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Predlog spremembe 1
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja vodilno pobudo o 
učinkovitosti rabe virov in opozarja na 
odločilen vpliv, ki ga ima na kakovost
življenja sedanje in prihodnje generacije;

1. pozdravlja vodilno pobudo o gospodarni
rabi virov, ki spodbuja njihovo trajnostno 
rabo za ustvarjanje rasti in delovnih mest, 
s tem ko zagotavlja potreben gospodarski 
razvoj brez ogrožanja sposobnosti in 
kakovosti življenja sedanje in prihodnjih
generacij;

Or. pt

Predlog spremembe 2
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja vodilno pobudo o 
učinkovitosti rabe virov in opozarja na 
odločilen vpliv, ki ga ima na kakovost 
življenja sedanje in prihodnje generacije;

1. pozdravlja vodilno pobudo o gospodarni
rabi virov in opozarja na odločilen vpliv, 
ki ga ima na kakovost življenja sedanje in 
prihodnje generacije; opozarja, da morajo
strategije zaobjeti vse obsežne evropske 
vire, tudi surovine, kot so goriva, minerali 
in kovine, ter vire, kot so hrana, zemlja, 
voda, zrak in naravno okolje;

Or. en

Predlog spremembe 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1



PE469.854v01-00 4/30 AM\873743SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja vodilno pobudo o 
učinkovitosti rabe virov in opozarja na 
odločilen vpliv, ki ga ima na kakovost 
življenja sedanje in prihodnje generacije;

1. pozdravlja vodilno pobudo o gospodarni
rabi virov in opozarja na odločilen vpliv, 
ki ga ima na trajnostni razvoj ozemelj ter 
na kakovost življenja sedanje in prihodnje 
generacije in njihove čedalje večje
potrebe, pogojene z demografskimi 
spremembami; poudarja, da je treba 
naložbe usmeriti v trajnostni razvoj s 
poudarkom na nizkoogljičnem 
gospodarstvu, gospodarnem z viri, da bi 
bolje izkoristili velik potencial zelenih 
delovnih mest, ki bodo pozitivno vplivala 
na zaposlovanje na lokalni in regionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 4
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja vodilno pobudo o 
učinkovitosti rabe virov in opozarja na 
odločilen vpliv, ki ga ima na kakovost 
življenja sedanje in prihodnje generacije;

1. pozdravlja vodilno pobudo o gospodarni
rabi virov in opozarja na odločilen vpliv, 
ki ga ima na kakovost življenja sedanje in 
prihodnjih generacij ter zagotavljanje 
večje medgeneracijske solidarnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 5
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja vodilno pobudo o 
učinkovitosti rabe virov in opozarja na 
odločilen vpliv, ki ga ima na kakovost 
življenja sedanje in prihodnje generacije;

1. pozdravlja vodilno pobudo o gospodarni
rabi virov in opozarja na odločilen vpliv, 
ki ga ima na kakovost življenja sedanje in 
prihodnje generacije; meni, da bo 
kohezijska politika skupaj z novo in 
močno skupno kmetijsko politiko sprostila 
gospodarski potencial podeželskih 
območij in ustvarila nova, stabilna 
delovna mesta, s čimer bo zagotovila 
razvoj teh območij;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja vodilno pobudo o 
učinkovitosti rabe virov in opozarja na 
odločilen vpliv, ki ga ima na kakovost
življenja sedanje in prihodnje generacije;

1. pozdravlja vodilno pobudo o gospodarni
rabi virov in opozarja na odločilen vpliv, 
ki ga ima za doseganje trajnostne, 
pametne in vključujoče rasti v Evropi ter 
izboljšanje kakovosti življenja in okolja 
sedanje in prihodnje generacije;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja vodilno pobudo o 
učinkovitosti rabe virov in opozarja na 
odločilen vpliv, ki ga ima na kakovost 

1. pozdravlja vodilno pobudo o gospodarni
rabi virov in opozarja na odločilen vpliv, 
ki ga ima na kakovost življenja sedanje in 
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življenja sedanje in prihodnje generacije; prihodnje generacije; poudarja, da lahko 
izboljšanje gospodarne rabe virov 
prispeva k zanesljivosti oskrbe z energijo, 
energetsko varčnejšemu prometu in 
konkurenčnosti evropskih podjetij;

Or. nl

Predlog spremembe 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba naložbe usmeriti 
v energetsko učinkovitost, obnovljive vire 
energije, energetsko učinkovitost stavb in 
čist prevoz ter v regionalno infrastrukturo 
za obnovljive vire energije, zlasti v slabše 
razvitih regijah; poziva države članice, naj 
v sedanjem programskem obdobju 
povečajo prispevek strukturnih skladov k 
trajnostni rasti, ter poziva Komisijo, naj 
nebirokratsko in hitro oceni spremenjene 
operativne programe;

Or. en

Predlog spremembe 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva k večji sinergiji med kohezijsko 
politiko in sosedsko politiko pri 
sofinanciranju čezmejnih projektov 
razvoja energetske infrastrukture;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da vodi ohranjanje 
regionalnih ekosistemov k trajnostnim 
delovnim mestom in socialno-
ekonomskemu razvoju, zato poziva k 
večjim naložbam v naravni kapital, ki je 
vir regionalnega gospodarskega razvoja; 
poziva regije in države članice, naj 
izkoristijo možnost preusmeritve
operativnih programov v varovanje pred 
naravnimi nesrečami in zeleno 
infrastrukturo, kot so ekološki koridorji, 
obalna območja, gozdovi in reke;

Or. en

Predlog spremembe 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poudarja, da lahko ekološke inovacije 
izboljšajo gospodarno rabo virov in 
zagotovijo nova delovna mesta v vseh 
gospodarskih panogah, zato jih je treba 
podpreti s financiranjem lokalnih in 
regionalnih grozdov ter malih in srednjih
podjetij na področju zelene tehnologije iz 
strukturnih skladov;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poudarja, da je treba trajnostni razvoj 
splošno vključevati v snovanje, izvajanje 
in vrednotenje regionalnih razvojnih 
projektov, za kar je potreben nabor 
kazalnikov trajnostnega razvoja, ki jih 
lahko razvijejo nacionalni in regionalni 
organi; poudarja, da bi se morale regije in 
mesta bolj posluževati zelenih javnih 
naročil;

Or. en

Predlog spremembe 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajenost in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 
nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom; 
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati;

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajevanje in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 
nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom; 
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati; poziva k vključitvi varovanja
podnebja v prihodnjo kohezijsko politiko s 
pomočjo orodja NECATER, ki so ga 
razvili v Franciji;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajenost in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 
nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom; 
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati;

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajevanje in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti ter izmenjavo dobre
prakse na lokalni, regionalni in nacionalni 
ravni ter na ravni EU, da bi zagotovili 
njihovo učinkovitost in okrepili prenos 
znanja; poudarja, da regionalna politika že 
razpolaga z usklajenim in celovitim 
pristopom; ugotavlja, da obstajajo 
kompromisi med določenimi področji 
politik in te je treba obravnavati;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajenost in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 
nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom;
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati;

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajevanje in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti, sinergijo med 
ukrepi ter skupno strategijo za trajnostno 
in preudarno rabo virov na regionalni in 
nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom;
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
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določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati;

Or. lt

Predlog spremembe 16
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajenost in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 
nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom; 
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati;

2. ugotavlja, da kljub prizadevanjem EU 
ter nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov še vedno obstajajo velike težave 
pri skupni rabi virov; zato vztraja, da je 
treba za Evropo, gospodarno z viri, izvajati 
okrepljeno usklajevanje in sinergije med 
širokim spektrom področij politik in 
njihovimi različnimi instrumenti na 
regionalni in nacionalni ravni ter na ravni 
EU, da bi zagotovili njihovo učinkovitost;
poudarja, da regionalna politika že 
razpolaga z usklajenim in celovitim 
pristopom; ugotavlja, da obstajajo 
kompromisi med določenimi področji 
politik in te je treba obravnavati;

Or. es

Predlog spremembe 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajenost in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajevanje in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 
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nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom; 
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati;

nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom; 
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
spodbujati;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Seán Kelly

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajenost in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 
nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom; 
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati;

2. poudarja, da je treba za Evropo, 
gospodarno z viri, izvajati okrepljeno 
usklajevanje in sinergije med širokim 
spektrom področij politik in njihovimi 
različnimi instrumenti na regionalni in 
nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi 
zagotovili njihovo učinkovitost; poudarja, 
da regionalna politika že razpolaga z 
usklajenim in celovitim pristopom; 
ugotavlja, da obstajajo kompromisi med 
določenimi področji politik in te je treba 
obravnavati z jasnimi in dokazno 
podprtimi političnimi smernicami;

Or. en

Predlog spremembe 19
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja na koristi, ki jih imajo lahko 
predvsem obrobne in najbolj oddaljene 
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regije od boljše sinergije med strukturnimi 
skladi in finančnimi instrumenti 
zunanjega sodelovanja Unije; poziva k 
uresničitvi evropskega načrta za 
razširjeno sosedstvo za najbolj oddaljene 
regije;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj;

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj; poziva k obnovi sedanjih 
programov in prakse, da se zagotovi, da 
bo najbolj gospodarna raba virov bistveno 
načelo v regionalni politiki;

Or. en

Predlog spremembe 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
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trajnostni razvoj; trajnostni razvoj ter na dragocen prispevek 
partnerjev v okviru načela partnerstva, za 
katerega so potrebni ustrezno 
financiranje v okviru tehnične pomoči, 
krepitev zmogljivosti partnerjev in 
nadaljnji koraki k poenostavitvi;

Or. en

Predlog spremembe 22
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj;

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj; meni, da je treba te 
prednostne naloge upoštevati v prihodnji 
zakonodaji na področju regionalne
politike, tako da se pozornost nameni 
projektom, ki spodbujajo prav gospodarno
rabo virov;

Or. fi

Predlog spremembe 23
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 



PE469.854v01-00 14/30 AM\873743SL.doc

SL

decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj;

decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj; poudarja, da bi morali 
ukrepi in politične strategije Evropske 
unije, ki so že omogočili rešitev vprašanj 
gospodarne rabe virov, postati model za 
sprejetje in izvajanje drugih strategij, 
povezanih z vprašanjem upravljanja 
naravnih virov;

Or. lt

Predlog spremembe 24
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj;

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj; poudarja, da je za razvoj 
in širjenje sistemov znanja in inovacij na 
področju kmetijstva potrebna ustrezna
infrastruktura, zlasti možnosti 
izobraževanja in usposabljanja, 
svetovalne službe za kmete in izmenjava
dobre prakse, da bi posodobili kmetijstvo, 
pomagali inovativnim kmetom pri 
posredovanju njihovih izkušenj in 
izboljšali verige z dodano vrednostjo na 
podeželskih območjih; meni, da bi morali 
biti ti programi na voljo v vseh državah 
članicah;

Or. lt

Predlog spremembe 25
Rosa Estaràs Ferragut
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj;

3. opozarja na ključno vlogo, ki jo lahko 
ima regionalna politika pri podpiranju 
pobud, namenjenih učinkoviti rabi teh 
virov; regionalna politika lahko na tem 
področju razvije ta potencial zaradi svojih 
posebnosti, kot je zlasti dejstvo, da temelji 
na dolgoročnih razvojnih programih in
decentraliziranem upravnem sistemu; 
prav tako je zaradi vključitve različnih
prednostnih nalog EU v regionalno 
politiko ta posebno primerna za 
uresničitev bolj gospodarne rabe virov;

Or. es

Predlog spremembe 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zaradi njenih 
dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj;

3. opozarja na ključno vlogo regionalne 
politike pri podpiranju pobud, namenjenih 
učinkoviti rabi virov, zlasti za energetsko 
učinkovitost zgradb, vlaganja v raziskave, 
inovacije in trajnostni razvoj, zaradi 
njenih dolgoročnih razvojnih programov, 
decentraliziranega upravnega sistema in 
vključitve prednostnih nalog EU za 
trajnostni razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Erminia Mazzoni



PE469.854v01-00 16/30 AM\873743SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da mora biti sedanja 
razprava o prihodnosti kohezijske politike 
usmerjena k rezultatom, in poziva, naj se 
gospodarna raba virov zastavi kot eden od 
glavnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 28
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so Evropska unija in 
države članice odgovorne za spodbujanje 
vseh pobud za izboljšanje učinkovitosti 
rabe virov na svetovni ravni;

Or. lt

Predlog spremembe 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na pomen priprave skupnih 
strategij na ravni več regij in držav članic 
za učinkovito rabo virov; v zvezi s tem 
poudarja pomen evropskega teritorialnega 
sodelovanja za oblikovanje usklajenih 
strategij ter nujnost naložb v čezmejno 
energetsko in okoljsko infrastrukturo za 
boljše varstvo in pretok virov; poleg tega 
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spodbuja pripravo makroregionalnih 
strategij, osredotočenih predvsem na 
varstvo okolja, oskrbo z energijo in 
energetsko neodvisnost;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
ter civilne organizacije, državljani drugi
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to privedlo 
do večjega občutka odgovornosti za cilje v 
zvezi z učinkovitostjo rabe virov na vseh 
ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 31
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 

4. poudarja, da bi se z gospodarno rabo
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju nujnega 
spodbujanja razvojnih možnosti ter 
blaženja glavnih slabosti in različnih 
stopenj razvitosti evropskih regij – ter da bi 
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vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

regionalni in lokalni organi in partnerji 
morali biti neposredno vključeni v 
načrtovanje in izvajanje ustreznih ukrepov 
na podlagi krepitve načela partnerstva; 
meni, da bi to privedlo do večjega občutka 
odgovornosti za cilje v zvezi z 
učinkovitostjo rabe virov na vseh ravneh;

Or. pt

Predlog spremembe 32
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to privedlo 
do večjega občutka odgovornosti za cilje v 
zvezi z učinkovitostjo rabe virov na vseh 
ravneh; priporoča opredelitev in 
spodbujanje zgledov dobre prakse v okviru 
mrež lokalnih in regionalnih organov;

Or. ro

Predlog spremembe 33
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 

4. poudarja, da bi morala gospodarna raba
virov na regionalni in lokalni ravni 
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lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

upoštevati tudi posebnosti evropskih regij
ter da bi regionalni in lokalni organi ter 
partnerji, pa tudi državljani in podjetniki,
morali biti neposredno vključeni v 
načrtovanje in izvajanje ustreznih ukrepov; 
meni, da bi to privedlo do večjega občutka 
odgovornosti za cilje v zvezi z 
učinkovitostjo rabe virov na vseh ravneh;

Or. de

Predlog spremembe 34
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
ter zasebni in pridruženi partnerji morali 
biti neposredno vključeni v načrtovanje in 
izvajanje ustreznih ukrepov; meni, da bi to 
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe 
virov morali ukvarjati na regionalni in 
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lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov, tudi projektov za 
energetsko učinkovitost v stanovanjskih 
stavbah, gradbeništvo in trajnostno 
mobilnost; meni, da bi to privedlo do 
večjega občutka odgovornosti za cilje v 
zvezi z učinkovitostjo rabe virov na vseh 
ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 36
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

4. poudarja, da bi se z gospodarno rabo 
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni ob upoštevanju posebnosti in 
različnih stopenj razvitosti evropskih regij 
ter bistvene vloge evropskih regij in mest 
pri uresničevanju cilja gospodarne rabe 
virov, ter poudarja, da bi regionalni in 
lokalni organi in partnerji morali biti 
neposredno vključeni v načrtovanje in 
izvajanje ustreznih ukrepov; meni, da bi to 
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z gospodarno rabo virov na 
vseh ravneh;

Or. lt

Predlog spremembe 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

4. poudarja, da bi se z gospodarno rabo
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in predstavniki civilne družbe morali biti 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to privedlo 
do večjega občutka odgovornosti in večje 
pripadnosti ciljem v zvezi z gospodarno 
rabo virov na vseh ravneh;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi 
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

4. poudarja, da bi se z gospodarno rabo 
virov torej morali ukvarjati tudi na 
regionalni in lokalni ravni, pri čemer 
ponavlja, da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v začetno načrtovanje in 
poznejše izvajanje ustreznih programov in 
ukrepov; meni, da bi tako ravnanje moralo 
privesti do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z gospodarno rabo virov na 
vseh ravneh;

Or. es

Predlog spremembe 39
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

4. poudarja, da bi se z gospodarno rabo
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje 
ustreznih ukrepov; meni, da bi to privedlo 
do večjega občutka odgovornosti za cilje v 
zvezi z gospodarno rabo virov na vseh 
ravneh; poudarja, da morajo lokalni in 
regionalni organi ukrepe za gospodarno 
rabo virov uskladiti s strategijo EU 2020 
in jih vključiti v širše teritorialne pakte, ki 
pokrivajo vse vodilne pobude;

Or. en

Predlog spremembe 40
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se z učinkovitostjo rabe
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
in partnerji morali biti neposredno 
vključeni v načrtovanje in izvajanje
ustreznih ukrepov; meni, da bi to bi
privedlo do večjega občutka odgovornosti 
za cilje v zvezi z učinkovitostjo rabe virov 
na vseh ravneh;

4. poudarja, da bi se z gospodarno rabo
virov morali ukvarjati na regionalni in 
lokalni ravni – ob upoštevanju posebnosti 
in različnih stopenj razvitosti evropskih 
regij – ter da bi regionalni in lokalni organi 
ter socialno-ekonomski in pridruženi 
partnerji morali biti neposredno vključeni v 
vse faze načrtovanja in izvajanja ukrepov; 
meni, da bi to privedlo do večjega občutka 
odgovornosti za cilje v zvezi z gospodarno 
rabo virov na vseh ravneh;

Or. fr
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Predlog spremembe 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je bistveno prizadevanje 
za gospodarno rabo razpoložljivih virov z 
vzpostavitvijo politike učinkovitejšega 
upravljanja, ter da je treba bolje 
ozaveščati in vključevati državljane Unije;

Or. pl

Predlog spremembe 42
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poleg tega poudarja, da je treba po 
vsej EU oblikovati konkretne in primerne 
spodbude za zasebne lastnike, kot so 
lastniki stanovanj in zemljišč, da bi bili pri 
upravljanju svojega premoženja čim bolj 
gospodarni z viri;

Or. de

Predlog spremembe 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da so podnebne spremembe 
dolgoročno eden od odločilnih dejavnikov 
in da je zato treba ukrepati učinkovito in 
usklajeno na regionalni, nacionalni in 
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evropski ravni; meni, da so raziskave in 
razvoj na tem področju nujno potrebni za 
uresničitev tega okvira rabe virov;

Or. ro

Predlog spremembe 44
Kerstin Westphal

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj v 
določanje prednostnih nalog, načrtovanje 
ukrepov in njihovo izvajanje že od začetka 
vključijo podnacionalne ravni;

5. priporoča državam članicam, naj v 
določanje prednostnih nalog, načrtovanje 
ukrepov in njihovo izvajanje že od začetka 
vključijo podnacionalne ravni, tudi 
lokalno;

Or. de

Predlog spremembe 45
Derek Vaughan

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj v 
določanje prednostnih nalog, načrtovanje 
ukrepov in njihovo izvajanje že od začetka 
vključijo podnacionalne ravni;

5. priporoča državam članicam, naj v 
določanje prednostnih nalog, načrtovanje 
ukrepov in njihovo izvajanje že od začetka 
vključijo podnacionalne ravni; nadalje 
priporoča, naj se izvede posvetovanje z 
državljani, ki bo zagotovilo platformo za 
razpravo in izmenjavo informacij, saj bo 
javnost ključna za izvajanje teh ukrepov 
in bo tudi imela končne koristi od Evrope, 
gospodarne z viri;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča državam članicam, naj v 
določanje prednostnih nalog, načrtovanje 
ukrepov in njihovo izvajanje že od začetka 
vključijo podnacionalne ravni;

5. priporoča državam članicam, naj v 
določanje prednostnih nalog, načrtovanje 
ukrepov in njihovo izvajanje že od začetka 
neposredno vključijo podnacionalne ravni;

Or. pt

Predlog spremembe 47
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da so potrebni skupni 
kazalniki, na podlagi katerih bi bilo 
mogoče oceniti celotni učinek ukrepov, ki 
jih bo sprejel sektor; meni, da je bistvena 
vključenost Komisije v opredelitev teh 
kazalnikov;

Or. ro

Predlog spremembe 48
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da se vsako leto med 
odpadke odvržejo neuporabljene surovine 
v vrednosti 5,25 milijarde EUR; zato 
poudarja, da je za gospodarno rabo virov
osrednjega pomena ravnanje z odpadki; 
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zato poziva k večji uporabi odpadkov kot 
virov surovin;

Or. de

Predlog spremembe 49
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo k vzpostavitvi
izmenjave dobre prakse v Evropski uniji v 
zvezi z upravljanjem regionalnih skladov, 
ki imajo osrednjo vlogo pri rabi virov;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da se morajo nosilci odločanja 
na nacionalni in regionalni ravni v celoti 
zavedati pomena ločitve rasti od rabe 
virov; poziva vse države članice in regije, 
naj si še naprej prizadevajo za učinkovito 
rabo virov.

6. poudarja, da se morajo nosilci odločanja 
na nacionalni in regionalni ravni v celoti 
zavedati pomena uskladitve gospodarske 
rasti in rabe virov; poziva vse države 
članice in regije, naj si še naprej 
prizadevajo za učinkovito rabo virov;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da se morajo nosilci odločanja 
na nacionalni in regionalni ravni v celoti 
zavedati pomena ločitve rasti od rabe 
virov; poziva vse države članice in regije, 
naj si še naprej prizadevajo za učinkovito 
rabo virov.

6. poudarja, da se morajo nosilci odločanja 
na nacionalni in regionalni ravni v celoti 
zavedati pomena ločitve rasti od rabe 
virov; poziva vse države članice in regije, 
naj si še naprej prizadevajo za učinkovito 
rabo virov in podprejo financiranje 
raziskav in razvoja na tem področju;

Or. ro

Predlog spremembe 52
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da se morajo nosilci odločanja 
na nacionalni in regionalni ravni v celoti 
zavedati pomena ločitve rasti od rabe 
virov; poziva vse države članice in regije, 
naj si še naprej prizadevajo za učinkovito 
rabo virov.

6. poudarja, da se morajo nosilci odločanja 
na nacionalni in regionalni ravni v celoti 
zavedati pomena ločitve rasti od rabe 
virov; poziva vse države članice in regije, 
naj si še naprej prizadevajo za učinkovito 
rabo virov; v zvezi s tem poudarja, da 
morajo biti cilji uresničljivi in cenovno 
sprejemljivi ter povezani z dolgoročnim 
ciljem in ukrepi, ki jih je treba izvesti v tej 
smeri;

Or. nl

Predlog spremembe 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da so preglednost v zvezi s 
kohezijsko politiko in njenim 
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programskim ciklom, razporejanje 
odhodkov in dostop morebitnih 
prejemnikov sredstev iz strukturnih 
skladov do podatkov bistveni predpogoji 
za doseganje splošnih ciljev kohezijske 
politike; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo financiranje naložb v infrastrukturo 
pod lokalnim demokratičnim nadzorom 
ter v skladu s potrebami uporabnikov;

Or. en

Predlog spremembe 54
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da so inovacije in raziskave 
potrebne za uvedbo trajnostnejših načinov 
proizvodnje in porabe;

Or. nl

Predlog spremembe 55
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja koristi, ki jih je mogoče 
doseči z boljšim širjenjem „dobre prakse“ 
med akterji kohezijske politike;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. opozarja, da mora ESRR še naprej 
izpolnjevati dopolnilna cilja gospodarne 
rabe virov in boja proti energetski 
revščini;

Or. en

Predlog spremembe 57
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da imajo tako podjetniki kot 
potrošniki pomemben ključ do 
gospodarne rabe virov v Evropi;

Or. nl

Predlog spremembe 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, da je treba spodbujati orodje 
finančnega inženiringa JESSICA za 
projekte energetske infrastrukture in 
energetske učinkovitosti na urbanih 
območjih.

Or. en
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