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Predlog spremembe 1
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti;

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti, saj zagotavlja ciljno usmerjeno 
pomoč za prednostne potrebe in področja 
v javnem in zasebnem sektorju, ki 
zaostajajo, a imajo možnosti za rast;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti;

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu, je največji vir naložb 
Skupnosti v realno gospodarstvo in ponuja 
pomemben učinek vzvoda javnim in 
zasebnim naložbam, tudi na regionalni in 
lokalni ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb
Skupnosti;

1. poudarja, da je glede na sedanje nizke 
stopnje rasti in visoke stopnje 
brezposelnosti v EU pomoč, ki jo 
zagotavlja kohezijska politika, bistvena za 
izboljšanje gospodarske rasti in
konkurenčnosti držav članic in njihovih 
regij; ugotavlja, da so naložbe v raziskave 
in inovacije prav tako bistvenega pomena 
za trajnostno rast;

Or. en

Predlog spremembe 4
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti;

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti; je prepričan, da bi morale 
države članice uporabljati kohezijsko 
politiko EU tako, da bi pritegnile 
nadaljnje naložbe v infrastrukturo, 
inovacije ter znanstvene in socialne 
pobude;

Or. bg

Predlog spremembe 5
Elisabeth Schroedter
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti;

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti za krepitev ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije z zmanjševanjem 
regionalnih razlik in za uresničevanje 
strategije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast Unije;

Or. en

Predlog spremembe 6
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti;

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
proračuna EU;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in je največji vir naložb 
Skupnosti;

1. poudarja, da kohezijska politika EU 
pomembno prispeva k evropskemu 
gospodarstvu in konkurenčnosti ter je 
največji vir naložb Skupnosti;

Or. lt

Predlog spremembe 8
Franck Proust

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela 
biti pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 9
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti 

2. poudarja, da so v Evropski uniji velika 
podjetja zaslužna za 42,3 % dodane 
vrednosti poslovnega sektorja, 32,6 % 
zaposlenih oseb in več kot 50 % skupnega 
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pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

izvoza, kljub temu da predstavljajo 
majhen delež populacije podjetij, ter
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti 
pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edini merili morali biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

Or. en

Predlog spremembe 10
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti 
pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja in 
zagotavljajo prenos znanja v EU in njenih 
regijah; opozarja, da velika podjetja s 
svojimi dobavnimi verigami in 
vzpostavljeno mobilnostjo delavcev ter 
zaradi dejstva, da uvajajo najboljše prakse 
v upravljanje inovacij, pozitivno vplivajo 
na konkurenčnost EU; vztraja, da velikost 
podjetja ne bi smela biti pomembna za 
geografsko usmerjeno podporo, saj bi edini 
merili morali biti kakovost in zahtevana 
trajnostnost projekta;

Or. en

Predlog spremembe 11
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela 
biti pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, 
vendar pa zaključuje, da okoli 20,8 
milijona malih in srednjih podjetij 
zagotavlja več kot 87,46 milijona delovnih 
mest v EU; ugotavlja, da je povprečna 
višina subvencij za odpiranje novega 
delovnega mesta v malih in srednjih 
podjetjih deset točk manjša kakor v 
velikih podjetjih, kot je razvidno iz poročil 
o izvajanju strukturnih skladov; zato 
podpira predlog Komisije, da bi sveženj o 
prihodnosti kohezijske politike Evropski 
sklad za regionalni razvoj usmeril v 
krepitev konkurenčnosti malih in srednjih 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 12
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti 
pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti 
pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi glavni merili morali biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta; ti merili pa bi morali biti 
združljivi s potencialom malih in srednjih 
podjetij na področju odpiranja delovnih 
mest, diverzifikacije in gospodarske 
prožnosti, kot je to urejeno v kohezijski 
politiki;
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Or. es

Predlog spremembe 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela 
biti pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da je prispevek velikih podjetij 
v gospodarstvu EU zelo velik, vendar pa 
rast na lokalni ravni pogosto vzdržujejo 
mala in srednja podjetja ter socialna 
podjetja, financiranje kohezijske politike 
pa je treba zagotoviti s pristopom 
močnega upravljanja na več ravneh, da se 
zagotovi, da bodo mala in srednja ter 
socialna podjetja dosegla svoj potencial in 
še naprej dragoceno prispevala h 
konkurenčnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela 
biti pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja,
hkrati pa ugotavlja, kako pomembno je 
skrbeti za kakovost in rentabilnost malih 
in srednjih podjetij zaradi odpiranja 
delovnih mest, krepitve konkurenčnosti in 
ohranitve njihovega prispevka za oživitev 
evropskega gospodarstva in zato, da 
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pritegnejo naložbe;

Or. el

Predlog spremembe 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela 
biti pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da mala in srednja podjetja, 
skupaj z velikimi podjetji, v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
meni, da velikost podjetja ne bi smela biti 
edino merilo za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi najpomembnejši merili 
morali biti kakovost in zahtevana 
trajnostnost projekta;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela 
biti pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da v večini evropskih držav,
kljub temu da velika podjetja ustvarjajo 
velik delež dodane vrednosti poslovnega 
sektorja, mala in srednja podjetja 
predstavljajo glavno gonilno silo za 
gospodarsko rast, inovacije, zaposlovanje 
in socialno vključevanje; meni, da bi 
glavni merili za geografsko usmerjeno 
podporo morali biti kakovost in zahtevana 
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trajnostnost projekta;

Or. en

Predlog spremembe 17
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti 
pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti 
edino merilo za geografsko usmerjeno 
podporo, saj sta kakovost in zahtevana 
trajnostnost projekta prav tako pomembni 
merili;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da velika podjetja v večini 
evropskih držav ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti poslovnega sektorja, in 
vztraja, da velikost podjetja ne bi smela biti 
pomembna za geografsko usmerjeno 
podporo, saj bi edino merilo moralo biti 
kakovost in zahtevana trajnostnost 
projekta;

2. poudarja, da industrijska in velika 
podjetja v večini evropskih držav 
ustvarjajo velik delež dodane vrednosti 
poslovnega sektorja, in vztraja, da velikost 
podjetja ne bi smela biti pomembna za 
geografsko usmerjeno podporo, saj bi edini 
merili morali biti kakovost in zahtevana 
trajnostnost projekta;

Or. lt
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Predlog spremembe 19
Franck Proust

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja osrednjo vlogo geografsko 
usmerjene podpore pri uspehu strategije 
teritorialnega razvoja; tako meni, da je 
bistveno to podporo zagotoviti vsem 
vrstam podjetij; vseeno opozarja, da je 
kohezijska politika usmerjena predvsem v 
mala in srednja podjetja kot adutom pri 
usklajenem prostorskem načrtovanju in 
diverzifikaciji lokalnega gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi lahko diskriminatoren 
pristop do velikih podjetij onemogočal 
inovacije in zmanjševal konkurenčnost 
drugih družb EU, zlasti malih in srednjih 
podjetij, ker bi jih odrezal od nujnih 
globalnih partnerstev za sodelovalno 
inoviranje ter oviral njihov dostop do 
napredne tehnologije;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo in države članice, naj 
predložijo posebne ukrepe za podporo 
vsem podjetjem, ki odpirajo delovna mesta 
v skladu s strategijo EU 2020 ter 
nacionalnimi in regionalnimi razvojnimi 
strategijami, da se zagotovi tudi, da bodo 
odločitve o financiranju temeljile na 
kakovosti projekta in na njegovi vrednosti 
za strategije EU ter nacionalne, 
regionalne in lokalne strategije;

Or. en

Predlog spremembe 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri odločanju, 
v katerem območju sveta razvijati svoje 
zmogljivosti delovanja in kam prenesti 
svoje znanje in izkušnje;

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za evropska podjetja, saj 
povečuje njihovo konkurenčnost in 
privlačnost naložb na ozemlju EU; meni, 
da morajo strukturni skladi prispevati k 
izvajanju resnično trajnostne industrijske 
politike v dobi globalizacije, tako da 
spodbujajo zlasti nastajanje novih 
evropskih paradnih konjev, ki bodo 
postali svetovno merilo;

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri odločanju, 
v katerem območju sveta razvijati svoje 
zmogljivosti delovanja in kam prenesti 
svoje znanje in izkušnje;

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri odločanju, 
v katerem območju sveta razvijati svoje 
zmogljivosti delovanja in kam prenesti 
svoje znanje in izkušnje; ugotavlja, da 
lahko naložbe iz tretjih držav prispevajo k 
zmanjšanju učinkov gospodarske krize in 
doseganju ciljev kohezijske politike; 
poudarja, da so v regijah, ki se soočajo s 
težavami, te naložbe pomembne za 
odpiranje delovnih mest in zato, da 
pritegnejo tuje naložbe;

Or. ro

Predlog spremembe 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri 
odločanju, v katerem območju sveta 
razvijati svoje zmogljivosti delovanja in 
kam prenesti svoje znanje in izkušnje;

3. ugotavlja, da ima EU, kot največja 
svetovna trgovinska sila, velik potencial za 
naložbe, in poudarja, kako pomembno je 
zagotoviti, da EU ostane vodilni cilj 
prihodnjih naložb; poudarja, da se prek 
naložb kohezijske politike v infrastrukturo 
ter znanja in veščine trga dela povečuje 
privlačnost za morebitne vlagatelje;
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Or. en

Predlog spremembe 25
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri odločanju, 
v katerem območju sveta razvijati svoje 
zmogljivosti delovanja in kam prenesti 
svoje znanje in izkušnje;

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri odločanju, 
v katerem območju sveta razvijati svoje 
zmogljivosti delovanja in kam prenesti 
svoje znanje in izkušnje; izpostavlja, da je 
zagotavljanje podpornih storitev za
podjetja, finančnega inženiringa in 
prenosa tehnologij dodaten prispevek k 
privlačnosti vlaganj v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 26
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri 
odločanju, v katerem območju sveta 
razvijati svoje zmogljivosti delovanja in
kam prenesti svoje znanje in izkušnje;

3. meni, da je treba v okolju globalne 
konkurence izključiti podporo EU za 
selitev podjetij znotraj Unije, tudi tako, da 
se določi trajanje poslovanja 10 let, in 
zahteva bistveno znižanje praga za pregled 
naložb v selitev, vključno z izključitvijo 
velikih podjetij iz neposrednih subvencij;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri odločanju, 
v katerem območju sveta razvijati svoje 
zmogljivosti delovanja in kam prenesti 
svoje znanje in izkušnje;

3. meni, da je možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci bistveno 
sredstvo za privabljanje tujih naložb, v 
kolikor zagotavlja dodano vrednost za 
podjetja pri odločanju, v katerem območju 
sveta razvijati svoje zmogljivosti delovanja 
in kam prenesti svoje znanje in izkušnje;

Or. es

Predlog spremembe 28
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci zagotavlja 
dodano vrednost za podjetja pri odločanju, 
v katerem območju sveta razvijati svoje 
zmogljivosti delovanja in kam prenesti 
svoje znanje in izkušnje;

3. meni, da možnost podpore kohezijske 
politike v svetovni konkurenci in ob vse 
večji internacionalizaciji svetovne 
trgovine zagotavlja dodano vrednost za 
podjetja pri odločanju, v katerem območju 
sveta razvijati svoje zmogljivosti delovanja 
in kam prenesti svoje znanje in izkušnje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj podpre države 
članice in regije pri izvajanju njihovih 
politik naložbenih spodbud;

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj podpre države 
članice in regije pri izvajanju njihovih 
politik naložbenih spodbud; z 
obžalovanjem ugotavlja, da manj razvite 
regije v EU nenehno izgubljajo 
privlačnost na račun tretjih držav; poziva 
pristojne organe, naj pripravijo osnutke 
nujnih ukrepov, katerih cilj bo ohraniti 
sedanje naložbe in pritegniti nove;

Or. ro

Predlog spremembe 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira gospodarsko utemeljitev 
lokalne razvojne politike, ki izhaja iz 
osnovne logike, da se bo interes manj 
razvitih območij Unije verjetno povečal, 
če bodo zmožna ponuditi primerjalne 
konkurenčne prednosti in trdne sklope 
spodbud; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj podpre države članice in regije pri 
izvajanju njihovih politik naložbenih 
spodbud;

4. poudarja, da močna in celovita 
regionalna politika prinaša številne koristi 
vsem regijam EU; poudarja pomen 
lokalnega pristopa, da se zagotovi 
učinkovit vpliv kohezijske politike na 
lokalni ravni; ugotavlja, da je pristop k 
upravljanju na več ravneh, ki na vseh 
stopnjah vključuje lokalne skupnosti, 
bistvenega pomena za zagotovitev ciljne 
usmerjenosti naložb v zadovoljevanje 
posebnih potreb posamezne regije; 
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priznava potencial, ki ga ima širitev 
področja uporabe inovativnih finančnih 
instrumentov tako, da se z večjim učinkom 
uporabljajo kot dostop do financiranja, ki 
dopolnjuje tradicionalne metode 
financiranja; poudarja da lahko 
obnovljivost finančnih instrumentov in 
prožen pristop k vključevanju takih 
instrumentov na regionalni ravni 
omogočata večje osredotočenje na 
obravnavo teritorialnih vprašanj 
posameznih regij;

Or. en

Predlog spremembe 31
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj podpre države 
članice in regije pri izvajanju njihovih 
politik naložbenih spodbud;

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud, zlasti z 
visoko kvalificirano delovno silo;zato 
poziva Komisijo, naj podpre države članice 
pri prilagajanju sistemov usposabljanja in 
izobraževanja, da zagotovijo, da bo 
njihova delovna sila lahko prilagajala 
svoja znanja in veščine potrebam trga 
dela v bolj trajnostnem gospodarstvu, ki 
bo temeljilo na konceptih usposabljanja 
na podlagi kompetenc;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj podpre države 
članice in regije pri izvajanju njihovih 
politik naložbenih spodbud;

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj podpre države 
članice in regije pri izvajanju njihovih 
politik naložbenih spodbud, zlasti v zvezi z 
dolgoročnimi naložbami, s poudarkom na 
infrastrukturnih projektih, tudi na 
čezmejni ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne 
konkurenčne prednosti in trdne sklope 
spodbud; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj podpre države članice in regije pri 
izvajanju njihovih politik naložbenih 
spodbud;

4. podpira gospodarsko utemeljitev 
razvojne politike, ki temelji na ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji in izhaja iz 
logike, da bo napredek manj razvitih 
območij Unije koristil celotni EU, zlasti 
ker bo ta politika omogočila razvijanje 
primerjalnih konkurenčnih prednosti teh 
regij; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
podpre države članice in regije pri 
izvajanju njihovih politik naložbenih 
spodbud;
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Or. fr

Predlog spremembe 34
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj podpre države 
članice in regije pri izvajanju njihovih 
politik naložbenih spodbud;

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj podpre države 
članice in regije pri izvajanju njihovih 
politik naložbenih spodbud s prožno 
uporabo konkurenčnega prava in sistema 
državne pomoči;

Or. es

Predlog spremembe 35
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
razvojne politike, ki izhaja iz osnovne 
logike, da se bo interes manj razvitih 
območij Unije verjetno povečal, če bodo 
zmožna ponuditi primerjalne konkurenčne 
prednosti in trdne sklope spodbud; v zvezi 
s tem poziva Komisijo, naj podpre države 
članice in regije pri izvajanju njihovih 
politik naložbenih spodbud;

4. podpira gospodarsko utemeljitev lokalne 
in regionalne razvojne politike, ki izhaja iz 
osnovne logike, da se bo interes manj 
razvitih območij Unije verjetno povečal, če 
bodo zmožna ponuditi primerjalne 
konkurenčne prednosti (ustrezna 
infrastruktura, usposobljena delovna sila 
itd.) in trdne sklope spodbud; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj podpre države članice 
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in regije pri izvajanju njihovih politik 
naložbenih spodbud;

Or. en

Predlog spremembe 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli 
prizadevanj za usklajevanje pogojev davka 
od dobička pravnih oseb, ki bi neizogibno 
povzročila višje davčno breme v nekaterih 
državah članicah in ki ne bi dopustila 
posameznim regijam, da ohranijo davčno 
konkurenčnost;

5. poudarja, da je javni dolg med ključnimi 
skrbmi, ki jih navajajo podjetja, ki vlagajo 
v Evropi; poziva Komisijo in države 
članice, naj v okviru evropskega semestra 
in evropskega gospodarskega upravljanja 
razmislijo o relativnem zbliževanju 
različnih davčnih sistemov v Evropi in si 
prizadevajo zanj, da bi se tako omogočila 
boljše gospodarsko povezovanje in
krepitev notranjega trga, ki sta ugodna za 
povečanje naložb;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli 
prizadevanj za usklajevanje pogojev davka 
od dobička pravnih oseb, ki bi neizogibno 

5. poudarja, da so visoke ravni javnega in
zasebnega dolga med ključnimi skrbmi, ki 
jih navajajo podjetja, ki vlagajo v Evropi;
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povzročila višje davčno breme v nekaterih 
državah članicah in ki ne bi dopustila 
posameznim regijam, da ohranijo davčno 
konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 38
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli 
prizadevanj za usklajevanje pogojev davka 
od dobička pravnih oseb, ki bi neizogibno 
povzročila višje davčno breme v nekaterih 
državah članicah in ki ne bi dopustila 
posameznim regijam, da ohranijo davčno 
konkurenčnost;

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi;

Or. el

Predlog spremembe 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli prizadevanj 
za usklajevanje pogojev davka od dobička 

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli prizadevanj 
za usklajevanje pogojev davka od dobička 
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pravnih oseb, ki bi neizogibno povzročila
višje davčno breme v nekaterih državah 
članicah in ki ne bi dopustila posameznim 
regijam, da ohranijo davčno 
konkurenčnost;

pravnih oseb, ki bi neizogibno povzročilo
višje davčno breme v nekaterih državah 
članicah in ki ne bi dopustilo posameznim 
regijam, da ohranijo davčno 
konkurenčnost; opozarja, da je 
raznovrstnost javnofinančnih sistemov v 
državah članicah tisti dejavnik, ki 
zmanjšuje privlačnost vlaganja v EU;

Or. ro

Predlog spremembe 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli 
prizadevanj za usklajevanje pogojev davka 
od dobička pravnih oseb, ki bi neizogibno 
povzročila višje davčno breme v nekaterih 
državah članicah in ki ne bi dopustila 
posameznim regijam, da ohranijo davčno 
konkurenčnost;

5. poudarja, da so nizko povpraševanje, 
nizka rast, nizka stopnja znanja in veščin, 
slaba mobilnost delavcev in slaba 
infrastruktura med ključnimi skrbmi 
podjetij, ki vlagajo v Evropi, in ugotavlja, 
da so cilji kohezijske politike usmerjeni v 
izboljšanje teh področij in oblikovanje 
privlačnejšega okolja za naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 41
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so visoki davki in javni 5. poudarja, da so visoki davki in javni 
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dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli 
prizadevanj za usklajevanje pogojev davka 
od dobička pravnih oseb, ki bi neizogibno 
povzročila višje davčno breme v nekaterih 
državah članicah in ki ne bi dopustila 
posameznim regijam, da ohranijo davčno 
konkurenčnost;

dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; meni, da je 
potrebno vsa prizadevanja usmeriti v 
usklajevanje pogojev davka od dobička 
pravnih oseb z namenom zmanjševanja 
davčne konkurence med državami 
članicami in regijami, ne da bi takšno 
usklajevanje povzročilo višje davčno 
breme v nekaterih državah članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli prizadevanj 
za usklajevanje pogojev davka od dobička 
pravnih oseb, ki bi neizogibno povzročila
višje davčno breme v nekaterih državah 
članicah in ki ne bi dopustila posameznim 
regijam, da ohranijo davčno 
konkurenčnost;

5. poudarja, da so visoki davki in javni 
dolg med ključnimi skrbmi, ki jih navajajo 
podjetja, ki vlagajo v Evropi; zlasti bi bil 
zaskrbljen zaradi kakršnih koli prizadevanj 
za usklajevanje pogojev davka od dobička 
pravnih oseb, ki bi neizogibno povzročilo
višje davčno breme v nekaterih državah 
članicah in ki ne bi dopustilo bolj lokalno 
usmerjenega pristopa, ki bi posameznim 
regijam omogočil, da ohranijo davčno 
konkurenčnost ter tako gojijo svoj lokalni 
inovacijski in podjetniški potencial;

Or. en

Predlog spremembe 43
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. je prepričan, da je konkurenčna 
infrastruktura predpogoj za privabljanje 
tujih vlagateljev glede na nove izzive, s 
katerimi se soočamo; poudarja, da je 
treba za ohranitev rasti naložb in z njimi 
evropskega gospodarstva nenehno 
posodabljati infrastrukture, in meni, da
mora prav na tem področju pomembno 
vlogo odigrati kohezijska politika, zlasti v 
novih državah članicah;

Or. ro

Predlog spremembe 44
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 5b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. je prepričan, da sta glavni 
predpostavki konkurenčnosti in 
privlačnosti regij poleg dobre 
infrastrukture tudi spodbujanje raziskav, 
inovacij in tehnološkega razvoja ter 
razpoložljivost primerih kakovostnih 
strokovnih programov usposabljanja za 
ljudi v evropskih regijah;

Or. ro

Predlog spremembe 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih 
mestih in njihova konkurenčnost.

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih 
mestih in njihovo konkurenčnost; poudarja 
pomen celovitega in trajnega razvoja 
multimodalnih prometnih sistemov, ki 
povečujejo raven mobilnosti in spodbujajo 
gospodarsko rast.

Or. ro

Predlog spremembe 46
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih
mestih in njihova konkurenčnost.

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da lahko slednja veliko 
prispevajo k nizkoogljičnemu 
gospodarstvu; meni, da je nujno priznati, 
da so mesta bistveni partnerji za 
doseganje ciljev EU na področju varstva 
podnebja, zato poudarja, da bi morala 
podpora prek sklada za regionalni razvoj 
zagotavljati celovit pristop k trajnostnemu 
razvoju mest, ki obsega naložbe v energijo 
iz obnovljivih virov, energetsko 
učinkovitost, trajnostni promet in socialno 
vključenost, da bi tako izboljšali
življenjske razmere v evropskih mestih in 
hkrati dosegli njihovo konkurenčnost.

Or. en
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Predlog spremembe 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da ima EU veliko moč v 
svojih mestih in da so veliki projekti 
mestne infrastrukture in inovativni 
poslovni parki najprivlačnejši za naložbe; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
obsežne naložbe v infrastrukturo in
tehnologijo, da bi tako izboljšale 
življenjske razmere v evropskih mestih in 
njihova konkurenčnost.

6. ugotavlja, da večja osredotočenost na 
mesta in mestna območja spodbuja 
gospodarsko rast v EU; poudarja, da je 
podeželje EU prav tako bistveno za 
gospodarski razvoj, in poziva k izboljšanju 
povezav med mesti in podeželjem z boljšim 
vključevanjem finančnih sredstev za 
krepitev ozemeljskega razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v
infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih 
mestih in njihova konkurenčnost.

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
ena od privlačnih plati EU za naložbe; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
naložbe za infrastrukturo in tehnologijo, da 
bi tako izboljšale življenjske razmere v 
evropskih mestih in njihovo
konkurenčnost, ter hkrati zagotovijo, da te 
naložbe ne bodo ogrožale prave 
teritorialne kohezije in uravnoteženega 
razvoja podeželja.
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Predlog spremembe 49
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih 
mestih in njihova konkurenčnost.

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo, inovacije, tehnologijo in 
socialne pobude, da bi tako izboljšale 
življenjske razmere v evropskih mestih in 
njihovo konkurenčnost.

Or. bg

Predlog spremembe 50
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih 
mestih in njihova konkurenčnost.

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih 
mestih in njihovo konkurenčnost ter hkrati 
ohranile njihove tradicionalne vrline in 
gradile na njih.
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Predlog spremembe 51
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
mestih in da so veliki projekti mestne 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo in tehnologijo, da bi tako 
izboljšale življenjske razmere v evropskih 
mestih in njihova konkurenčnost.

6. poudarja, da ima EU veliko moč v svojih 
regijah in da so veliki projekti 
infrastrukture in inovativni poslovni parki 
najprivlačnejši za naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo obsežne naložbe v 
infrastrukturo, nove tehnologije ter 
raziskave in razvoj, da bi tako izboljšale 
življenjske razmere v evropskih regijah in 
njihovo konkurenčnost.

Or. en

Predlog spremembe 52
Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je prepričan, da so naložbe v promet, 
energijo, širokopasovno infrastrukturo ter 
v razvoj človeškega kapitala ključne zato, 
da bi pritegnili več okolju prijaznih 
naložb, ki spodbujajo rast, in tako dosegli 
trajnostni razvoj v skladu s cilji strategije 
Evropa 2020.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba raziskave in 
izobraževanje ne le širiti in izvajati na 
lokalni ravni, ampak tudi proizvajati na 
lokalni ravni. V ta namen je treba v celoti 
izkoriščati človeški potencial, raziskovalce 
in akademske fundacije na lokalni ravni, 
da se pritegnejo domače in neposredne 
tuje naložbe. Treba je opozoriti tudi na 
pomen mobilnosti človeškega dejavnika: 
učiteljev, raziskovalcev in študentov. 

Or. el

Predlog spremembe 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja potrebo po horizontalnem in 
vertikalnem usklajevanju, ki bi mestom 
omogočilo sodelovati z drugimi ravnmi 
upravljanja ter utrditi sodelovanje z 
mreženjem z drugimi mesti.

Or. ro

Predlog spremembe 55
Petru Constantin Luhan
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Osnutek mnenja
Odstavek 6a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi države članice in regije 
morale v prihajajočem obdobju določiti 
svoje cilje tako, da bi dale prednost 
potrebam vlagateljev in hkrati zagotovile 
primerno in dostopno financiranje, pri 
čemer bi imeli eno glavnih vlog strukturni 
skladi;

Or. ro

Predlog spremembe 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 6b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da potrebujemo upravljanje, ki 
temelji na krepitvi vloge državljanov, 
sodelovanju vseh ustreznih partnerjev in 
inovativni rabi socialnega kapitala;

Or. ro

Predlog spremembe 57
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. je prepričan, da bi morale manj razvite 
regije še naprej prejemati znatna finančna 
sredstva Skupnosti, da bi vlagateljem 
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nudile tudi druge lokalne konkurenčne 
prednosti poleg nižjih stroškov dela; 

Or. ro

Predlog spremembe 58
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. opozarja na potrebo po krepitvi 
infrastrukture za okrepitev regionalne 
kohezije in konkurenčnosti regij; v tem 
okviru poudarja pomen vseevropskega 
prometnega omrežja in uporabo dodatnih 
finančnih instrumentov, na primer 
projektnih obveznic in partnerstev med 
javnim in zasebnim sektorjem.

Or. el

Predlog spremembe 59
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 6c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, da ima zmanjševanje 
upravnih obremenitev za gospodarske 
subjekte izredno pomembno vlogo za 
povečevanje privlačnosti regij ter da je 
treba določiti in upoštevati določene 
minimalne standarde za storitve, ki jih 
zagotavljajo lokalne in regionalne javne 
uprave povsod po Evropski uniji;
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