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Predlog spremembe 1
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da načela ozemeljskega 
sodelovanja veljajo tudi za zunanje meje in 
so osrednje orodje za okrepitev 
gospodarskega razvoja EU ter izboljšanje 
skupnih ciljev evropske sosedske politike 
EU, tudi spodbujanja demokracije; meni, 
da je mogoče te cilje izpolniti le s 
sodelovanjem civilne družbe ter 
regionalnih in lokalnih oblasti; poudarja, 
da bi morala Komisija razširiti celovit 
pristop ter tako jasno podpreti lokalne in 
regionalne oblasti, jim biti v oporo ter 
jamčiti za uresničevanje splošnega 
interesa;

1. meni, da načela ozemeljskega 
sodelovanja veljajo tudi za zunanje meje in 
so osrednje orodje za okrepitev 
gospodarskega razvoja EU ter izboljšanje 
skupnih ciljev evropske sosedske politike 
EU, tudi spodbujanja demokracije; meni, 
da je mogoče te cilje izpolniti le s 
sodelovanjem civilne družbe ter 
regionalnih in lokalnih oblasti ter na ta 
način upoštevati raznolikost razmer na 
ozemljih različnih držav evropske 
sosedske politike in spodbujati načeli 
subsidiarnosti in upravljanja na več 
ravneh; poudarja, da bi morala Komisija 
razširiti celovit pristop ter tako jasno 
podpreti lokalne in regionalne oblasti, jim 
biti v oporo ter jamčiti za uresničevanje 
splošnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. meni, da načela ozemeljskega 
sodelovanja veljajo tudi za zunanje meje in 
so osrednje orodje za okrepitev 
gospodarskega razvoja EU ter izboljšanje 
skupnih ciljev evropske sosedske politike 
EU, tudi spodbujanja demokracije; meni, 
da je mogoče te cilje izpolniti le s 

1. meni, da načela ozemeljskega 
sodelovanja veljajo tudi za zunanje meje in 
so osrednje orodje za okrepitev 
gospodarskega razvoja EU ter izboljšanje 
skupnih ciljev evropske sosedske politike 
EU, tudi spodbujanja demokracije; meni, 
da je mogoče te cilje izpolniti le s 
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sodelovanjem civilne družbe ter 
regionalnih in lokalnih oblasti; poudarja, 
da bi morala Komisija razširiti celovit 
pristop ter tako jasno podpreti lokalne in 
regionalne oblasti, jim biti v oporo ter 
jamčiti za uresničevanje splošnega 
interesa;

sodelovanjem civilne družbe ter 
regionalnih in lokalnih oblasti, pri čemer je 
cilj najti praktične načine za 
uresničevanje potreb državljanov na 
terenu; poudarja, da bi morala Komisija 
razširiti celovit pristop ter tako jasno 
podpreti lokalne in regionalne oblasti, jim 
biti v oporo ter jamčiti za uresničevanje 
splošnega interesa;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. vztraja, da se morajo politike 
sodelovanja osredotočati na morske 
bazene, ki jih je treba v primeru najbolj 
oddaljenih regij opredeliti čim širše; 
vztraja, da morajo biti politike 
sodelovanja decentralizirane, pri čemer 
morajo biti lokalne oblasti v bolj 
neposrednem stiku z vprašanji v skupnem 
interesu; poziva Komisijo, naj okrepi 
koncept morskega bazena v okviru 
evropske sosedske politike; 

Or. fr

Predlog spremembe 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. meni, da mora evropska sosedska 
politika dajati prednost konkretnim 
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projektom za spodbujanje institucionalne 
in gospodarske podpore, naložb, socialne 
kohezije, okolja, kulture, mobilnosti in 
mreženja lokalnih in regionalnih oblasti, 
ki se tako lahko naučijo sodelovati in si 
izmenjevati najboljše prakse, da bi 
izkoristile skupne priložnosti za razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. vztraja, da se mora EU spopadati z 
notranjimi in zunanjimi nevarnostmi, ki 
redno ogrožajo demokratične sisteme 
držav članic EU, da bi se demokracija 
lahko razvijala; meni, da mora EU s 
krepitvijo dialoga in sodelovanja povečati 
učinkovitost procesa demokratičnega 
razvoja po svetu ter tudi krepiti 
demokracijo in varnost v državah 
članicah EU, saj je to velik izziv za celotno 
EU; 

Or. lt

Predlog spremembe 6
László Surján

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. meni, da je mogoče razkorak na 
področju razvoja skupnosti, ki jih od EU 
ločijo zunanje meje, zmanjšati z 
usmerjenimi politikami za ekonomsko in 
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socialno kohezijo; ugotavlja, da bi lahko z 
orodji za upravljanje posebnih znanj, 
platformami za izmenjavo izkušenj med 
lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter z 
ustrezno infrastrukturo v obmejnih 
območjih omogočili trajnostni razvoj 
obmejnih regij in tudi prispevali k 
zmanjševanju napetosti v skupnostih, ki 
so posledica vidno različnih razvojnih 
ravni v EU in zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 7
László Surján

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1b. poudarja velik potencial evropskih 
združenj za teritorialno sodelovanje, ki 
vključujejo regije zunaj meja EU; 
spodbuja sklepanje posebnih sporazumov 
s sosednjimi tretjimi državami o uvedbi 
nacionalne zakonodaje, ki omogoča obstoj 
struktur evropskih združenj za teritorialno 
sodelovanje v teh državah, in 
meddržavnih sporazumov, ki bi lokalnim 
in regionalnim oblastem tretjih držav 
omogočali sodelovanje v okviru evropskih 
združenj za teritorialno sodelovanje; 

Or. en

Predlog spremembe 8
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1b. meni, da mora EU za vse oblike
protidemokratičnega vedenja v zvezi s 
človekovimi pravicami uporabljati enake 
standarde, ne glede na to, ali gre za 
sosednje države ali za primere znotraj EU, 
torej v državah članicah EU; 

Or. lt

Predlog spremembe 9
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poudarja, kako pomembna je vloga 
evroregij pri izpolnjevanju ciljev 
kohezijske politike, ter poziva Komisijo, 
naj spodbuja njihov razvoj in pripomore k 
njemu, zlasti v obmejnih regijah, da bi 
povečali vlogo evroregij v evropski 
sosedski politiki; 

2. poudarja, kako pomembna je vloga 
evroregij pri izpolnjevanju ciljev 
kohezijske politike, ter poziva Komisijo, 
naj spodbuja njihov razvoj in pripomore k 
njemu, zlasti v obmejnih regijah, da bi 
povečali vlogo evroregij v evropski 
sosedski politiki; ugotavlja tudi, da imajo 
najbolj oddaljene regije EU pomembno 
vlogo, saj so meja med EU in zunanjim 
svetom, in bi lahko EU omogočile, da 
razvija odnose z drugimi deli sveta; 

Or. pt

Predlog spremembe 10
Evgeni Kirilov

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. meni, da je treba v celoti izkoristiti 
potencial makroregij EU, ki vključujejo 
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sosednje države EU, da bi bolje 
usklajevali prednostne naloge in projekte 
v skupnem interesu EU in držav evropske 
sosedske politike ter tako dosegali 
pozitivne rezultate za vse strani in 
optimalno porabili vložena sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 11
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. poudarja, da mora nov pristop v 
okviru evropske sosedske politike 
omogočiti tudi izvajanje 
makroregionalnih strategij EU;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. meni, da bo morala evropska sosedska 
politika upoštevati, da so najbolj 
oddaljene regije pogosto prva točka vstopa 
v schengensko območje in se zato prve 
soočajo z nezakonitimi migracijami iz 
držav, ki niso članice EU;

Or. pt
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Predlog spremembe 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da bi bilo treba evropsko 
sosedsko politiko obravnavati v širšem 
kontekstu, da bi spodbudili gospodarski 
razvoj obmejnih območij; poudarja 
pozitiven vpliv ohlapnejših vizumskih 
obveznosti na lokalni mejni promet in 
razvoj regionalnih trgov, predvsem za 
skupine, kot so študenti, raziskovalci, 
poslovneži, umetniki in novinarji; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj predlaga 
spremembo člena 3 uredbe (ES) št. 
1931/2006, da bi razširili opredelitev 
pojma „obmejno območje“ in povečali 
število imetnikov pravic za lokalno 
prečkanje meje, s čimer bi jim omogočili 
prosto gibanje v celotni obmejni regiji;

3. poudarja, da bi bilo treba evropsko 
sosedsko politiko obravnavati v širšem 
kontekstu, da bi spodbudili gospodarski 
razvoj obmejnih območij; poudarja 
pozitiven vpliv ohlapnejših vizumskih 
obveznosti na lokalni mejni promet in 
razvoj regionalnih trgov, predvsem za 
skupine, kot so študenti, raziskovalci, 
poslovneži, umetniki in novinarji; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj prilagodi 
opredelitev pojma „obmejno območje“ v 
skladu s teritorialnimi potrebami, da bi 
tako – tam, kjer je to zaželeno – povečali 
število imetnikov pravic za lokalno 
prečkanje meje, s čimer bi jim omogočili 
prosto gibanje v celotni obmejni regiji; 

Or. fr

Predlog spremembe 14
Evgeni Kirilov

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da bi bilo treba evropsko 
sosedsko politiko obravnavati v širšem 
kontekstu, da bi spodbudili gospodarski 
razvoj obmejnih območij; poudarja 
pozitiven vpliv ohlapnejših vizumskih 
obveznosti na lokalni mejni promet in 
razvoj regionalnih trgov, predvsem za 
skupine, kot so študenti, raziskovalci, 
poslovneži, umetniki in novinarji; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj predlaga 
spremembo člena 3 uredbe (ES) št. 

3. poudarja, da bi bilo treba evropsko 
sosedsko politiko obravnavati v širšem 
kontekstu, da bi spodbudili gospodarski 
razvoj obmejnih območij; poudarja 
pozitiven vpliv ohlapnejših vizumskih 
obveznosti za izvajanje projektov 
čezmejnega sodelovanja na lokalni mejni 
promet in razvoj regionalnih trgov, 
predvsem za skupine, kot so študenti, 
raziskovalci, poslovneži, umetniki in 
novinarji; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
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1931/2006, da bi razširili opredelitev 
pojma „obmejno območje“ in povečali 
število imetnikov pravic za lokalno 
prečkanje meje, s čimer bi jim omogočili 
prosto gibanje v celotni obmejni regiji;

naj predlaga spremembo člena 3 uredbe 
(ES) št. 1931/2006, da bi razširili 
opredelitev pojma „obmejno območje“ in 
povečali število imetnikov pravic za 
lokalno prečkanje meje, s čimer bi jim 
omogočili prosto gibanje v celotni obmejni 
regiji;

Or. en

Predlog spremembe 15
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja, da obstajajo sinergije med 
kohezijskimi sredstvi in sredstvi za 
razvojno sodelovanje, ki jih je treba šele 
izkoristiti; poziva Komisijo in države 
članice, naj omogočijo navzkrižno 
financiranje iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega 
sklada in Evropskega razvojnega sklada, 
zlasti za najbolj oddaljene regije; 

Or. fr

Predlog spremembe 16
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja, da je ena od glavnih metod 
izvajanja evropske sosedske politike 
partnerstvo in sodelovanje na vseh 
področjih življenja, tj. na področju 
gospodarstva, izobraževanja, kulture in 
seveda politike; 
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Or. lt

Predlog spremembe 17
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja, da EU brez najbolj 
oddaljenih regij ne bi imela „izpostav“ v 
stiku z drugimi celinami in bi bil njen 
geografski domet veliko manjši; ugotavlja, 
da so najbolj oddaljene regije zaradi svoje 
lege posebej primerne za utrjevanje 
zunanjih odnosov, s čimer EU omogočajo, 
da uveljavlja svoj vpliv v svetu; zato meni, 
da bi jih bilo treba prednostno vključiti v 
okvir skupne sosedske politike in bi 
morale prednostno uporabljati orodja v 
okviru evropske sosedske politike, zlasti v 
zvezi s čezmejnim sodelovanjem;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3b. ugotavlja, da bosta trajnostni 
gospodarski razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest v partnerskih državah 
koristila EU in hkrati okrepila sosedske 
odnose;

Or. lt
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Predlog spremembe 19
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. meni, da bo krepitev vzhodnega 
partnerstva ključna za razvoj obmejnih 
regij EU; poudarja, da morata biti 
vzhodno partnerstvo in regionalni razvoj 
tesno povezana ter morata spodbujati dvo-
in večstransko sodelovanje, npr. 
sporazume o prosti trgovini, in ustrezno 
financirane skupne projekte, kot so 
kulturne izmenjave in izmenjave v okviru 
civilne družbe; 

Or. en

Predlog spremembe 20
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. poziva Komisijo, naj omogoči več 
prožnosti v zvezi z inovativnimi možnostmi 
financiranja izbranih projektov kohezijske 
politike, da bi se te uveljavile v evropskih 
regijah in regijah držav, ki niso članice 
EU, in jim koristile; 

Or. fr

Predlog spremembe 21
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. meni, da morajo partnerske države, da 
bi spodbudile razvoj podjetjem in 
naložbam naklonjenega okolja, še naprej 
izboljševati regulativne pogoje za podjetja, 
se boriti proti korupciji in spodbujati 
podjetništvo, inovacije in partnerstva z 
organizacijami iz sosednjih držav članic 
EU;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. poudarja, da podpora EU ni dovolj za 
uspešnost dolgoročnih socialnih in 
gospodarskih reform in za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja; zato meni, da 
morajo partnerske države dejavno 
izkoriščati domače vire in vključevati 
predstavnike civilne družbe in 
gospodarstva v izvajanje projektov, pri 
čemer jim morajo naložiti več 
odgovornosti, da bi dosegli pozitivne 
rezultate;

Or. lt

Predlog spremembe 23
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4b. poudarja, da je treba v kontekstu 
regionalnega razvoja oživiti barcelonski 
proces in Unijo za Sredozemlje, da bi 
spodbudili ustrezno dvo- in večstransko 
sodelovanje, npr. sporazume o prosti 
trgovini ali kulturne izmenjave in 
izmenjave v okviru civilne družbe, zlasti 
glede na nedavne spodbudne dogodke v 
severni Afriki;

Or. en

Predlog spremembe 24
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4b. ob upoštevanju dejstva, da zadnja faza 
pregleda evropske sosedske politike 
sovpada z arabsko pomladjo, poudarja, da 
imamo zdaj odlično priložnost in razlog za 
izčrpno nepristransko revizijo evropske 
sosedske politike, ki bo odražala dejanske 
trende v sosedstvu EU; meni, da je treba 
zagotoviti, da bo revidiran dokument 
temeljil na pridobljenih izkušnjah iz 
preteklosti, da bi lahko najboljše prakse, 
ki so se uveljavile v EU, uporabili tudi v 
sosednjih državah;

Or. lt

Predlog spremembe 25
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)



AM\877932SL.doc 15/15 PE472.311v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4c. poudarja, da sta vzhodno partnerstvo 
in Unija za Sredozemlje ključna za 
regionalni razvoj; poudarja, da je treba ne 
glede na pomembne politične dogodke ti 
politiki obravnavati enakopravno, da bi 
zagotovili ustrezno uravnotežen pristop, 
zlasti v finančnem in institucionalnem 
smislu;

Or. en


