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Predlog spremembe 1
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je Parlament v resoluciji z dne 13. 
junija 2012 o večletnem finančnem okviru 
in lastnih sredstvih poudaril, da je proračun 
EU, zlasti pa odhodki za kohezijsko 
politiko, zmogljivo orodje, s katerim bi 
povečali strateške naložbe z evropsko 
dodano vrednostjo in evropskemu 
gospodarstvu povrnili rast in 
konkurenčnost;

A. ker je Parlament v resoluciji z dne 13. 
junija 2012 o večletnem finančnem okviru 
in lastnih sredstvih poudaril, da je proračun 
EU, zlasti pa odhodki za kohezijsko 
politiko, zmogljivo orodje, s katerim bi 
povečali strateške naložbe z evropsko 
dodano vrednostjo, prispevali h 
gospodarski rasti, ustvarjanju delovnih 
mest in blaginje ter izboljšali kakovost 
življenja ljudi;

Or. pt

Predlog spremembe 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je Parlament v resoluciji z dne 13. 
junija 2012 o večletnem finančnem okviru 
in lastnih sredstvih poudaril, da je proračun 
EU, zlasti pa odhodki za kohezijsko 
politiko, zmogljivo orodje, s katerim bi 
povečali strateške naložbe z evropsko 
dodano vrednostjo in evropskemu 
gospodarstvu povrnili rast in 
konkurenčnost;

A. ker je Parlament v resoluciji z dne 13. 
junija 2012 o večletnem finančnem okviru 
in lastnih sredstvih poudaril, da je proračun 
EU, zlasti pa odhodki za kohezijsko 
politiko, zmogljivo orodje, s katerim bi 
povečali strateške naložbe z dokazano
evropsko dodano vrednostjo in 
evropskemu gospodarstvu povrnili rast in 
konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je treba večletni finančni okvir za 
obdobje 2014-2020 obravnavati kot glavni 
instrument, s katerim se določa, ali bodo 
cilji strategije EU 2020 uresničeni v 
zadostni meri, in se je treba zato v 
trenutnih pogajanjih umakniti od krizne 
miselnosti ter stremeti k trdnemu in 
smiselnemu proračunu, ki bo zagotovil rast 
in delovna mesta, v končni fazi pa tudi 
visok življenjski standard in varnost 
državljanov EU;

B. ker je treba večletni finančni okvir za 
obdobje 2014–2020 obravnavati kot glavni 
instrument za doseganje ciljev strategije 
EU 2020 na celotnem ozemlju EU, pa tudi 
za doseganje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije; ker bi moral biti 
večletni finančni okvir usmerjen tudi k 
izražanju ciljev EU, o katerih so se 
dogovorili vodje držav in vlad, z 
dejanskimi in konkretnimi ukrepi in se je 
treba zato v trenutnih pogajanjih umakniti 
od krizne miselnosti ter stremeti k trdnemu 
in smiselnemu proračunu, ki bo zagotovil 
rast in delovna mesta, v končni fazi pa tudi 
visok življenjski standard in varnost 
državljanov EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker bi morala kohezijska politika EU, 
torej mehanizem, s katerim se prispeva k 
ustrezni vključitvi vseh regij EU v okviru 
enotnega trga, ostati osrednji temelj 
evropske solidarnosti;

C. ker bi morala kohezijska politika EU, 
torej mehanizem, s katerim se prispeva k 
ustrezni vključitvi vseh regij EU v okviru 
enotnega trga in ki je glavni odziv EU na 
trajne ekonomske, socialne in teritorialne 
razlike med njenimi regijami, ostati 
osrednji temelj evropske solidarnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker pa so potrebne reforme, da bi 
kohezijska politika postala bolj usmerjena 
v rezultate in prijaznejša do uporabnikov, 
nenazadnje pa tudi stroškovno
učinkovitejša;

D. ker pa so potrebne reforme, da bi 
kohezijska politika postala bolj usmerjena 
v rezultate in prijaznejša do uporabnikov, 
nenazadnje pa tudi učinkovitejša glede na 
opravljene naložbe; ker je treba posebno 
pozornost še vedno nameniti najbolj 
oddaljenim regijam, saj se soočajo s 
strogimi ekonomskimi in socialnimi 
omejitvami;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker pa so potrebne reforme, da bi 
kohezijska politika postala bolj usmerjena 
v rezultate in prijaznejša do uporabnikov, 
nenazadnje pa tudi stroškovno 
učinkovitejša;

D. ker pa so potrebne reforme, da bi 
kohezijska politika postala bolj usmerjena 
v rezultate, tematsko osredotočena in 
prijaznejša do uporabnikov, nenazadnje pa 
tudi stroškovno učinkovitejša;

Or. en

Predlog spremembe 7
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker se je kohezijska politika izkazala 
za prožen instrument in je bila pomemben 
dejavnik v boju z gospodarsko in finančno 
krizo, kjer je odločilno prispevala k 
različnim nacionalnim programom za 
oživitev ter si prizadevala za spodbujanje 
inovacij ob sočasnem odpravljanju razlik 
med evropskimi regijami;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker bi morala kohezijska politika 
omogočati pravičen dostop do virov in se 
odzvati na dejanske razvojne potrebe vseh 
regij EU, zaradi česar je potrebna 
prilagodljivost pri oblikovanju ciljev in 
naložbenih prednostnih nalog, ne glede na 
potrebe po naložbah denimo v razvoj in 
raziskave ter inovacije, ki so osrednje 
orodje za uresničevanje strategije EU 2020, 
ki bo na ustrezen način, torej prek „poti do 
odličnosti“, povezana s kohezijsko 
politiko;

E. ker bi morala kohezijska politika 
omogočati pravičen dostop do virov in se 
odzvati na dejanske razvojne potrebe vseh 
regij EU, zaradi česar je potrebna tudi
prilagodljivost za obravnavo posebnih 
potreb regij pri oblikovanju ciljev in 
naložbenih prednostnih nalog, ne glede na 
potrebe po naložbah denimo v razvoj in 
raziskave ter inovacije, ki so osrednje 
orodje za uresničevanje strategije EU 2020, 
ki bo na ustrezen način, torej prek „poti do 
odličnosti“, povezana s kohezijsko 
politiko;

Or. en

Predlog spremembe 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 
8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: nov 
večletni finančni okvir za konkurenčno, 
trajnostno in vključujočo Evropo ponovno 
zatrdil, da bo zagovarjal močnejšo 
kohezijsko politiko EU, ter vztrajal pri tem, 
da je treba dodeliti ustrezno raven 
sredstev;

F. ker je očitno, da je lahko kohezijska 
politika uporabna in učinkovita samo, če 
temelji na stabilnem, trdnem in vzdržnem 
finančnem okviru; v zvezi s tem je
Parlament v svoji resoluciji z dne 8. junija 
2011 o vlaganju v prihodnost: nov večletni 
finančni okvir za konkurenčno, trajnostno 
in vključujočo Evropo ponovno zatrdil, da 
bo zagovarjal močnejšo kohezijsko politiko 
EU, ter vztrajal pri tem, da je treba dodeliti 
primerno raven sredstev, ki bo vsaj na 
ravni, enaki tisti, ki je bila dogovorjena za 
sedanje programsko obdobje 2007–2013;

Or. en

Predlog spremembe 10
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ga. ker je Evropski parlament v svoji 
resoluciji z dne 8. junija 2011 o vlaganju v 
prihodnost: nov večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo 
Evropo1 posvaril pred izpostavljanjem 
kohezijskih sredstev sankcijam v okviru 
makroekonomskega pogojevanja v 
povezavi s Paktom za stabilnost in rast, saj 
bi bilo to v nasprotju s cilji, za katere si 
kohezijska politika prizadeva, 
tj. zmanjšanje regionalnih razlik;
__________________
1 P7_TA(2011)0266.

Or. en
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Predlog spremembe 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ga. ker imajo od kohezijske politike EU 
korist tako upravičenci kot neto plačniki 
in ker je v obdobju 2007–2013 vsak euro 
kohezijskega financiranja za Poljsko, 
Madžarsko, Republiko Češko in Slovaško 
ustvaril povprečno 0,61 EUR neposrednih 
in posrednih koristi za države članice EU-
15;

Or. pl

Predlog spremembe 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ga. ker je kohezijska politika EU razvojna 
politika in strateško orodje za naložbe, 
rast in konkurenčnost z nesporno dodano 
vrednostjo EU, ki prispeva k rasti in 
ustvarjanju delovnih mest v vsej Uniji ter 
pomaga pri premagovanju sedanje 
gospodarske in finančne krize; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Točka i 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

i. znesek 376 milijard EUR za kohezijsko 
politiko, kot ga je predlagala Komisija v 
predlogu uredbe o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020, bi bilo treba 
obravnavati kot najnižjo razumno raven 
financiranja, zato bi moral v prihodnjem 
pogajalskem stališču Parlamenta veljati za 
skrajno mejo.

i. znesek 376 milijard EUR za kohezijsko 
politiko, kot ga je predlagala Komisija v 
predlogu uredbe o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020, bi bilo treba 
obravnavati kot najnižjo razumno raven 
financiranja, zato bi moral v prihodnjem 
pogajalskem stališču Parlamenta veljati za 
skrajno mejo. Obžaluje predlog Komisije o 
zmanjšanju posebne dodatne dodelitve 
sredstev najbolj oddaljenim in najmanj 
poseljenim regijam za 47 % in meni, da bi 
bilo treba dodeliti enak znesek finančnih 
sredstev kot v prejšnjem programskem 
obdobju.

Or. pt

Predlog spremembe 14
Georgios Stavrakakis, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Constanze Angela Krehl, 
Lambert Van Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous 
Omarjee

Osnutek mnenja
Točka i 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

i. znesek 376 milijard EUR za kohezijsko 
politiko, kot ga je predlagala Komisija v 
predlogu uredbe o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020, bi bilo treba 
obravnavati kot najnižjo razumno raven 
financiranja, zato bi moral v prihodnjem 
pogajalskem stališču Parlamenta veljati za 
skrajno mejo.

i. poudarja, da je stališče Evropskega 
parlamenta, da bi bilo treba financiranje 
kohezijske politike ohraniti vsaj na ravni 
iz obdobja 2007–2013, in sicer 
366,8 milijard EUR v cenah iz leta 2011 
(brez instrumenta za povezovanje Evrope), 
kar je najnižja raven stabilnega
financiranja in zato v prihodnjem 
pogajalskem stališču Parlamenta velja za 
skrajno mejo.

Or. en
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Predlog spremembe 15
Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Točka i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ia. opominja, da je treba vsa vprašanja 
glede zasnove kohezijske politike 
obravnavati v okviru tekočih rednih 
zakonodajnih postopkov o zakonodajnem 
svežnju za obdobje 2014–2020 in da bi 
morala uredba o večletnem finančnem 
okviru obravnavati izključno zneske in 
vrste odhodkov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Cornelia Ernst

Osnutek mnenja
Točka i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ia. sankcije v okviru makroekonomskega 
pogojevanja, povezanega s Paktom za 
stabilnost in rast, niso del večletnega 
finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 17
Tomasz Piotr Poręba

Osnutek mnenja
Točka i a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ia. ker izkušnje z veljavnim finančnim 
okvirom kažejo, da je treba črpanje 
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financiranja ohraniti na 4 % BDP, kar je 
zgornja meja za dodelitev kohezijskih 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 18
Danuta Maria Hübner

Osnutek mnenja
Točka i b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ib. opominja, da morajo po členu 312(5) 
PDEU Parlament, Svet in Komisija 
sprejeti vse ukrepe za olajšanje sprejetja 
finančnega okvira med celotnim 
veljavnim postopkom in da bi moral Svet v 
ta namen zagotoviti, da je Parlament 
predhodno obveščen o pravnem 
instrumentu, ki mu ga Svet namerava 
predložiti za soglasje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Osnutek mnenja
Točka i b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ib. ob upoštevanju, da kohezijska politika 
zagotavlja podporo ukrepom za uskladitev 
ekonomskih in socialnih razmer v vseh 
regijah EU in zlasti za zmanjšanje 
razvojnih razlik, s katerimi se soočajo 
regije z najbolj omejenimi možnostmi,
nasprotuje poskusom vzpostavitve 
tematskih skladov v škodo kohezijski 
politiki, ki bodo ogrozili nacionalna 
finančna sredstva;
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Or. pl


