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Predlog spremembe 1
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da morajo države članice in 
organi EU v sedanjih težavnih razmerah 
za evropsko gospodarsko skupaj razmisliti 
o programu za rast, s katero bi se 
povečala smisel in verodostojnost politike 
proračunske konsolidacije; opominja, da 
lahko vključitev instrumentov EU, tako 
strukturnih skladov kot Evropske 
investicijske banke, v tem okviru bistveno 
prispeva k uresničitvi navedenega cilja;

Or. es

Predlog spremembe 2
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je kohezijska politika že 
zdavnaj dokazala svojo dodano vrednost 
kot nujno naložbeno orodje za učinkovito 
rast in nova delovna mesta, saj ustrezno 
odgovarja na naložbene potrebe regij, s tem 
pa ne prispeva samo k zmanjšanju razlik 
med njimi, temveč tudi h gospodarski 
oživitvi in razvoju Unije kot celote;

2. poudarja, da je kohezijska politika že 
zdavnaj dokazala, da je nujno naložbeno 
orodje za učinkovito rast in nova delovna 
mesta, saj ustrezno odgovarja na naložbene 
potrebe regij, s tem pa ne prispeva samo k 
zmanjšanju razlik med njimi, temveč tudi h 
gospodarski oživitvi in razvoju Unije kot 
celote;

Or. bg

Predlog spremembe 3
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, da se utegne ta problem v 
letu 2013 zaostriti, saj naj bi se izvajanje v 
razdelku 1b še pospešilo; poziva Svet in 
Komisijo, naj skupaj s Parlamentom 
nemudoma analizirata in ocenita zneske in 
potrebe, da izvajanje v letu 2013 ne bo 
ogroženo; poudarja, da bi lahko nezadostna 
sredstva za plačila ogrozila trenutno dobro 
delujoče programe;

4. je zaskrbljen, da se utegne ta problem v 
letu 2013 zaostriti, saj naj bi se izvajanje v 
razdelku 1b še pospešilo; poziva Svet in 
Komisijo, naj skupaj s Parlamentom 
nemudoma analizirata in ocenita zneske in 
potrebe, da izvajanje v letu 2013 ne bo 
ogroženo; poudarja, da bi lahko nezadostna 
sredstva za plačila ogrozila trenutno dobro 
delujoče programe in uresničitev njihovih 
zastavljenih ciljev.

Or. ro

Predlog spremembe 4
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Svet in Komisijo, naj preudarno 
ocenita dejanske potrebe po plačilih v letu 
2013 v razdelku 1b, da bi se izognila 
nestvarnim ali neutemeljenim
zmanjšanjem, in naj ne sprejemata 
odločitev v nasprotju z napovedmi, ki jih 
posredujejo države članice in ki jih 
Komisija uporabi za pripravo predloga 
proračuna; v zvezi s tem poudarja, da bo 
nasprotoval vsem morebitnim 
zmanjšanjem plačil glede na potrebe, ki 
jih bo Komisija predvidela na tej osnovi.

5. poziva Svet in Komisijo, naj preudarno 
ocenita dejanske potrebe po plačilih v letu 
2013 v razdelku 1b, naj sprejmeta samo 
ustrezno utemeljena zmanjšanja in naj ne 
sprejemata odločitev v nasprotju z 
napovedmi, ki jih posredujejo države 
članice in ki jih Komisija uporabi za 
pripravo predloga proračuna;

Or. de


