijske politike; 
akterji, vključeni v upravljanje 
operativnih programov lahko vplivajo na 
pogoje; ti akterji imajo potrebne 
kompetence in institucionalno zmogljivost 
za izvajanje potrebnih sprememb ter 
lastništvo nad pogoji, na katere se lahko 
sklicujejo; meni, da je ustrezno, da se 
povezava vzpostavi predvsem s pravilnim 
prenosom že sprejete zakonodaje EU 
(regulacija cen, razpisi, promet, okolje, 
zdravje idr.), da bi tako preprečili 
nepravilnosti in zagotovili učinkovitost; 
vendar zavrača zahteve, naj države članice 
izvedejo temeljne socialne in ekonomske 
reforme; meni, da morajo vsi pogoji v 
celoti spoštovati načeli subsidiarnosti in 
partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 404
Tamás Deutsch
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Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje 
naložbenih partnerstev v skladu z 
reformami držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko; meni, da 
je ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, 
promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

37. zahteva, naj se izplačila sredstev 
finančne podpore vežejo na pogoje v 
okviru naložbenih partnerstev, ki terjajo 
določene zaveze držav članic, da bi se 
zagotavljala učinkovita uporaba finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko meni, da je 
ustrezno, da se povezava vzpostavi 
predvsem s pravilnim prenosom že sprejete 
zakonodaje EU (regulacija cen, razpisi, 
promet, okolje, zdravje idr.), da bi tako 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost; vendar zavrača zahteve, naj 
države članice izvedejo temeljne socialne 
in ekonomske reforme;

Or. en

Predlog spremembe 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37a. poudarja, da bo priprava proračuna, 
ki upošteva vidike spola, povečala 
učinkovitost porabe EU; poziva Komisijo, 
naj predlaga postopek za vključitev metod 
priprave proračuna, ki upoštevajo enakost 
med spoloma, v načrtovanje in 
upravljanje programov strukturnih 
skladov po letu 2013, ter naj poveča 
zmožnost upoštevanja razlik med spoloma 
na vseh zadevnih ravneh uprave, in sicer s 
krepitvijo zmogljivosti;

Or. en
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Predlog spremembe 406
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37a. odločno zavrača vse oblike pogojev, 
zaradi katerih bi lokalne organe 
bremenile kazni, čeprav ne bi imeli 
nobenih pristojnosti v postopku 
odločanja; nasprotno poziva Komisijo, naj 
spodbuja države članice k izvedbi reform, 
potrebnih za učinkovito uporabo finančne 
podpore na področjih, neposredno 
povezanih s kohezijsko politiko, da bi 
preprečili nepravilnosti in zagotovili 
učinkovitost pomoči; odločno zavrača, da 
bi se kohezijska politika uporabljala za 
uvedbo zahtev, naj države članice izvedejo 
temeljne socialne in ekonomske reforme;

Or. fr

Predlog spremembe 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37a. meni, da novi pogoji udeleženim 
akterjem ne smejo nalagati dodatnih 
upravnih bremen; spodbuja razvoj 
doslednih in standardnih sistemov 
pogojev tako za ESRR kot za ESS, ki jih 
bo mogoče tudi objektivno oceniti;

Or. en

Predlog spremembe 408
Joachim Zeller
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Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37a. podpira zahtevo Komisije, naj se 
makroekonomski pogoji, povezani s 
proračunsko disciplino, ne navezujejo 
zgolj na Kohezijski sklad, temveč naj se 
njihova uporaba razširi tudi na druge 
strukturne in kmetijske sklade; 

Or. de

Predlog spremembe 409
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 37 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37b. meni, da je Komisija odgovorna za 
oblikovanje in nadziranje izvajanja 
pogojev, ter spodbuja ustrezne akcijske 
načrte za države članice in regije;

Or. de

Predlog spremembe 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike na rezultate, ki jo je 
predvidela Komisija, s predhodno 
določitvijo ustreznih ciljev in kazalcev; 
poudarja, da pri tem pride v poštev le nekaj 
jasno opredeljenih in merljivih kazalcev, 

38. podpira predlog Komisije za prehod na 
pristop, ki je bolj usmerjen v rezultate, in 
sicer z jasnimi in izmerljivimi cilji ter 
kazalniki rezultatov, dogovorjenimi 
vnaprej, v skladu s posebnimi cilji 
posamezne regije; zavrača oceno 
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ki morajo biti neposredno medsebojno 
povezani s finančno podporo in o katerih 
se je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami;

učinkovitosti, ki upošteva le napredek pri 
uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020; poudarja, da je bil v 
programskem obdobju 2007–2013 na tem 
področju dosežen napredek z uvedbo 
predhodnega, tekočega in naknadnega 
ocenjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike na rezultate, ki jo je 
predvidela Komisija, s predhodno 
določitvijo ustreznih ciljev in kazalcev; 
poudarja, da pri tem pride v poštev le nekaj 
jasno opredeljenih in merljivih kazalcev, ki 
morajo biti neposredno medsebojno
povezani s finančno podporo in o katerih 
se je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami;

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike v rezultate, ki jo je 
predvidela Komisija, s predhodno 
določitvijo ustreznih ciljev in kazalnikov; 
poudarja, da pri tem pride v poštev le nekaj 
jasno opredeljenih in merljivih kazalnikov, 
ki morajo biti neposredno povezani z 
učinkom finančne podpore in o katerih se 
je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami; priporoča, 
naj se izboljša izbira projektov z 
nadgrajevanjem izkušenj, ki so jih 
pridobile regije/države članice, tudi z 
uvedbo podpornih orodij, kot je 
NECATER, ki ga je razvila francoska 
vlada in je namenjen zmanjševanju emisij 
ogljika pri projektih ter izboljšanju 
lokalnega in regionalnega izračunavanja 
emisij ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 412
Sophie Auconie
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Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike na rezultate, ki jo je 
predvidela Komisija, s predhodno 
določitvijo ustreznih ciljev in kazalcev; 
poudarja, da pri tem pride v poštev le nekaj 
jasno opredeljenih in merljivih kazalcev, ki 
morajo biti neposredno medsebojno
povezani s finančno podporo in o katerih 
se je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami;

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike v rezultate, ki jo je 
predvidela Komisija, s predhodno 
določitvijo ustreznih ciljev in kazalnikov; 
poudarja, da pri tem pride v poštev le nekaj 
jasno opredeljenih in merljivih kazalnikov, 
ki morajo biti neposredno povezani z 
učinkom finančne podpore in o katerih se 
je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami; vseeno meni, 
da bodo morala vsa predlagana orodja in 
merila za merjenje uspešnosti ohraniti 
kvalitativno dojemanje programov;

Or. fr

Predlog spremembe 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike na rezultate, ki jo je 
predvidela Komisija, s predhodno 
določitvijo ustreznih ciljev in kazalcev; 
poudarja, da pri tem pride v poštev le nekaj 
jasno opredeljenih in merljivih kazalcev, ki 
morajo biti neposredno medsebojno
povezani s finančno podporo in o katerih 
se je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami;

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike v rezultate, ki jo je 
predvidela Komisija, vendar meni, da bo 
predhodna določitev ciljev in kazalnikov
spodbudila prizadevanja za zagotovitev 
določenih vrednosti teh kazalnikov 
namesto osredotočenja na dejanske 
rezultate; poudarja, da pri tem pride v 
poštev, če bodo določeni, le nekaj jasno 
opredeljenih in merljivih kazalnikov, ki 
morajo biti neposredno povezani z učinkom 
finančne podpore in o katerih se je treba 
dogovoriti skupaj z regijami/državami 
članicami;

Or. es
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Predlog spremembe 414
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike na rezultate, ki jo je 
predvidela Komisija, s predhodno 
določitvijo ustreznih ciljev in kazalcev; 
poudarja, da pri tem pride v poštev le nekaj 
jasno opredeljenih in merljivih kazalcev, ki 
morajo biti neposredno medsebojno
povezani s finančno podporo in o katerih 
se je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami;

38. sprejema močnejšo usmerjenost 
kohezijske politike v potrebe in rezultate, 
ki jo je predvidela Komisija, s predhodno 
določitvijo ustreznih ciljev in kazalnikov; 
poudarja, da pri tem pride v poštev le nekaj 
jasno opredeljenih in merljivih kazalnikov, 
ki morajo biti neposredno povezani z 
učinkom finančne podpore in o katerih se 
je treba dogovoriti skupaj z 
regijami/državami članicami;

Or. el

Predlog spremembe 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38a. meni, da so preglednost v zvezi s 
kohezijsko politiko in njenim 
programskim ciklom, razporejanje 
odhodkov in dostop morebitnih 
prejemnikov sredstev iz strukturnih 
skladov do podatkov ključni pogoji za 
doseganje splošnih ciljev kohezijske 
politike, in da bi morala biti preglednost 
zato uvedena kot vodilno načelo 
kohezijskega načrtovanja programov, ki 
bi veljalo za vse sektorje, in postopkov 
sprejemanja odločitev v naslednjem 
obdobju financiranje; poudarja, da je 
treba še naprej objavljati seznam 
upravičencev, zlasti na spletu, saj to 
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učinkovito izboljšuje preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. zahteva, naj se kazalci usmerijo na 
medsebojne povezave z evropsko dodano 
vrednostjo (povečanje produktivnosti, 
raziskovalni dosežki, prevozne storitve, 
regionalna rast, pomembne okoljske 
izboljšave); zahteva, naj se pri merjenju 
napredka na področjih pod pretežno 
nacionalno pristojnostjo (stopnje 
izobrazbe, meje revščine, prizadevanja na 
področju vključevanja) količinske zahteve 
ukinejo in naj se raje ocenjujeta vzorčnost 
in inovativnost projektov;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. zahteva, naj se kazalci usmerijo na 
medsebojne povezave z evropsko dodano 
vrednostjo (povečanje produktivnosti, 
raziskovalni dosežki, prevozne storitve, 
regionalna rast, pomembne okoljske 
izboljšave); zahteva, naj se pri merjenju 
napredka na področjih pod pretežno 
nacionalno pristojnostjo (stopnje 

39. podpira uporabo omejenega števila 
skupnih kazalnikov, povezanih s cilji 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, kot so zaposlovanje, socialno 
vključevanje, zmanjšanje razlik v 
bogastvu, raziskave, inovacije, kakovost in 
splošna dostopnost socialnih storitev 
splošnega pomena, prevozne storitve, 
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izobrazbe, meje revščine, prizadevanja na 
področju vključevanja) količinske zahteve 
ukinejo in naj se raje ocenjujeta vzorčnost 
in inovativnost projektov;

regionalna rast in izboljšanje okoljskega 
upravljanja, ter s cilji strategije EU 2020, 
tako da bi lahko Komisija izvajala celovite 
in stalne ocene v celotnem programskem 
obdobju, pri čemer je treba večino 
kazalnikov določiti na regionalni ravni, 
ob upoštevanju posebnih značilnosti 
posameznih regij in določenih 
prednostnih nalog; meni, da morajo 
kazalniki izražati, kako pomembni so 
posamezni predlagani pristopi za razvoj 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. zahteva, naj se kazalci usmerijo na 
medsebojne povezave z evropsko dodano 
vrednostjo (povečanje produktivnosti, 
raziskovalni dosežki, prevozne storitve, 
regionalna rast, pomembne okoljske 
izboljšave); zahteva, naj se pri merjenju 
napredka na področjih pod pretežno 
nacionalno pristojnostjo (stopnje 
izobrazbe, meje revščine, prizadevanja na 
področju vključevanja) količinske zahteve
ukinejo in naj se raje ocenjujeta vzorčnost 
in inovativnost projektov;

39. zahteva, naj se kazalniki osredotočijo
na medsebojne povezave z evropsko 
dodano vrednostjo, pri čemer je treba 
upoštevati tudi spremljanje napredka v 
zvezi s strategijo EU 2020; zahteva, naj se 
količinske zahteve izračunavajo previdno 
in kot potencialni prispevek k 
uresničevanju merljivih ciljev na podlagi 
finančnega prispevka strukturnih skladov 
ter naj se ocenjujeta vzorčnost in 
inovativnost projektov;

Or. en

Predlog spremembe 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 39
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. zahteva, naj se kazalci usmerijo na 
medsebojne povezave z evropsko dodano 
vrednostjo (povečanje produktivnosti, 
raziskovalni dosežki, prevozne storitve, 
regionalna rast, pomembne okoljske 
izboljšave); zahteva, naj se pri merjenju 
napredka na področjih pod pretežno 
nacionalno pristojnostjo (stopnje 
izobrazbe, meje revščine, prizadevanja na 
področju vključevanja) količinske zahteve 
ukinejo in naj se raje ocenjujeta vzorčnost 
in inovativnost projektov;

39. zahteva, naj se kazalniki osredotočijo
na uresničevanje ciljev strategije Evropa 
2020; zahteva, naj se pri merjenju napredka 
na področjih pod pretežno nacionalno ali 
regionalno pristojnostjo predvidi potrebna 
stopnja prilagodljivosti in sorazmernosti
in naj se ocenjujeta vzorčnost in 
inovativnost projektov;

Or. es

Predlog spremembe 420
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. zahteva, naj se kazalci usmerijo na 
medsebojne povezave z evropsko dodano 
vrednostjo (povečanje produktivnosti, 
raziskovalni dosežki, prevozne storitve, 
regionalna rast, pomembne okoljske 
izboljšave); zahteva, naj se pri merjenju 
napredka na področjih pod pretežno 
nacionalno pristojnostjo (stopnje 
izobrazbe, meje revščine, prizadevanja na 
področju vključevanja) količinske zahteve 
ukinejo in naj se raje ocenjujeta vzorčnost 
in inovativnost projektov;

39. zahteva, naj se kazalniki osredotočijo
na medsebojne povezave z evropsko 
dodano vrednostjo (povečanje 
produktivnosti, raziskovalni dosežki, 
prevozne storitve, regionalna rast, 
pomembne okoljske izboljšave); zahteva, 
naj se pri merjenju napredka na področjih 
pod pretežno nacionalno pristojnostjo 
(stopnje izobrazbe, meje revščine, 
prizadevanja na področju vključevanja) 
poleg količinskih zahtev ocenjujeta tudi
vzorčnost in inovativnost projektov;

Or. de

Predlog spremembe 421
Sabine Verheyen
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Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39a. poziva, naj se za regije, ki tudi v več 
programskih obdobjih kljub najvišjim 
finančnim podporam niso dosegle 
nobenih omembe vrednih izboljšanj 
svojega gospodarskega, socialnega in 
ekološkega položaja, obdobja 
upravičenosti omejijo; 

Or. de

Predlog spremembe 422
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39a. meni, da morajo kazalniki za 
določanje regionalnih subvencij iz 
strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada temeljiti na najnovejših statističnih 
podatkih Eurostata, da bi v celoti 
upoštevali učinek krize na regije v 
ekonomskem in socialnem smislu; 

Or. el

Predlog spremembe 423
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva preverjanje najvišjega deleža EU, 

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva, naj se stopnje sofinanciranja ne 
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ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji 
razvoja, evropski dodani vrednost in 
vrstam ukrepov ter se ustrezno zvišati ali 
znižati;

zmanjšujejo in naj se spreminjajo glede 
na regionalno stopnjo razvoja;

Or. fr

Predlog spremembe 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva preverjanje najvišjega deleža EU, 
ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji 
razvoja, evropski dodani vrednost in 
vrstam ukrepov ter se ustrezno zvišati ali 
znižati;

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva ohranitev najvišjega deleža EU;

Or. en

Predlog spremembe 425
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva preverjanje najvišjega deleža EU, 
ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji 
razvoja, evropski dodani vrednost in 
vrstam ukrepov ter se ustrezno zvišati ali 
znižati;

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
nasprotuje uvedbi diferenciranih stopenj 
sofinanciranja, ker bi to lahko imelo 
nepredvidljive posledice in v končni fazi 
povzročilo nerazpoložljivost sredstev EU v 
nekaterih regijah, zlasti v regijah, na 
katere se nanaša cilj konkurenčnosti, 
obremenjeni domači proračuni pa bi 
preprečili povečanje stopenj nacionalnega 
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sofinanciranja;

Or. en

Predlog spremembe 426
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva preverjanje najvišjega deleža EU, 
ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji 
razvoja, evropski dodani vrednost in 
vrstam ukrepov ter se ustrezno zvišati ali 
znižati;

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva preverjanje najvišjega deleža EU, 
ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji 
razvoja ter se ustrezno zvišati ali znižati;

Or. en

Predlog spremembe 427
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva preverjanje najvišjega deleža EU, 
ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji 
razvoja, evropski dodani vrednost in 
vrstam ukrepov ter se ustrezno zvišati ali 
znižati;

40. meni, da je javno in zasebno 
sofinanciranje eno temeljnih načel 
kohezijske politike; zahteva preverjanje 
najvišjega deleža EU, ki bi moral bolj 
slediti regionalni stopnji razvoja, evropski 
dodani vrednost in vrstam ukrepov ter se 
ustrezno zvišati ali znižati;

Or. en

Predlog spremembe 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi
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Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva preverjanje najvišjega deleža EU, 
ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji 
razvoja, evropski dodani vrednost in 
vrstam ukrepov ter se ustrezno zvišati ali 
znižati;

40. meni, da je sofinanciranje eno 
temeljnih načel kohezijske politike; 
zahteva preverjanje najvišjega deleža EU, 
ki bi moral bolj slediti regionalni stopnji 
razvoja, evropski dodani vrednost in 
vrstam ukrepov ter se diferencirano zvišati 
ali znižati;

Or. en

Predlog spremembe 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40a. poziva države članice in regije, naj 
sredstva za sofinanciranje načrtujejo s 
premislekom glede prihodnosti in jih 
okrepijo s finančnim inženiringom;

Or. de

Predlog spremembe 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne 

41. poziva k ohranitvi sedanje najvišje 
finančne podpore;
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deleže olajšajo zasebno sofinanciranje in 
tržno usmerjene možnosti kreditiranja;

Or. en

Predlog spremembe 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne 
deleže olajšajo zasebno sofinanciranje in 
tržno usmerjene možnosti kreditiranja;

41. zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

Or. en

Predlog spremembe 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Boştinaru, 
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne 
deleže olajšajo zasebno sofinanciranje in 
tržno usmerjene možnosti kreditiranja;

41. poziva Komisijo, naj preuči in določi 
najprimernejšo najvišjo finančno podporo 
na podlagi natančne analize razvoja in 
posebnih potreb regij v okviru 
posameznega cilja, tako da bi prošnje 
izražale dejanske potrebe posamezne 
regije in bi bile namenjene zagotavljanju 
trajnostnih rezultatov v dolgoročnem 
smislu; zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;
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Or. en

Predlog spremembe 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne 
deleže olajšajo zasebno sofinanciranje in 
tržno usmerjene možnosti kreditiranja;

41. zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja; 

Or. es

Predlog spremembe 434
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne 
deleže olajšajo zasebno sofinanciranje in 
tržno usmerjene možnosti kreditiranja;

41. zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

Or. cs

Predlog spremembe 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Predlog resolucije
Odstavek 41
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne 
deleže olajšajo zasebno sofinanciranje in 
tržno usmerjene možnosti kreditiranja;

41. podpira predlog Komisije za znižanje 
stopnje sofinanciranja; meni, da je 
omejitev najvišje finančne podpore na 
75 % nujna, saj to prispeva k natančni 
preučitvi in večji učinkovitosti projektov;
meni, da je zaželena zagotovitev različnih 
možnosti sofinanciranja;

Or. en

Predlog spremembe 436
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 85 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

Or. en

Predlog spremembe 437
Iosif Matula, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) , Petru Constantin Luhan, Iuliu 
Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 85 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
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denar); zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

denar); zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

Or. en

Predlog spremembe 438
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 70 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne deleže
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

Or. de

Predlog spremembe 439
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne 
deleže olajšajo zasebno sofinanciranje in 
tržno usmerjene možnosti kreditiranja;

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % v splošnem nujna, ker 
sicer v ospredju prošenj ni nujnost 
projekta, temveč predvsem finančni vidik 
(dodeljen denar); se strinja, da se za 
regionalne deleže olajšajo zasebno 
sofinanciranje in tržno usmerjene možnosti 
kreditiranja;

Or. fr
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Predlog spremembe 440
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. meni, da je omejitev najvišje finančne 
podpore na 75 % nujna, ker sicer v 
ospredju prošenj ni nujnost projekta, 
temveč predvsem finančni vidik (dodeljen 
denar); zahteva, naj se za regionalne deleže 
olajšajo zasebno sofinanciranje in tržno 
usmerjene možnosti kreditiranja;

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

Or. fr

Predlog spremembe 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41a. podpira predlog Komisije za 
vzpostavitev rezerve za uspešnost, ki bi se 
lahko uporabila, če bi bili doseženi 
posebni rezultati v zvezi s prednostnimi 
nalogami, določenimi v pogodbi o razvoju 
in naložbah, ki se izračunajo kot 
potencialni prispevek k doseganju 
izmerljivih rezultatov, povezanih s cilji 
EU. Po odobritvi v vmesnem pregledu bo 
Komisija ocenila in dodelila denar vsem 
regijam, ki so uspešno uresničile cilje, 
zastavljene za programsko obdobje, ali 
celo presegle prednostne naloge, 
predvidene za programsko obdobje; 
poudarja, da mora biti v pogodbi o 
razvoju in naložbah določen popravni 
mehanizem v primeru nepričakovane 
krize, ki bi lahko ovirala uresničevanje 
ciljev;
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Or. en

Predlog spremembe 442
László Surján

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41b. poziva k namenitvi pozornosti in 
nadaljnji podpori enotam, ki jih je 
prizadela velika revščina in pogosto napet 
soobstoj kulture večine in manjšine na 
podregionalni ravni; meni, da obstaja 
velika možnost, da bodo take 
podreginalne enote ostale območja velike 
revščine in se bodo soočale s še močnejšo 
segregacijo, in sicer celo znotraj regij, ki 
morda niti ne zaostajajo za statističnim 
povprečjem; ugotavlja, da je treba 
prizadevanja osredotočiti na razvoj teh 
enot (npr.: z nižjimi ravnmi potrebnih 
lastnih virov za projekte rasti in 
ustvarjanja novih delovnih mest, ki so 
usmerjeni zlasti v te enote; s tehnično 
podporo, ki bi okrepila lokalno 
združevanje človeških virov; s 
spodbujanjem državne pomoči, 
namenjene delitvi stroškov za projekte; z 
zbranimi sredstvi iz ESS za obvladovanje 
posebnih težav, povezanih z dolgoročno 
brezposelnimi in nekvalificiranimi 
delavci, in sicer z razvijanjem 
usposobljene delovne sile, ki ustreza 
potrebam trga dela, in s posebnim 
poudarkom na splošnih prednostnih 
nalogah, kot je socialno vključevanje 
prikrajšanih skupin, ki ne trpijo le zaradi 
socialne in ekonomske izključenosti, 
ampak tudi zaradi prostorske 
segregacije);

Or. en
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Predlog spremembe 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za poslovanje upošteva 
dejansko stanje, da kohezijska politika 
zlasti pri velikih podjetjih prej finančno 
podpira stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmeri v
naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj 
posredno ponuja prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje 
preizkusnega praga za preverjanje takih 
naložb;

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za podjetja, tako pri velikih 
kot pri malih in srednjih podjetjih,
upošteva dejansko stanje, da jih je treba 
usmeriti v naložbe v raziskave in razvoj oz. 
ponujati bolj posredno prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
analizira primernost finančne 
podpore EU za preselitve znotraj EU;

Or. es

Predlog spremembe 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za poslovanje upošteva 
dejansko stanje, da kohezijska politika 
zlasti pri velikih podjetjih prej finančno 
podpira stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmeri v 
naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj 
posredno ponuja prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za podjetja upošteva dejansko 
stanje, da sredstva v okviru kohezijske 
politike spodbujajo regionalni razvoj in 
ustvarjanje delovnih mest; zato po eni 
strani zahteva, naj se finančna podpora 
podjetjem usmerja v naložbe v raziskave in 
razvoj oz. ponuja bolj posredno prek 
infrastrukturne podpore, če ta podpora 
neposredno prispeva k ustvarjanju 
delovnih mest v podjetjih, za katere je 
namenjena, po drugi strani pa zahteva 
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preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje 
preizkusnega praga za preverjanje takih 
naložb;

jasno določilo v splošni uredbi o 
strukturnih skladih, ki izključuje finančno 
podporo EU za preselitve znotraj EU, ter 
pogojevanje pomoči podjetjem s 
prepovedjo vsakršnih preselitev ali 
odpuščanj delavcev in z izpolnjevanjem 
strogih okoljskih standardov, v primeru 
kršitve teh obveznosti pa morajo podjetja 
prejeta sredstva povrniti;

Or. fr

Predlog spremembe 445
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za poslovanje upošteva 
dejansko stanje, da kohezijska politika 
zlasti pri velikih podjetjih prej finančno 
podpira stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmeri v 
naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj 
posredno ponuja prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, ter občutno 
znižanje preizkusnega praga za 
preverjanje takih naložb;

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za podjetja upošteva dejansko 
stanje, da kohezijska politika zlasti pri 
velikih podjetjih prej finančno podpira 
učinke spravljanja v žep, kot pa usmerja 
izbiro lokacije, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmerja v 
naložbe v raziskave in razvoj oz. ponuja
bolj posredno prek infrastrukturne 
podpore;

Or. fr

Predlog spremembe 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 42
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za poslovanje upošteva 
dejansko stanje, da kohezijska politika 
zlasti pri velikih podjetjih prej finančno 
podpira stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmeri v 
naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj 
posredno ponuja prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje 
preizkusnega praga za preverjanje takih 
naložb;

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za podjetja upošteva dejansko 
stanje, da kohezijska politika zlasti pri 
velikih podjetjih prej finančno podpira 
učinke spravljanja v žep, kot pa usmerja 
izbiro lokacije, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmerja v 
naložbe v raziskave in razvoj oz. ponuja
bolj posredno prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU;

Or. fr

Predlog spremembe 447
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za poslovanje upošteva 
dejansko stanje, da kohezijska politika 
zlasti pri velikih podjetjih prej finančno 
podpira stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmeri v 
naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj 
posredno ponuja prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje 
preizkusnega praga za preverjanje takih 
naložb;

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za podjetja upošteva dejansko 
stanje, da kohezijska politika zlasti pri 
velikih podjetjih prej finančno podpira 
učinke spravljanja v žep, kot pa usmerja 
izbiro lokacije, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmerja v 
naložbe v raziskave in razvoj oz. ponuja
bolj posredno prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje kakršnokoli financiranje EU za 
preselitve znotraj EU ter občutno znižuje 
preizkusni prag za preverjanje takih 
naložb;

Or. fr
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Predlog spremembe 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za poslovanje upošteva 
dejansko stanje, da kohezijska politika 
zlasti pri velikih podjetjih prej finančno 
podpira stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmeri v 
naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj 
posredno ponuja prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje 
preizkusnega praga za preverjanje takih 
naložb;

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za podjetja upošteva dejansko 
stanje, da kohezijska politika zlasti pri 
velikih podjetjih prej finančno podpira 
učinke spravljanja v žep, kot pa usmerja 
izbiro lokacije, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmerja v 
naložbe v raziskave in razvoj oz. ponuja
bolj posredno prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, med drugim z 
določitvijo trajnosti obratovanja na 10 let, 
ter občutno znižanje preizkusnega praga za 
preverjanje takih naložb, vključno z 
izvzetjem velikih podjetij iz neposrednih 
subvencij;

Or. en

Predlog spremembe 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za poslovanje upošteva 
dejansko stanje, da kohezijska politika 
zlasti pri velikih podjetjih prej finančno 
podpira stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmeri v 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za podjetja upošteva dejansko 
stanje, da kohezijska politika zlasti pri 
velikih podjetjih prej finančno podpira 
učinke spravljanja v žep, kot pa usmerja 
izbiro lokacije, zato zahteva, naj se 
finančna podpora velikim podjetjem 
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naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj 
posredno ponuja prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje 
preizkusnega praga za preverjanje takih 
naložb;

usmerja v naložbe v raziskave in razvoj oz. 
ponuja bolj posredno prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje 
preizkusnega praga za preverjanje takih 
naložb;

Or. de

Predlog spremembe 450
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za poslovanje upošteva 
dejansko stanje, da kohezijska politika
zlasti pri velikih podjetjih prej finančno 
podpira stranske učinke, kot pa deluje na 
usmerjanje mesta, zato zahteva, naj se 
finančna podpora podjetjem usmeri v 
naložbe ter raziskave in razvoj oz. jih bolj 
posredno ponuja prek infrastrukturne 
podpore; poleg tega zahteva jasno določilo 
v splošni uredbi o strukturnih skladih, ki 
izključuje finančno podporo EU za 
preselitve znotraj EU, ter občutno znižanje 
preizkusnega praga za preverjanje takih 
naložb;

42. zahteva, naj se pri neposrednih 
subvencijah za podjetja upošteva dejansko 
stanje, da kohezijska politika zlasti pri 
velikih podjetjih prej finančno podpira 
učinke spravljanja v žep, kot pa usmerja 
izbiro lokacije, zato zahteva, naj se 
nepovratna finančna podpora zasebnim 
podjetjem usmerja v naložbe v raziskave in 
razvoj oz. ponuja bolj posredno prek 
infrastrukturne podpore; poleg tega zahteva 
jasno določilo v splošni uredbi o 
strukturnih skladih, ki izključuje finančno 
podporo EU za preselitve znotraj EU, ter 
občutno znižanje preizkusnega praga za 
preverjanje takih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 43
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva 
poenostavitve in večjo pravno varnost za 
celotno obdobje financiranja; meni, da bi 
morala odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje z obnovljivimi 
finančnimi instrumenti za več finančno 
podprtih področij; za to zahteva 
poenostavitve in večjo pravno varnost za 
celotno obdobje financiranja;

Or. es

Predlog spremembe 452
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje s posojili in 
zahteva razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja;

Or. en
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Predlog spremembe 453
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

43. poziva k mobilizaciji novih finančnih 
instrumentov, k okrepljenemu 
financiranju s posojili in k razširitvi 
uporabe obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

Or. it

Predlog spremembe 454
Czesław Adam Siekierski

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno 
obdobje financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje s posojili in 
zahteva razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); v ta namen priporoča 
vzpostavitev registra EU, ki bi prikazoval, 
katerim projektom so bila zagotovljena 
posojila in katerim subvencije; meni, da bi 
morala odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;
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Or. pl

Predlog spremembe 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva 
poenostavitve in večjo pravno varnost za 
celotno obdobje financiranja; meni, da bi 
morala odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje s posojili in 
zahteva razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na tista finančno podprta 
področja, ki se izkažejo za primerna; za to 
zahteva poenostavitve in večjo pravno 
varnost za celotno obdobje financiranja; 
meni, da bi morala odgovornost za uporabo 
sredstev najpozneje po obdobju 
financiranja preiti na nacionalno raven oz. 
raven projekta;

Or. en

Predlog spremembe 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva 
poenostavitve in večjo pravno varnost za 
celotno obdobje financiranja; meni, da bi 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje s posojili in 
zahteva razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij; za to zahteva poenostavitve in 
večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
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morala odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

Or. en

Predlog spremembe 457
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje s posojili in 
zahteva razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; poudarja, da se uvedba 
inovativnih finančnih instrumentov v 
nobenem primeru ne sme obravnavati kot 
nadomestilo proračuna kohezijske politike 
v evropskem proračunu; meni, da bi 
morala odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

Or. fr

Predlog spremembe 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
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instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

instrumentov, pod pogojem, da se upravno 
poenostavijo in da se zagotovi pravna 
varnost glede njihovega oblikovanja in 
prenehanja, ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje s posojili in 
zahteva razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

Or. es

Predlog spremembe 459
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje s posojili in 
zahteva razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; poziva k prilagodljivosti 
instrumentov, tako da bodo ti izvedljivi in 
razpoložljivi za vse regije in mesta; meni, 
da bi morala odgovornost za uporabo 
sredstev najpozneje po obdobju 
financiranja preiti na nacionalno raven oz. 
raven projekta;

Or. en
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Predlog spremembe 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje posojil in zahteva 
razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;

43. priznava učinek vzvoda in 
mobilizacijske možnosti novih finančnih 
instrumentov ter načeloma podpira 
okrepljeno financiranje s posojili in 
zahteva razširitev obnovljivih finančnih 
instrumentov na več finančno podprtih 
področij (med drugim na raziskave in 
infrastrukturo); za to zahteva poenostavitve 
in večjo pravno varnost za celotno obdobje 
financiranja; meni, da bi morala 
odgovornost za uporabo sredstev 
najpozneje po obdobju financiranja preiti 
na nacionalno raven oz. raven projekta;
ugotavlja, da v okviru sedanjega obdobja 
vse države članice niso sprejele 
decentraliziranega pristopa k izvajanju 
finančnih instrumentov, kot je JESSICA; 
poudarja potrebo po neposrednem 
dostopu za mesta;

Or. en

Predlog spremembe 461
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poudarja, da mora nepovratna finančna 
podpora vedno ostati sredstvo izbire in 
akterje na mestu samem zavezati, da 
vsakokrat določijo ustrezen splet 
financiranja v skladu z regionalnimi 
potrebami;

44. poudarja, da je treba nepovratno 
finančno podporo vedno ohraniti kot
sredstvo izbire in da morajo akterji na 
mestu samem vsakokrat uporabiti splet 
financiranja, ki je najbolj skladen z 
regionalnimi potrebami, ter tudi 
pospeševati uporabo davčnih spodbud;
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Or. it

Predlog spremembe 462
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poudarja, da mora nepovratna finančna 
podpora vedno ostati sredstvo izbire in 
akterje na mestu samem zavezati, da 
vsakokrat določijo ustrezen splet 
financiranja v skladu z regionalnimi 
potrebami;

44. poudarja, da je treba nepovratno 
finančno podporo vedno ohraniti kot
sredstvo izbire in da morajo biti akterji na 
mestu samem pristojni, da določijo 
vsakokrat ustrezen splet financiranja v 
skladu z regionalnimi potrebami; poziva k 
strogi opredelitvi tega, kar bo spadalo pod 
pomoč, in tega, kar mora spadati pod 
posojila ali navzkrižno financiranje;

Or. fr

Predlog spremembe 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrej Kovačev (Andrey 
Kovatchev) 

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poudarja, da mora nepovratna finančna 
podpora vedno ostati sredstvo izbire in 
akterje na mestu samem zavezati, da 
vsakokrat določijo ustrezen splet 
financiranja v skladu z regionalnimi 
potrebami;

44. poudarja, da je treba nepovratno 
finančno podporo vedno ohraniti kot
sredstvo izbire in da morajo biti akterji na 
mestu samem pristojni, da določijo 
vsakokrat ustrezen splet financiranja v 
skladu z regionalnimi potrebami; meni, da 
je treba še naprej subvencionirati regije, 
ki zaostajajo;

Or. en
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Predlog spremembe 464
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. meni, da mora EIB okrepiti vlogo pri 
financiranju infrastrukture vseevropskih 
omrežij; zahteva več nastavkov za 
samostojne rešitve v obliki javno-zasebnih 
partnerstev; meni, da ima načeloma 
Evropski parlament veliko odgovornost za 
ustrezno preglednost ter naloge, povezane 
z odločanjem in nadzorom;

45. ugotavlja, da mora EIB okrepiti svojo 
vlogo pri financiranju infrastrukture 
vseevropskih omrežij; zahteva več 
nastavkov za samostojne rešitve v obliki 
javno-zasebnih partnerstev; meni, da je 
treba okrepiti nadzor Evropskega 
parlamenta nad EIB, da se tako zagotovi 
večja preglednost postopka odločanja o 
politikah, ki jih banka pomaga 
financirati, in njihovega nadzora;

Or. fr

Predlog spremembe 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. meni, da mora EIB okrepiti vlogo pri 
financiranju infrastrukture vseevropskih 
omrežij; zahteva več nastavkov za 
samostojne rešitve v obliki javno-zasebnih 
partnerstev; meni, da ima načeloma 
Evropski parlament veliko odgovornost za 
ustrezno preglednost ter naloge, povezane 
z odločanjem in nadzorom;

45. meni, da mora EIB okrepiti svojo vlogo 
pri financiranju infrastrukture podnebju 
prijaznih in trajnostnih evropskih 
prometnih sistemov; zahteva večjo 
previdnost pri izračunavanju stroškovne 
učinkovitosti javno-zasebnih partnerstev za 
javni sektor ter zagotavljanje 
demokratičnega nadzora; meni, da ima 
načeloma Evropski parlament veliko 
odgovornost za ustrezno preglednost, 
vključno s preglednostjo v zvezi z javnimi 
proračunskimi obremenitvami, ter naloge, 
povezane z odločanjem in nadzorom;

Or. en
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Predlog spremembe 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. meni, da mora EIB okrepiti vlogo pri 
financiranju infrastrukture vseevropskih 
omrežij; zahteva več nastavkov za 
samostojne rešitve v obliki javno-zasebnih 
partnerstev; meni, da ima načeloma 
Evropski parlament veliko odgovornost za 
ustrezno preglednost ter naloge, povezane 
z odločanjem in nadzorom;

45. meni, da mora EIB okrepiti svojo vlogo 
pri financiranju infrastrukture; zahteva več 
nastavkov za samostojne rešitve v obliki 
javno-zasebnih partnerstev; meni, da ima 
načeloma Evropski parlament veliko 
odgovornost za ustrezno preglednost ter 
naloge, povezane z odločanjem in 
nadzorom;

Or. es

Predlog spremembe 467
Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 45 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45a. meni, da je treba upoštevati potrebo 
po prožnosti kohezijske politike v zvezi z 
najbolj oddaljenimi regijami ter da je 
treba uporabo instrumentov kohezijske 
politike prilagoditi njihovim krhkim
gospodarstvom, pri čemer je treba 
ustrezno upoštevati pomen malih in 
srednjih podjetij v teh regijah ter potrebo 
po konkurenčnosti in enakih možnostih, 
da bi lahko njihova gospodarstva postala 
del notranjega trga EU;

Or. pt

Predlog spremembe 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller
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Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. meni, da so nepovratna globalna 
finančna sredstva na podregionalni ravni 
ustrezen instrument za samostojne 
inovacijske strategije v skladu z 
evropskimi strukturnopolitičnimi cilji;
predlaga, naj se preizkušeni instrument 
konkurenčnih postopkov uporablja tudi za 
nepovratna globalna finančna sredstva;

46. meni, da so nepovratna globalna 
finančna sredstva na podregionalni ravni 
ustrezen instrument za samostojne 
inovacijske strategije v skladu z 
evropskimi strukturnopolitičnimi cilji;

Or. en

Predlog spremembe 469
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. meni, da so nepovratna globalna 
finančna sredstva na podregionalni ravni 
ustrezen instrument za samostojne 
inovacijske strategije v skladu z 
evropskimi strukturnopolitičnimi cilji;
predlaga, naj se preizkušeni instrument 
konkurenčnih postopkov uporablja tudi za 
nepovratna globalna finančna sredstva;

46. meni, da so nepovratna globalna 
finančna sredstva na podregionalni ravni 
ustrezen instrument za samostojne 
inovacijske strategije v skladu z 
evropskimi strukturnopolitičnimi cilji;

Or. en

Predlog spremembe 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. meni, da so nepovratna globalna 46. meni, da so nepovratna globalna 
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finančna sredstva na podregionalni ravni 
ustrezen instrument za samostojne 
inovacijske strategije v skladu z evropskimi 
strukturnopolitičnimi cilji; predlaga, naj se 
preizkušeni instrument konkurenčnih 
postopkov uporablja tudi za nepovratna 
globalna finančna sredstva;

finančna sredstva na podregionalni ravni 
ustrezen instrument za samostojne 
inovacijske strategije v skladu s cilji 
evropske regionalne politike; predlaga, naj 
se preizkušeni instrument konkurenčnih 
postopkov uporablja tudi za nepovratna 
globalna finančna sredstva;

Or. es

Predlog spremembe 471
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. meni, da so nepovratna globalna 
finančna sredstva na podregionalni ravni 
ustrezen instrument za samostojne 
inovacijske strategije v skladu z evropskimi 
strukturnopolitičnimi cilji; predlaga, naj se 
preizkušeni instrument konkurenčnih 
postopkov uporablja tudi za nepovratna 
globalna finančna sredstva;

46. meni, da so nepovratna globalna 
finančna sredstva na podregionalni ravni 
ustrezen instrument za samostojne 
inovacijske strategije v skladu s cilji 
evropske kohezijske politike; predlaga, naj 
se preizkušeni instrument konkurenčnih 
postopkov uporablja tudi za nepovratna 
globalna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 472
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46a. kljub vsemu zavrača kvote ali 
obveznosti za nepovratna globalna 
finančna sredstva, saj lahko nasprotujejo 
določitvi prednostnih nalog, prilagojenih 
potrebam regij;

Or. de
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Predlog spremembe 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46a. podpira vzpostavitev prožnostne 
rezerve na podlagi proračunskih sredstev, 
ki so v programskem obdobju samodejno 
zapadla, ki bo namenjena sprostitvi 
strukturnih skladov v primeru 
gospodarske, socialne ali okoljske krize, 
skupaj z Evropskim skladom za 
prilagoditev globalizaciji in 
Solidarnostnim skladom Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 474
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46a. meni, da se mora kohezijska politika 
osredotočiti na podporo za mala in 
srednja podjetja, tako da bi ta imela boljši 
dostop do financiranja, glede na očitne 
koristi, ki jih prinaša ustvarjanje delovnih 
mest z vidika rasti; poziva Komisijo, naj v 
celoti izkoristi pobudo „akt za mala 
podjetja“; 

Or. el

Predlog spremembe 475
Juozas Imbrasas
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Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46a. pozdravlja uspešno sodelovanje med 
EIB in Komisijo pri izvajanju treh 
skupnih pobud – JESSICA, JEREMIE in 
JASMINE –, ki bi naj povečale 
učinkovitost in uspešnost kohezijske 
politike ter izboljšale delovanje 
strukturnih skladov; poziva Komisijo, naj 
še naprej dejavno sprejema skupne 
pobude z EIB, zlasti na področju 
kohezijske politike, ter zagotovi finančno 
podporo za mala in srednja podjetja;

Or. lt

Predlog spremembe 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. meni, da se je sedemletno programsko 
obdobje izkazalo kot dobro in da bi se 
moralo ohraniti najmanj do konca 
naslednjega programskega obdobja (2020); 
vendar zahteva sistem za hitrejše strateško 
ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, 
da bi se lahko še hitreje in bolj 
prilagodljivo odzvali na izredne dogodke 
(finančna kriza, energetska kriza, naravne 
katastrofe);

47. meni, da se je sedemletno programsko 
obdobje izkazalo kot dobro, kar zadeva 
kohezijsko politiko, in da bi se moralo 
ohraniti najmanj do konca naslednjega 
programskega obdobja (2020); vendar 
zahteva sistem za hitrejše strateško 
ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, 
da bi se lahko še hitreje in bolj 
prilagodljivo odzvali na izredne dogodke 
(finančna kriza, energetska kriza, naravne 
katastrofe);

Or. es

Predlog spremembe 477
Lambert van Nistelrooij
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Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. meni, da se je sedemletno programsko 
obdobje izkazalo kot dobro in da bi se 
moralo ohraniti najmanj do konca 
naslednjega programskega obdobja (2020); 
vendar zahteva sistem za hitrejše strateško 
ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, 
da bi se lahko še hitreje in bolj 
prilagodljivo odzvali na izredne dogodke 
(finančna kriza, energetska kriza, naravne 
katastrofe);

47. meni, da se je sedemletno programsko 
obdobje izkazalo kot dobro in da bi se 
moralo ohraniti najmanj do konca 
naslednjega programskega obdobja (2020); 
vendar zahteva sistem za hitrejše strateško 
ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, 
da bi se lahko s splošno uporabo 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji in Solidarnostnega sklada še 
hitreje in bolj prilagodljivo odzvali na 
izredne dogodke (finančna kriza, 
energetska kriza, naravne katastrofe);

Or. en

Predlog spremembe 478
Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. meni, da se je sedemletno programsko 
obdobje izkazalo kot dobro in da bi se 
moralo ohraniti najmanj do konca 
naslednjega programskega obdobja (2020); 
vendar zahteva sistem za hitrejše strateško 
ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, 
da bi se lahko še hitreje in bolj 
prilagodljivo odzvali na izredne dogodke 
(finančna kriza, energetska kriza, naravne 
katastrofe);

47. meni, da se je sedemletno programsko 
obdobje izkazalo kot dobro in da bi se 
moralo ohraniti najmanj do konca 
naslednjega programskega obdobja (2020); 
vendar zahteva sistem za hitrejše strateško 
ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, 
da bi se lahko s splošno uporabo 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji in Solidarnostnega sklada še 
hitreje in bolj prilagodljivo odzvali na 
izredne dogodke (finančna kriza, 
energetska kriza, naravne katastrofe);

Or. en
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Predlog spremembe 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. meni, da se je sedemletno programsko 
obdobje izkazalo kot dobro in da bi se 
moralo ohraniti najmanj do konca 
naslednjega programskega obdobja (2020); 
vendar zahteva sistem za hitrejše strateško 
ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, 
da bi se lahko še hitreje in bolj 
prilagodljivo odzvali na izredne dogodke 
(finančna kriza, energetska kriza, naravne 
katastrofe);

47. meni, da se je sedemletno programsko 
obdobje izkazalo kot dobro in da bi se 
moralo ohraniti najmanj do konca 
naslednjega programskega obdobja (2020); 
vendar zahteva sistem za hitrejše strateško 
ponovno ocenjevanje izhodiščnih pogojev, 
da bi se lahko še hitreje in bolj 
prilagodljivo odzvali na izredne dogodke 
(socialna kriza, okoljska kriza, 
gospodarska ali finančna kriza, energetska 
kriza, naravne katastrofe);

Or. fr

Predlog spremembe 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. poudarja, da so se proračun EU v 
sedanji proračunski strukturi in z njo
povezane uredbe o skladu izkazale kot 
dobre prav za izvajanje kohezijske in 
strukturne politike, tako da so spremembe 
potrebne samo tam, kjer se formalni 
procesi niso izkazali kot dobri oz. kjer 
obstajajo ugovori zoper obstoječo
proračunsko ureditev; zahteva, da je treba 
tudi pri še tako neznatni spremembi 
ustaljenih in preizkušenih struktur 
postopati zelo previdno;

48. poudarja proračun EU v sedanji 
proračunski strukturi in z njim povezane 
uredbe o skladih, ob upoštevanju 
predlogov Komisije za uskladitev pravil za 
vse sklade, ki so na voljo za regionalni 
razvoj; poudarja, da to ne sme povečati 
bremena za upravičence, zlasti ne za tiste 
z manj obsežno strukturo in omejeno 
zmogljivostjo; poziva Komisijo, naj ohrani 
posebne značilnosti različnih strukturnih 
skladov, kar pomeni, da so spremembe 
potrebne samo tam, kjer se postopki niso 
izkazali kot dobri oz. kjer obstajajo 
nasprotja z obstoječo finančno uredbo; 
zahteva, da je treba tudi pri še tako 
neznatni spremembi ustaljenih in 
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preizkušenih struktur postopati zelo 
previdno;

Or. en

Predlog spremembe 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. poudarja, da so se proračun EU v 
sedanji proračunski strukturi in z njo
povezane uredbe o skladu izkazale kot 
dobre prav za izvajanje kohezijske in 
strukturne politike, tako da so spremembe 
potrebne samo tam, kjer se formalni 
procesi niso izkazali kot dobri oz. kjer 
obstajajo ugovori zoper obstoječo
proračunsko ureditev; zahteva, da je treba 
tudi pri še tako neznatni spremembi 
ustaljenih in preizkušenih struktur 
postopati zelo previdno;

48. poudarja, da so se proračun EU z 
mehanizmi dodeljevanja in z njim
povezane uredbe o skladih izkazali kot 
dobri prav za izvajanje kohezijske in 
strukturne politike, tako da so spremembe 
potrebne samo tam, kjer se postopki niso 
izkazali kot dobri oz. kjer obstajajo 
nasprotja z obstoječo finančno uredbo; 
zahteva, da je treba tudi pri še tako 
neznatni spremembi ustaljenih in 
preizkušenih struktur postopati zelo 
previdno, da bi tako preprečili povečanje 
birokracije, nepravilno delovanje in 
negotovost za nacionalne in regionalne 
upravne organe;

Or. es

Predlog spremembe 482
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. poudarja, da so se proračun EU v 
sedanji proračunski strukturi in z njo
povezane uredbe o skladu izkazale kot 
dobre prav za izvajanje kohezijske in 
strukturne politike, tako da so spremembe 

48. poudarja, da so se proračun EU v 
sedanji proračunski strukturi in z njim
povezane uredbe o skladih izkazali kot 
dobri prav za izvajanje kohezijske politike, 
tako da so spremembe potrebne samo tam, 



PE464.689v01-00 106/149 AM\865326SL.doc

SL

potrebne samo tam, kjer se formalni 
procesi niso izkazali kot dobri oz. kjer 
obstajajo ugovori zoper obstoječo
proračunsko ureditev; zahteva, da je treba 
tudi pri še tako neznatni spremembi 
ustaljenih in preizkušenih struktur 
postopati zelo previdno;

kjer se postopki niso izkazali kot dobri oz. 
kjer obstajajo nasprotja z obstoječo
finančno uredbo;; zahteva, da je treba tudi 
pri še tako neznatni spremembi ustaljenih 
in preizkušenih struktur postopati zelo 
previdno;

Or. en

Predlog spremembe 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. meni, da je vključitev ciljev 
Evropa 20120 v obstoječe ciljne strukture 
in strukture skladov ter s tem proračunske 
postavke zelo mogoča; zavrača razdelitev 
proračuna EU na teoretične pojme, 
povezane z rastjo, „smart“, „inclusive“ ali 
„sustainable“;

49. meni, da je vključitev ciljev 
Evropa 2020 v obstoječe strukture ciljev in 
skladov ter s tem proračunske postavke 
docela nemogoča; zavrača vsak poskus 
podrediti kohezijsko politiko strategiji EU 
2020, ki je makroekonomska strategija ter 
sodi v prvi vrsti v pristojnost držav članic 
in Evropske komisije in je odvisna od 
njihove volje; meni, da ni primerno, da bi 
regije in kohezijsko politiko obremenili s 
posledicami pomanjkljivosti v organizaciji 
in usklajevanju Komisije in držav članic 
pri izvajanju strategije EU 2020; 
opozarja, da so bile strukturne in 
kohezijska politika uvedene za dosego 
usklajenega razvoja evropskih regij in ne 
kot politike, ki bi morale pripomoči k 
uresničevanju lizbonske strategije ali 
strategije EU 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. meni, da je vključitev ciljev 
Evropa 20120 v obstoječe ciljne strukture 
in strukture skladov ter s tem proračunske 
postavke zelo mogoča; zavrača razdelitev 
proračuna EU na teoretične pojme, 
povezane z rastjo, „smart“, „inclusive“ ali 
„sustainable“;

49. meni, da je vključitev ciljev 
Evropa 2020 v strukture ciljev in 
kohezijske politike ter s tem proračunske 
postavke zelo mogoča; vendar poudarja, 
da so bile kohezijski politiki v skladu z 
Lizbonsko pogodbo dodeljene naloge, ki 
presegajo zgolj udejanjanje nove evropske 
strategije za rast in zaposlovanje;

Or. es

Predlog spremembe 485
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. meni, da je vključitev ciljev 
Evropa 20120 v obstoječe ciljne strukture 
in strukture skladov ter s tem proračunske 
postavke zelo mogoča; zavrača razdelitev 
proračuna EU na teoretične pojme, 
povezane z rastjo, „smart“, „inclusive“ ali 
„sustainable“;

49. meni, da je vključitev ciljev 
Evropa 2020 v obstoječe strukture ciljev in 
skladov ter s tem proračunske postavke 
zelo mogoča;

Or. en

Predlog spremembe 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. meni, da je vključitev ciljev 
Evropa 20120 v obstoječe ciljne strukture 

49. zlasti poudarja, da ima kohezijska 
politika, ki je hkrati pametna, trajnostna 
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in strukture skladov ter s tem proračunske 
postavke zelo mogoča; zavrača razdelitev 
proračuna EU na teoretične pojme, 
povezane z rastjo, „smart“, „inclusive“ ali 
„sustainable“;

in vključujoča, ključno vlogo v strategiji 
Evropa 2020, in da lahko kot vsa politična 
področja prispeva k tem ciljem; opozarja, 
da to dodatno dokazuje pomen kohezijske 
politike kot celote, ter zavrača razdrobitev 
te politike v različnih proračunskih 
postavkah, saj bi morala kohezijska 
politika imeti svojo postavko v proračunu 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da sta kohezijska in strukturna 
politika po letu 2013 odločilni politični 
področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020, zato zahteva 
najmanj iste proračunske pristope kot v 
tekočem programskem obdobju;

50. meni, da sta kohezijska in strukturna 
politika po letu 2013 edini politični 
področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020; zato zahteva, da se 
zneski, ki morajo biti v proračunskem 
letu 2013 namenjeni zagotovitvi 
uspešnosti in krepitvi kohezijske politike, 
v naslednjem finančnem programskem 
obdobju najmanj ohranijo; v tem okviru 
ponovno odločno zahteva, naj se v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotovi, da neporabljena ali zapadla 
kohezijska sredstva ostanejo v 
kohezijskem proračunu in se ne vrnejo 
državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 50
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da sta kohezijska in strukturna 
politika po letu 2013 odločilni politični
področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020, zato zahteva
najmanj iste proračunske pristope kot v 
tekočem programskem obdobju;

50. meni, da sta kohezijska in strukturna 
politika po letu 2013 odločilni za dosego 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije; zato zahteva, da se za ti dve 
politiki dodelijo višja proračunska 
sredstva kot v tekočem programskem 
obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da sta kohezijska in strukturna
politika po letu 2013 odločilni politični 
področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020, zato zahteva 
najmanj iste proračunske pristope kot v 
tekočem programskem obdobju;

50. poudarja, da mora biti kohezijska 
politika po letu 2014 osredotočena na 
medsektorsko uresničevanje ciljev 
strategije Evropa 2020 ter izvajanje njenih 
novih nalog v skladu s Pogodbo; zato 
zahteva, da se za ta namen še naprej 
dodeljuje najmanj isti odstotek evropskega 
proračuna kot v tekočem programskem 
obdobju, da bi se zagotovila uspešnost 
okrepljene kohezijske politike;

Or. es

Predlog spremembe 490
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da sta kohezijska in strukturna 
politika po letu 2013 odločilni politični 

50. meni, da sta kohezijska in strukturna 
politika po letu 2013 odločilni politični 
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področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020, zato zahteva 
najmanj iste proračunske pristope kot v 
tekočem programskem obdobju;

področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020, zato zahteva, da je 
treba njuno financiranje najmanj
ohraniti;

Or. en

Predlog spremembe 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da sta kohezijska in strukturna 
politika po letu 2013 odločilni politični 
področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020, zato zahteva 
najmanj iste proračunske pristope kot v 
tekočem programskem obdobju;

50. meni, da sta kohezijska in strukturna 
politika po letu 2013 odločilni politični 
področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020, zato zahteva realno 
povišanje proračuna za kohezijsko 
politiko v naslednjem obdobju v 
primerjavi s tekočim programskim 
obdobjem;

Or. en

Predlog spremembe 492
Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. meni, da sta kohezijska in strukturna
politika po letu 2013 odločilni politični 
področji za medsektorsko udejanjanje 
strategije Evropa 2020, zato zahteva 
najmanj iste proračunske pristope kot v 
tekočem programskem obdobju;

50. meni, da bo kohezijska politika po 
letu 2013 še bolj prispevala k nadaljnjemu 
in trajnostnemu razvoju regij EU in da je 
odločilno politično področje za 
medsektorsko udejanjanje strategije 
Evropa 2020, zato zahteva najmanj iste 
proračunske pristope kot v tekočem 
programskem obdobju;

Or. en
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Predlog spremembe 493
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 50 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50a. zahteva, da se sprejmejo strožja 
pravila o nadzoru kršitev pakta EU za 
stabilnost in nepravilnosti pri uporabi 
strukturnih skladov ter da se v 
najresnejših primerih zagotovi uporaba 
kazni;

Or. it

Predlog spremembe 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo 
merila stabilnosti EU in obenem 
izkazujejo nepravilnosti pri uporabi 
strukturnih sredstev, zahteva predlog za 
ostrejše, samosprožilno določilo za 
okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 495
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 51
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo 
merila stabilnosti EU in obenem 
izkazujejo nepravilnosti pri uporabi 
strukturnih sredstev, zahteva predlog za 
ostrejše, samosprožilno določilo za 
okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) , Petru Constantin 
Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo 
merila stabilnosti EU in obenem 
izkazujejo nepravilnosti pri uporabi 
strukturnih sredstev, zahteva predlog za 
ostrejše, samosprožilno določilo za 
okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo 
merila stabilnosti EU in obenem 
izkazujejo nepravilnosti pri uporabi 

51. zavrača določbe o makroekonomskih 
pogojih, tj. o zadržanju strukturnih 
sredstev, namenjenih regijam in mestom, 
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strukturnih sredstev, zahteva predlog za 
ostrejše, samosprožilno določilo za 
okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

v primeru napak in pomanjkljivosti 
njihovih nacionalnih vlad ali če njihove 
nacionalne vlade ne upoštevajo pakta za 
stabilnost in rast; poudarja, da obstaja 
nevarnost, da bodo finančne sankcije in 
spodbude, povezane s paktom za stabilnost 
in rast ter namenjene zagotavljanju 
skladnosti z makroekonomskimi pogoji, 
predvsem kaznovale lokalne in regionalne 
organe, ki niso odgovorni za to, da države 
članice ne izpolnjujejo svojih obveznosti 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 498
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo merila 
stabilnosti EU in obenem izkazujejo 
nepravilnosti pri uporabi strukturnih 
sredstev, zahteva predlog za ostrejše, 
samosprožilno določilo za okrepljen 
nadzor nad zakonito in s cilji skladno 
uporabo strukturnih sredstev;

51. za države članice, ki resno kršijo merila 
stabilnosti EU in obenem izkazujejo 
nepravilnosti pri uporabi strukturnih 
sredstev, zahteva predlog za postopek 
sistematične prekinitve in odložitve plačil, 
takoj ko so na voljo dokazi o bistveni 
pomanjkljivosti v delovanju akreditiranih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo 51. za države članice, ki izkazujejo 



PE464.689v01-00 114/149 AM\865326SL.doc

SL

merila stabilnosti EU in obenem 
izkazujejo nepravilnosti pri uporabi 
strukturnih sredstev, zahteva predlog za 
ostrejše, samosprožilno določilo za 
okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

nepravilnosti pri uporabi strukturnih 
sredstev, zahteva predlog za ostrejše
določilo za okrepljen nadzor nad zakonito 
in s cilji skladno uporabo strukturnih 
sredstev; hkrati poziva, naj se odpravijo 
odvečna preverjanja v državah članicah, 
ki imajo ustrezen sistem za upravljanje 
sredstev; meni, da bi bilo treba načela 
„pogodbe o zaupanju“ in „enotne 
revizije“ uporabljati čim pogosteje;

Or. fr

Predlog spremembe 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo 
merila stabilnosti EU in obenem
izkazujejo nepravilnosti pri uporabi 
strukturnih sredstev, zahteva predlog za 
ostrejše, samosprožilno določilo za 
okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

51. za države članice, ki izkazujejo 
nepravilnosti pri uporabi strukturnih 
sredstev ali ki so pri izvajanju strukturnih 
skladov kršile zakonodajo EU, zahteva 
predlog za ostrejše, samosprožilno določilo 
za okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo 
merila stabilnosti EU in obenem 
izkazujejo nepravilnosti pri uporabi 
strukturnih sredstev, zahteva predlog za 
ostrejše, samosprožilno določilo za 

51. za države članice, ki izkazujejo 
nepravilnosti pri uporabi strukturnih 
sredstev, zahteva predlog za ostrejše
določilo za okrepljen nadzor nad zakonito 
in s cilji skladno uporabo strukturnih 
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okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

sredstev;

Or. es

Predlog spremembe 502
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo 
merila stabilnosti EU in obenem
izkazujejo nepravilnosti pri uporabi 
strukturnih sredstev, zahteva predlog za 
ostrejše, samosprožilno določilo za 
okrepljen nadzor nad zakonito in s cilji 
skladno uporabo strukturnih sredstev;

51. za države članice, ki izkazujejo 
nepravilnosti pri uporabi strukturnih 
sredstev, zahteva predlog za ostrejše, 
samosprožilno določilo za okrepljen 
nadzor nad zakonito in s cilji skladno 
uporabo strukturnih sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 503
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. za države članice, ki resno kršijo merila 
stabilnosti EU in obenem izkazujejo 
nepravilnosti pri uporabi strukturnih 
sredstev, zahteva predlog za ostrejše, 
samosprožilno določilo za okrepljen 
nadzor nad zakonito in s cilji skladno 
uporabo strukturnih sredstev;

51. za države članice, ki resno kršijo merila 
stabilnosti EU in obenem izkazujejo 
nepravilnosti pri uporabi strukturnih 
sredstev, zahteva predlog za ostrejše, 
samosprožilno določilo za okrepljen 
nadzor nad zakonito in s cilji skladno 
uporabo strukturnih sredstev; prav tako 
poziva h konkretnim mehanizmom sankcij 
v primeru ponavljajočih se nepravilnosti 
in k dosledni izterjavi morebitnih 
neupravičenih izplačil sredstev iz 
strukturnih skladov; 
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Or. de

Predlog spremembe 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 51 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

nasprotuje, da bi za strukturna sredstva 
veljali kakršni koli makroekonomski 
pogoji, povezani s paktom za stabilnost in 
rast, saj bi to nasprotovalo ciljem 
kohezijske politike; z namenom krepitve 
verodostojnosti programov in doseganja 
oprijemljivih rezultatov vztraja, naj se 
uvede niz ustreznih pogojev, ki bi bili 
predhodno preverjeni in bi temeljili na 
lokalnem pristopu k politikam ter bi 
zajemali vse institucionalne, upravne in 
regulativne zahteve ter zahteve, povezane 
z načrtovanjem in projekti, ki so potrebne 
za zagotovitev učinkovitega izvajanja 
programov;

Or. it

Predlog spremembe 505
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. od držav članic oz. regij zahteva 
določitev organov, ki so edini odgovorni 
za zakonito upravljanje sredstev iz 
strukturnih skladov;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. od držav članic oz. regij zahteva 
določitev organov, ki so edini odgovorni za 
zakonito upravljanje sredstev iz strukturnih 
skladov;

52. od držav članic oz. regij zahteva 
določitev organov, ki so odgovorni za 
zakonito upravljanje sredstev iz strukturnih 
skladov;

Or. fr

Predlog spremembe 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. od držav članic oz. regij zahteva 
določitev organov, ki so edini odgovorni za 
zakonito upravljanje sredstev iz strukturnih 
skladov;

52. od držav članic oz. regij zahteva 
določitev organov ali teles, ki so edini 
odgovorni za zakonito upravljanje sredstev 
iz strukturnih skladov;

Or. fr

Predlog spremembe 508
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. od držav članic oz. regij zahteva 
določitev organov, ki so edini odgovorni za 
zakonito upravljanje sredstev iz strukturnih 
skladov;

52. od držav članic oz. javnih organov
zahteva določitev organov, ki so edini 
odgovorni za zakonito upravljanje sredstev 
iz strukturnih skladov;
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Or. cs

Predlog spremembe 509
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. od držav članic oz. regij zahteva 
določitev organov, ki so edini odgovorni za 
zakonito upravljanje sredstev iz strukturnih 
skladov;

52. od držav članic oz. regij zahteva 
določitev organov, ki so edini odgovorni za 
zakonito upravljanje sredstev iz strukturnih 
skladov, ne da bi to oviralo postopek 
upravljanja teh sredstev;

Or. ro

Predlog spremembe 510
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 52 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52a. poziva k poenostavitvi sistema 
inšpekcijskih pregledov in zmanjšanju 
števila ravni inšpekcijskih pregledov ter k 
pojasnitvi ustreznih odgovornosti 
Komisije in držav članic; poziva k uporabi 
postopka inšpekcijskih pregledov na eni 
ravni, na kateri bi države članice 
pregledovale projekte, Komisija pa 
njihove sisteme inšpekcijskih pregledov;

Or. fi

Predlog spremembe 511
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 53
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bo imela Komisija v 
prihodnje večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije 
nacionalnih oz. federalnih uprav in 
inšpekcijskih organov; meni, da so 
uspešne akreditacije in dosežene nižje 
stopnje napak povezane s pravico do 
poenostavljenega poročanja v daljših 
časovnih presledkih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bo imela Komisija v 
prihodnje večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije 
nacionalnih oz. federalnih uprav in 
inšpekcijskih organov; meni, da so 
uspešne akreditacije in dosežene nižje 
stopnje napak povezane s pravico do 
poenostavljenega poročanja v daljših 
časovnih presledkih;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
in dosežene nižje stopnje napak povezane 
s pravico do poenostavljenega poročanja v 
daljših časovnih presledkih;

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov;

Or. it

Predlog spremembe 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
in dosežene nižje stopnje napak povezane s 
pravico do poenostavljenega poročanja v 
daljših časovnih presledkih;

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
in dosežene nižje stopnje napak povezane s 
pravico do poenostavljenega poročanja v 
daljših časovnih presledkih; da bi 
preprečili slabo upravljanje strukturnih 
sredstev, predlaga, da se preveri 
učinkovitost delovanja sistemov 
upravljanja in nadzora ter poveča število 
pregledov na kraju samem, ki jih izvaja 
Komisija; priporoča, naj Komisija uvede 
„središče za pritožbe v zvezi s kohezijo“ 
kot dodatni vir informacij o najboljših 
praksah in morebitni napačni uporabi 
sredstev;
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Or. en

Predlog spremembe 515
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
in dosežene nižje stopnje napak povezane s 
pravico do poenostavljenega poročanja v 
daljših časovnih presledkih;

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
in dosežene nižje stopnje napak povezane s 
pravico do poenostavljenega poročanja v 
daljših časovnih presledkih; poziva 
Komisijo, naj okrepi svojo zavezanost 
strateškemu načrtovanju, ocenjevanju in 
izvajanju kohezijske politike;

Or. pl

Predlog spremembe 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
in dosežene nižje stopnje napak povezane s 
pravico do poenostavljenega poročanja v 
daljših časovnih presledkih;

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; v zvezi s 
tem meni, da so nujne poenostavitve in 
pojasnitve upravljanja programov 
podpore, zlasti na področju finančnega 
izvajanja in finančnega nadzora; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
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in dosežene nižje stopnje napak povezane s 
pravico do poenostavljenega poročanja v 
daljših časovnih presledkih;

Or. de

Predlog spremembe 517
Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bo imela Komisija v 
prihodnje večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije
in dosežene nižje stopnje napak povezane s
pravico do poenostavljenega poročanja v 
daljših časovnih presledkih;

53. poziva, naj ima Komisija že v 
naslednjem programskem obdobju večjo 
odgovornost za izboljšanje nacionalnih 
upravnih postopkov; zato meni, da je 
Komisija odgovorna za izvajanje postopka 
akreditacije nacionalnih oz. federalnih 
uprav in inšpekcijskih organov; meni, da bi 
uspešna akreditacija in dosežene nižje 
stopnje napak morale zagotavljati pravico 
do poenostavljenega poročanja;

Or. en

Predlog spremembe 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje 
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. federalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
in dosežene nižje stopnje napak povezane s 
pravico do poenostavljenega poročanja v 

53. meni, da bo imela Komisija v prihodnje
večjo odgovornost za izboljšanje 
nacionalnih upravnih postopkov; zato 
meni, da je Komisija odgovorna za 
izvajanje postopka akreditacije nacionalnih 
oz. regionalnih uprav in inšpekcijskih 
organov; meni, da so uspešne akreditacije 
in dosežene nižje stopnje napak povezane s 
pravico do poenostavljenega poročanja v 
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daljših časovnih presledkih; daljših časovnih presledkih;

Or. es

Predlog spremembe 519
Sabine Verheyen

Predlog resolucije
Odstavek 53 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53a. meni, da je treba za izboljšanje 
učinkovitosti operativnih programov v 
večji meri uporabljati konkurenčne 
postopke za izbiro projektov znotraj regij;

Or. de

Predlog spremembe 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 53 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53b. poziva, naj se za države članice, 
katerih nadzorni organi ne opravijo 
postopka akreditacije, uvedejo bistveno 
strožja merila za proračunski nadzor in 
dokazila o skladnosti s pravili za finančno 
podporo; 

Or. de

Predlog spremembe 521
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 54
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. za enostavnejše upravljanje zahteva 
razširitev standardnih postopkov z višjimi 
standardnimi stroški na enoto in pavšali 
splošnih stroškov; zahteva večje 
upoštevanje načela sorazmernosti, kar 
pomeni, da se za udejanjanje manjših 
programov zahtevajo precej manjše 
obveznosti poročanja in preverjanja;

54. za enostavnejše upravljanje zahteva 
razširitev standardnih postopkov z višjimi 
standardnimi stroški na enoto in pavšali 
splošnih stroškov; zahteva večje 
upoštevanje načela sorazmernosti, kar 
pomeni, da se za udejanjanje manjših 
programov zahtevajo precej manjše 
obveznosti poročanja in preverjanja; meni, 
da je treba poenostaviti regulativni okvir, 
ki je zdaj zelo zapleten, in da je treba 
oblikovati skupno razlago pravil in 
obveznosti ter jasno ločiti naloge in 
odgovornosti različnih organov na 
različnih ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 522
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. za enostavnejše upravljanje zahteva 
razširitev standardnih postopkov z višjimi 
standardnimi stroški na enoto in pavšali 
splošnih stroškov; zahteva večje 
upoštevanje načela sorazmernosti, kar 
pomeni, da se za udejanjanje manjših 
programov zahtevajo precej manjše 
obveznosti poročanja in preverjanja;

54. za enostavnejše upravljanje zahteva 
razširitev standardnih postopkov z višjimi 
standardnimi stroški na enoto in pavšali 
splošnih stroškov; zahteva večje 
upoštevanje načela sorazmernosti, kar 
pomeni, da se za udejanjanje manjših 
programov zahtevajo precej manjše 
obveznosti poročanja in preverjanja;
poziva, naj se upoštevajo velik pomen 
malih in srednjih podjetij za regionalni 
razvoj ter njihove potrebe, zlasti glede 
postopkov upravljanja in nadzora;

Or. de
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Predlog spremembe 523
Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. za enostavnejše upravljanje zahteva 
razširitev standardnih postopkov z višjimi 
standardnimi stroški na enoto in pavšali 
splošnih stroškov; zahteva večje 
upoštevanje načela sorazmernosti, kar 
pomeni, da se za udejanjanje manjših 
programov zahtevajo precej manjše 
obveznosti poročanja in preverjanja;

54. za enostavnejše upravljanje zahteva 
razširitev standardnih postopkov z višjimi 
standardnimi stroški na enoto in pavšali 
splošnih stroškov, kjer je tak sistem 
primeren; zahteva večje upoštevanje 
načela sorazmernosti, kar pomeni, da se za 
udejanjanje manjših programov zahtevajo 
precej manjše obveznosti poročanja in 
preverjanja;

Or. en

Predlog spremembe 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 54 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54a. poziva Komisijo, naj oblikuje javno 
letno „spremljanje kršitev“ za 
pomanjkljivo in/ali zapoznelo spoštovanje 
obveznosti poročanja in objavljanja ter za 
nepravilnosti, zlorabe in goljufije pri 
uporabi kohezijskih sredstev; pri tem 
poziva, da je treba informacije razčleniti 
po državah članicah in skladih;

Or. de

Predlog spremembe 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier
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Predlog resolucije
Odstavek 54 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54a. izraža zaskrbljenost, ker birokratske 
formalnosti malim podjetjem in malim 
organizacijam onemogočajo upravičenost 
do strukturnih sredstev; zahteva, naj bodo 
predpisi in tehnični dokumenti čim bolj 
jasni, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj ustanovijo tehnične delovne 
skupine, ki bodo opredelile ustrezne 
ukrepe za poenostavitev;

Or. fr

Predlog spremembe 526
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 54 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54a. zahteva bistveno zmanjšanje 
upravnih bremen in birokracije v zvezi s 
kohezijsko in strukturno politiko na vseh 
ravneh dejavnosti, med drugim s 
prehodom na elektronske postopke;

Or. fi

Predlog spremembe 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 54 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54b. meni, da so letne revidirane izjave o 
upravljanju na ravni vodij organov, ki 
upravljajo s sredstvi (plačilni organ / 
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upravni organ), primerno sredstvo za 
krepitev verige poročanja in nadzora, ter 
poudarja brezpogojno potrebo po 
vsebinski pravilnosti takšnih izjav; zato 
poziva k sistemu sankcij za napačne 
izjave; poleg tega vztraja pri cilju 
nacionalnih izjav o zanesljivosti;

Or. de

Predlog spremembe 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Predlog resolucije
Odstavek 54 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54c. za novo programsko obdobje zahteva 
postopke potrditve letnih finančnih 
poročil tudi za večletne programe;

Or. de

Predlog spremembe 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 54 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54d. meni, da so za celoten sistem 
upravljanja in nadzora potrebne bolj 
učinkovite rešitve e-uprave (enotni 
obrazci); poziva k izmenjavi izkušenj med 
državami članicami, ki jo bo usklajevala 
Komisija, kot tudi k usklajenemu 
izvajanju prek skupin upravnih in 
nadzornih organov;

Or. de



PE464.689v01-00 128/149 AM\865326SL.doc

SL

Predlog spremembe 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 54 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54e. vidi v določbah o preglednosti 
(obveznost objavljanja končnih 
upravičencev) nujen instrument tudi za 
strokovnjake, javnost in politiko, da lahko 
preverijo uporabo strukturnih sredstev 
glede skladnosti s ciljem in zakonitosti; 
zahteva poleg predstavitve v državnem 
jeziku tudi predstavitev v enem izmed treh 
delovnih jezikov (angleščina, nemščina ali 
francoščina) ter priporoča dodatno 
poenotenje podatkov;

Or. de

Predlog spremembe 531
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. podpira predlog Komisije, naj se 
izdatki nacionalnim organom povrnejo 
šele takrat, ko se upravičencem izplača 
ustrezen prispevek EU; meni, da bo to 
pospešilo izplačevanje in odločilno 
spodbudilo strog nacionalni nadzor; 
vendar opozarja, da bi lahko pri državah 
članicah in zveznih deželah nastopile 
morebitne težave z likvidnostjo, zato bi 
bilo treba najti rešitve, povezane z 
zavarovanjem;

črtano

Or. cs
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Predlog spremembe 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. podpira predlog Komisije, naj se 
izdatki nacionalnim organom povrnejo 
šele takrat, ko se upravičencem izplača 
ustrezen prispevek EU; meni, da bo to 
pospešilo izplačevanje in odločilno 
spodbudilo strog nacionalni nadzor; 
vendar opozarja, da bi lahko pri državah 
članicah in zveznih deželah nastopile 
morebitne težave z likvidnostjo, zato bi 
bilo treba najti rešitve, povezane z 
zavarovanjem;

55. opozarja, da bi lahko pri državah 
članicah in regijah v sedanji krizi nastopile 
morebitne težave z likvidnostjo, zato bi 
bilo treba glede povrnitve vnaprejšnjih 
izdatkov najti rešitve, povezane z 
zavarovanjem;

Or. es

Predlog spremembe 533
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. podpira predlog Komisije, naj se 
izdatki nacionalnim organom povrnejo šele 
takrat, ko se upravičencem izplača ustrezen 
prispevek EU; meni, da bo to pospešilo 
izplačevanje in odločilno spodbudilo strog 
nacionalni nadzor; vendar opozarja, da bi 
lahko pri državah članicah in zveznih 
deželah nastopile morebitne težave z 
likvidnostjo, zato bi bilo treba najti rešitve, 
povezane z zavarovanjem;

55. zavrača predlog Komisije, naj se 
izdatki nacionalnim organom povrnejo šele 
takrat, ko se upravičencem izplača ustrezen 
prispevek EU; meni, da bo to pospešilo 
izplačevanje in odločilno spodbudilo strog 
nacionalni nadzor; vendar opozarja, da bi 
lahko pri državah članicah in zveznih 
deželah nastopile morebitne težave z 
likvidnostjo, zato bi bilo treba najti rešitve, 
povezane z zavarovanjem;

Or. pl



PE464.689v01-00 130/149 AM\865326SL.doc

SL

Predlog spremembe 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. podpira predlog Komisije, naj se 
izdatki nacionalnim organom povrnejo šele 
takrat, ko se upravičencem izplača ustrezen 
prispevek EU; meni, da bo to pospešilo 
izplačevanje in odločilno spodbudilo strog 
nacionalni nadzor; vendar opozarja, da bi 
lahko pri državah članicah in zveznih 
deželah nastopile morebitne težave z 
likvidnostjo, zato bi bilo treba najti rešitve, 
povezane z zavarovanjem;

55. podpira predlog Komisije, naj se 
izdatki nacionalnim organom povrnejo šele 
takrat, ko se upravičencem izplača ustrezen 
prispevek EU; meni, da bo to pospešilo 
izplačevanje in odločilno spodbudilo strog 
nacionalni nadzor; vendar opozarja, da bi 
lahko pri državah članicah in regijah
nastopile morebitne težave z likvidnostjo, 
zato bi bilo treba najti rešitve, povezane z 
zavarovanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 55 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55a. v okrepljeni usmerjenosti v rezultate 
izplačil, ki jo je predlagala Komisija, vidi 
protislovje, saj je treba rezultate 
financiranih projektov najprej doseči; 
izraža zaskrbljenost, da bo spremljanje 
zelo birokratsko, a meni, da so 
predstavljive zahteve, da bi bilo izplačilo 
pogojeno z dokazano skladnostjo 
projektov z recimo strategijo 2020;

Or. de

Predlog spremembe 536
László Surján
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Predlog resolucije
Odstavek 55 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55a. meni, da glede na to, da bo povračilo 
izdatkov izvedeno šele po izplačilu 
financiranja EU za projekte, upravičenci 
ne bi smeli biti dodatno obremenjeni v 
smislu obrestnih mer, ki ne odražajo 
majhne tveganosti takih posojil pri kateri 
koli banki ali drugi finančni instituciji;

Or. en

Predlog spremembe 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 55 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55b. meni, da je poračun neporavnanih 
vračil neupravičeno pridobljenih sredstev 
s prihodnjimi odobritvami finančnih 
podpor učinkovit instrument za 
discipliniranje izstopajočih držav članic;

Or. de

Predlog spremembe 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 55 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55c. poziva k diverzifikaciji mehanizmov 
sankcij, med drugim v obliki sistema 
bonusov za države članice, katerih 
izvajanje je pravilno, zlasti z upravnimi 



PE464.689v01-00 132/149 AM\865326SL.doc

SL

olajšavami;

Or. de

Predlog spremembe 539
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen 
za prvo leto financiranja in naj se 
odpravijo izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

črtano

Or. cs

Predlog spremembe 540
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen 
za prvo leto financiranja in naj se 
odpravijo izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen za 
prvo leto financiranja in naj se odpravijo 
izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

56. poudarja, da je treba ohraniti pravilo
n+2 oziroma n+3 ter ga morebiti združiti z 
večjo prožnostjo, kar bi omogočilo 
obvladovanje izjemnih okoliščin, ki jih je 
mogoče pričakovati v naslednjem 
programskem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 542
Czesław Adam Siekierski

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen za 
prvo leto financiranja in naj se odpravijo 
izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

56. podpira predlog Komisije, naj se 
uporablja „pravilo n+2“, vendar meni, da 
bi moralo biti možno v določenih 
okoliščinah uporabiti pravilo N+3; meni, 
da to zagotavlja uravnoteženo razmerje 
med visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

Or. pl

Predlog spremembe 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 56
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen za 
prvo leto financiranja in naj se odpravijo 
izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“, razen za 
prvo leto financiranja; meni, da to 
zagotavlja uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

Or. fr

Predlog spremembe 544
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen za 
prvo leto financiranja in naj se odpravijo 
izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“, razen za 
prvo leto financiranja in, v skladu s cilji 
evropskega načrta za oživitev 
gospodarstva, kadar je regija v recesiji, in 
naj se odpravijo druge izjeme; meni, da to 
zagotavlja uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

Or. fr

Predlog spremembe 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 56. podpira predlog Komisije, naj se 
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dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen za 
prvo leto financiranja in naj se odpravijo 
izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

dosledno uporablja „pravilo n+2“, razen za 
prvo leto financiranja in čezmejne 
programe, ter naj se odpravijo izjeme; pri 
čezmejnih programih zagovarja celo 
„pravilo n+3“, da se zadosti upravnim 
postopkom, ki so počasnejši že zaradi 
jezikovnih in kulturnih izzivov; meni, da 
to zagotavlja uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

Or. de

Predlog spremembe 546
Iosif Matula, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev) , Petru Constantin Luhan, Iuliu 
Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen za 
prvo leto financiranja in naj se odpravijo 
izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“, razen za 
prvo leto financiranja, in naj kakršne koli 
druge izjeme odražajo le upravna 
bremena, ki so nujno prisotna v 
programskem procesu; meni, da to 
zagotavlja uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

Or. en

Predlog spremembe 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 56
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“ razen za 
prvo leto financiranja in naj se odpravijo 
izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

56. podpira predlog Komisije, naj se 
dosledno uporablja „pravilo n+2“, morebiti 
na ravni sredstev, dodeljenih državam 
članicam, da bi se povečala prožnost,
razen za prvo leto financiranja, in naj se 
odpravijo izjeme; meni, da to zagotavlja 
uravnoteženo razmerje med 
visokokakovostnimi naložbami ter 
enostavnim in hitrim udejanjanjem 
programov;

Or. en

Predlog spremembe 548
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 56 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56a. meni, da je treba pravilo 
samodejnega preklica dodelitve prilagoditi 
dodatnemu upravnemu bremenu, 
povezanemu z novimi določbami v zvezi s 
strateškim načrtovanjem, usmeritvijo k 
rezultatom in predhodno pogojenostjo;

Or. en

Predlog spremembe 549
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (EISP) za čezmejno 

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta za čezmejno sodelovanje z 
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sodelovanje z državami zunaj Evropske 
unije; meni, da prav infrastrukturna 
povezava (transport, energija) sosednjih 
držav ugodno vpliva tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
EISP bolj usmerijo na strateške potrebe v 
zvezi z odjemom energije in transportno 
infrasturkturo;

državami zunaj Evropske unije, med 
drugim na področju okolja, zdravja, 
izobraževanja, prometa, energije in civilne 
družbe; zahteva, da se poenostavi 
upravljanje regionalnega sodelovanja 
prek meje med EU in Rusijo ter zmanjša s 
tem povezana birokracija; 

Or. fi

Predlog spremembe 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (EISP) za čezmejno 
sodelovanje z državami zunaj Evropske 
unije; meni, da prav infrastrukturna 
povezava (transport, energija) sosednjih 
držav ugodno vpliva tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
EISP bolj usmerijo na strateške potrebe v 
zvezi z odjemom energije in transportno 
infrasturkturo;

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta za čezmejno sodelovanje z 
državami zunaj Evropske unije; v tem 
okviru ponavlja, da prinaša sodelovanje s 
sosednjimi državami ugodne učinke po 
vsej Evropi; zahteva, naj se sredstva iz 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta bolj usmerijo na strateške 
potrebe, in poziva k odpravi veljavnega 
merila 150 km, ki omejuje možnost 
sodelovanja med ozemlji na obeh straneh 
zunanjih mej EU;

Or. es

Predlog spremembe 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
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Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (EISP) za čezmejno 
sodelovanje z državami zunaj Evropske 
unije; meni, da prav infrastrukturna 
povezava (transport, energija) sosednjih 
držav ugodno vpliva tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
EISP bolj usmerijo na strateške potrebe v 
zvezi z odjemom energije in transportno 
infrasturkturo;

evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta za čezmejno sodelovanje z 
državami zunaj Evropske unije; je 
prepričan, da je programe čezmejnega 
sodelovanja evropskega sosedskega in 
partnerskega instrumenta nujno treba 
znova vključiti v cilj „teritorialno 
sodelovanje“ v okviru kohezijske politike;
meni, da prav infrastrukturne povezave
(prometne, energetske) s sosednjimi 
državami ugodno vplivajo tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta bolj usmerijo na strateške 
potrebe v zvezi z oskrbo z energijo in 
transportno infrastrukturo; poziva 
Komisijo, naj razmisli o možnosti 
ustvarjanja večjih sinergij med pobudami 
v okviru Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, instrumentom predpristopne 
pomoči, evropskim sosedskim in 
partnerskim instrumentom in Evropskim 
razvojnim skladom;

Or. fr

Predlog spremembe 552
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 57

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (EISP) za čezmejno 
sodelovanje z državami zunaj Evropske 
unije; meni, da prav infrastrukturna 
povezava (transport, energija) sosednjih 
držav ugodno vpliva tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
EISP bolj usmerijo na strateške potrebe v 
zvezi z odjemom energije in transportno 

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta za čezmejno sodelovanje z 
državami zunaj Evropske unije; meni, da 
prav infrastrukturne povezave (prometne, 
energetske) s sosednjimi državami ugodno 
vplivajo tudi na evropske obmejne regije; 
zahteva, naj se sredstva iz evropskega 
sosedskega in partnerskega instrumenta
bolj usmerijo na strateške potrebe v zvezi z 
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infrasturkturo; oskrbo z energijo in transportno 
infrastrukturo; vztrajno poziva Evropsko 
komisijo, naj začne izvajati evropsko širšo 
sosedsko politiko za najbolj oddaljene 
regije, kot je bilo predvideno pred njenim 
oblikovanjem, da najbolj oddaljene regije 
ne bi bile neenakopravno izključene iz 
možnosti, ki jih imajo druge evropske 
regije, da se oprejo na evropski sosedski 
in partnerski instrument;

Or. fr

Predlog spremembe 553
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (EISP) za čezmejno 
sodelovanje z državami zunaj Evropske 
unije; meni, da prav infrastrukturna 
povezava (transport, energija) sosednjih 
držav ugodno vpliva tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
EISP bolj usmerijo na strateške potrebe v 
zvezi z odjemom energije in transportno 
infrasturkturo;

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta za čezmejno sodelovanje z 
državami zunaj Evropske unije; je 
seznanjen s sedanjimi težavami pri 
izvajanju programa in poziva Komisijo, 
naj oceni, ali bi bilo mogoče strukture, ki 
že delujejo v regionalnih politikah, 
uporabiti tudi za upravljanje evropskega 
sosedskega in partnerskega instrumenta;
meni, da prav infrastrukturne povezave
(zlasti prometne, energetske) s sosednjimi 
državami ugodno vplivajo tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta bolj usmerijo na strateške 
potrebe v zvezi z oskrbo z energijo in 
transportno infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (EISP) za čezmejno 
sodelovanje z državami zunaj Evropske 
unije; meni, da prav infrastrukturna 
povezava (transport, energija) sosednjih 
držav ugodno vpliva tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
EISP bolj usmerijo na strateške potrebe v 
zvezi z odjemom energije in transportno 
infrasturkturo;

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta za čezmejno sodelovanje z 
državami zunaj Evropske unije; meni, da 
prav infrastrukturne povezave (prometne, 
energetske) s sosednjimi državami ugodno 
vplivajo tudi na evropske obmejne regije; 
zahteva, naj se sredstva iz evropskega 
sosedskega in partnerskega instrumenta
bolj usmerijo na strateške potrebe v zvezi z 
oskrbo z energijo in transportno 
infrastrukturo; poudarja vlogo, ki jo lahko 
v zvezi s tem igrajo makroregije;

Or. en

Predlog spremembe 555
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (EISP) za čezmejno 
sodelovanje z državami zunaj Evropske 
unije; meni, da prav infrastrukturna 
povezava (transport, energija) sosednjih 
držav ugodno vpliva tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
EISP bolj usmerijo na strateške potrebe v 
zvezi z odjemom energije in transportno 
infrasturkturo;

57. poudarja kohezijskopolitični pomen 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta za čezmejno sodelovanje z 
državami zunaj Evropske unije; meni, da 
prav infrastrukturne povezave (prometne, 
energetske in okoljske) s sosednjimi 
državami ugodno vplivajo tudi na evropske 
obmejne regije; zahteva, naj se sredstva iz 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta bolj usmerijo na strateške 
potrebe v zvezi z oskrbo z energijo in 
transportno infrastrukturo;

Or. ro
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Predlog spremembe 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 57 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57a. obžaluje neizkoriščene sinergije 
kohezijske politike s skladi za sodelovanje, 
kot sta instrument za razvojno sodelovanje 
in Evropski razvojni sklad; poziva k 
razvoju možnosti navzkrižnega 
financiranja s temi skladi;

Or. fr

Predlog spremembe 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poudarja še kohezijski pomen 
širitvenega procesa EU z instrumentom za 
predpristopno pomoč (IPA), ki 
kandidatkam za pristop pomaga pri 
vsebinski in organizacijski pripravi 
kohezijskih struktur;

58. poudarja še kohezijski pomen 
širitvenega procesa EU z instrumentom za 
predpristopno pomoč (IPA), ki 
kandidatkam za pristop pomaga pri 
vsebinski in organizacijski pripravi 
kohezijskih struktur; nadalje meni, da bi se 
morala instrument za predpristopno 
pomoč in predvsem pošiljanje izvedencev 
Evropske komisije uporabljati za 
čezmorske države in ozemlja, pri katerih 
poteka prehod k statusu najbolj 
oddaljenih regij;

Or. fr

Predlog spremembe 558
Riikka Manner
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Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poudarja še kohezijski pomen 
širitvenega procesa EU z instrumentom za 
predpristopno pomoč (IPA), ki 
kandidatkam za pristop pomaga pri 
vsebinski in organizacijski pripravi 
kohezijskih struktur;

58. poudarja še kohezijski pomen 
širitvenega procesa EU z instrumentom za 
predpristopno pomoč (IPA), ki 
kandidatkam za pristop pomaga pri 
vsebinski in organizacijski pripravi 
kohezijskih struktur; opozarja na težave z 
izvajanjem v državah članicah; opozarja 
na prvotni namen instrumenta za 
predpristopno pomoč, zlasti tistih 
instrumentov, namenjenih financiranju 
krepitve zmogljivosti in vzpostavljanja 
institucij ter podpiranju priprav na 
izvajanje kohezijske politike Skupnosti v 
posameznih državah, da bi bile države 
kandidatke pripravljene na celovito 
izvajanje pravnega reda Skupnosti v času 
pristopa; poziva Komisijo, naj opredeli 
težave pri sedanjem delovanju 
instrumenta za predpristopno pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 559
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 58 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58a. meni, da je izredno pomembno, da se 
zagotovi podpora za regije, ki mejijo na 
regije v državah, ki niso članice EU, tako 
v okviru kohezijske politike kot v okviru 
instrumenta evropske sosedske politike, 
zlasti na področjih obvladovanja izrednih 
razmer, varstva okolja in gospodarskega 
razvoja;

Or. ro
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Predlog spremembe 560
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. ponavlja zahtevo po odgovorni 
vključitvi Odbora za regionalni razvoj v 
prihodnje oblikovanje obeh instrumentov;

59. ponavlja zahtevo po odgovorni 
vključitvi Odbora za regionalni razvoj v 
prihodnje oblikovanje teh instrumentov;

Or. fr

Predlog spremembe 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. s sedanjim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti; 
zahteva odprtje instrumenta IPA za 
pripravo tudi začasnih, posebnih oblik 
sosedstva EU ali članstva in ponovno 
zahteva ločen kohezijskopolitični koncept 
za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

črtano

__________________
11. Če bi bili Turčija in Hrvaška, ki se zdaj 
pogajata o pristopu, v programskem 
obdobju med letoma 2007 in 2013 podprti 
s povprečno ravnijo financiranja na 
prebivalca novih držav članic (EU 12), bi 
za to skupno potreben obseg financiranja 
znašal 132,5 mrd. EUR.Od tega bi se 
124,9 mrd EUR ali 94,3 odstotka 
razporedil na Turčijo, 7,6 mrd. EUR ali 
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5,7 odstotka pa na Hrvaško. Če izhajamo 
iz podpore v znesku povprečnega 
deleža BDP v novih državah članicah 
(2006), bi dodatni obseg financiranja 
znašal 109,1 mrd. EUR.Od tega bi se 
99,8 mrd EUR razporedilo na Turčijo, 
9,3 mrd. EUR pa na Hrvaško. (Untiedt, G. 
(2011) Das Volumen und die Verteilung 
der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter 
Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, mnenje prof. dr. G. Untiedta, 
GEFRA GbR, na zahtevo dr. Markusa 
Pieperja, MdEP).

Or. en

Predlog spremembe 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. s sedanjim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti; 
zahteva odprtje instrumenta IPA za 
pripravo tudi začasnih, posebnih oblik 
sosedstva EU ali članstva in ponovno 
zahteva ločen kohezijskopolitični koncept 
za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

črtano

__________________
11. Če bi bili Turčija in Hrvaška, ki se zdaj 
pogajata o pristopu, v programskem 
obdobju med letoma 2007 in 2013 podprti 
s povprečno ravnijo financiranja na 
prebivalca novih držav članic (EU 12), bi 
za to skupno potreben obseg financiranja 
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znašal 132,5 mrd. EUR.Od tega bi se 
124,9 mrd EUR ali 94,3 odstotka 
razporedil na Turčijo, 7,6 mrd. EUR ali 
5,7 odstotka pa na Hrvaško. Če izhajamo 
iz podpore v znesku povprečnega 
deleža BDP v novih državah članicah 
(2006), bi dodatni obseg financiranja 
znašal 109,1 mrd. EUR.Od tega bi se 
99,8 mrd EUR razporedilo na Turčijo, 
9,3 mrd. EUR pa na Hrvaško. (Untiedt, G. 
(2011) Das Volumen und die Verteilung 
der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter 
Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, mnenje prof. dr. G. Untiedta, 
GEFRA GbR, na zahtevo dr. Markusa 
Pieperja, MdEP).

Or. en

Predlog spremembe 563
Göran Färm

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. s sedanjim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti; 
zahteva odprtje instrumenta IPA za 
pripravo tudi začasnih, posebnih oblik 
sosedstva EU ali članstva in ponovno 
zahteva ločen kohezijskopolitični koncept 
za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

črtano 

Or. sv
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Predlog spremembe 564
László Surján

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. s sedanjim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti;
zahteva odprtje instrumenta IPA za 
pripravo tudi začasnih, posebnih oblik 
sosedstva EU ali članstva in ponovno 
zahteva ločen kohezijskopolitični koncept 
za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

60. z aktualnim izračunom ponovno 
opozarja na finančne posledice pristopa 
novih držav k EU za kohezijsko politiko11; 
poudarja, da je treba upoštevati ne le 
finančne posledice pristopa, ampak tudi 
prednosti razširjenih trgov za celotno EU;
meni, da se mora evropsko povezovanje 
nadaljevati v skladu z naravno geografsko 
povezanostjo Evrope in temeljnimi 
vrednotami Unije;

Or. en

Predlog spremembe 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 60 – opomba

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Če bi bili Turčija in Hrvaška, ki se zdaj 
pogajata o pristopu, v programskem 
obdobju med letoma 2007 in 2013 podprti 
s povprečno ravnijo financiranja na 
prebivalca novih držav članic (EU 12), bi 
za to skupno potreben obseg financiranja 
znašal 132,5 mrd. EUR.Od tega bi se 
124,9 mrd EUR ali 94,3 odstotka 
razporedil na Turčijo, 7,6 mrd. EUR ali 
5,7 odstotka pa na Hrvaško. Če izhajamo 
iz podpore v znesku povprečnega 
deleža BDP v novih državah članicah 
(2006), bi dodatni obseg financiranja 
znašal 109,1 mrd. EUR.Od tega bi se 
99,8 mrd EUR razporedilo na Turčijo, 

črtano
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9,3 mrd. EUR pa na Hrvaško. (Untiedt, G. 
(2011) Das Volumen und die Verteilung 
der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter 
Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, mnenje prof. dr. G. Untiedta, 
GEFRA GbR, na zahtevo dr. Markusa 
Pieperja, MdEP).

Or. fr

Predlog spremembe 566
Franz Obermayr

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. s sedanjim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti; 
zahteva odprtje instrumenta IPA za 
pripravo tudi začasnih, posebnih oblik 
sosedstva EU ali članstva in ponovno 
zahteva ločen kohezijskopolitični koncept 
za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

60. z aktualnim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11;poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti; 
zahteva bistveno zmanjšanje ter 
preusmeritev instrumenta IPA od priprave 
za pristop k pripravi posebne oblike 
sosedstva EU za Turčijo;

Or. de

Predlog spremembe 567
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. s sedanjim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 

60. z aktualnim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
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pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti;
zahteva odprtje instrumenta IPA za 
pripravo tudi začasnih, posebnih oblik 
sosedstva EU ali članstva in ponovno 
zahteva ločen kohezijskopolitični koncept 
za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 568
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. s sedanjim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti; 
zahteva odprtje instrumenta IPA za 
pripravo tudi začasnih, posebnih oblik 
sosedstva EU ali članstva in ponovno
zahteva ločen kohezijskopolitični koncept 
za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

60. z aktualnim izračunom ponovno 
opozarja na skrajne finančne posledice 
pristopa novih držav k EU za kohezijsko 
politiko11; poudarja, da bi te razsežnosti z 
vidika kohezijske politike daleč presegle 
zmogljivosti sprejemanja Skupnosti; 
zahteva odprtje instrumenta IPA za 
pripravo tudi začasnih, posebnih oblik 
sosedstva EU ali članstva in ponovno 
zahteva ločen kohezijskopolitični koncept 
za velike kandidatke za pristop, kot je 
Turčija;

Or. fr

Predlog spremembe 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Predlog resolucije
Odstavek 61
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

61. naroči svojemu predsedniku, naj to 
resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
predsednikom regij in dežel EU.

Or. en


