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Predlog spremembe 1
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da ima trdna, k rezultatom 
usmerjena kohezijska politika strateško 
vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in rasti 
po vsej Uniji; poudarja, da so strukturna 
sklada in Kohezijski sklad pomembni deli 
javnih naložb v državah članicah in 
njihovih regijah;

1. poudarja, da ima trdna, k rezultatom 
usmerjena kohezijska politika strateško 
vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in rasti 
po vsej Uniji; poudarja, da so evropski 
strukturni in investicijski skladi 
pomembni deli javnih naložb v državah 
članicah in njihovih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 2
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, da negotovost, povezana s 
sprejetjem večletnega finančnega okvira, 
pomeni oviro za vsako resno proračunsko 
načrtovanje, to pa je dokaj zaskrbljujoče, 
saj bo leto 2104 začetek novega 
programskega obdobja, kar bo vplivalo 
zlasti na kohezijsko politiko;

2. je zaskrbljen, da negotovost, povezana s 
sprejetjem večletnega finančnega okvira, 
pomeni oviro za vsako resno proračunsko 
načrtovanje, to pa je dokaj zaskrbljujoče, 
saj bo leto 2014 začetek novega 
programskega obdobja, kar bo vplivalo 
zlasti na kohezijsko politiko ter ogrozilo 
pričakovane rezultate v povezavi s temi 
cilji;;

Or. ro

Predlog spremembe 3
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
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Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, da negotovost, povezana s 
sprejetjem večletnega finančnega okvira, 
pomeni oviro za vsako resno proračunsko 
načrtovanje, to pa je dokaj zaskrbljujoče, 
saj bo leto 2104 začetek novega 
programskega obdobja, kar bo vplivalo 
zlasti na kohezijsko politiko;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 4
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, da negotovost, povezana s 
sprejetjem večletnega finančnega okvira, 
pomeni oviro za vsako resno proračunsko 
načrtovanje, to pa je dokaj zaskrbljujoče, 
saj bo leto 2014 začetek novega 
programskega obdobja, kar bo vplivalo 
zlasti na kohezijsko politiko;

2. je zaskrbljen, da negotovost, povezana s 
sprejetjem večletnega finančnega okvira, 
pomeni oviro za vsako resno proračunsko 
načrtovanje, to pa je zaskrbljujoče, saj bo 
leto 2014 začetek novega programskega 
obdobja, kar bo vplivalo zlasti na 
kohezijsko politiko;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da zamisli o instrumentu za 
povezovanje Evrope ne bo mogoče 
uresničiti, če novi večletni finančni okvir 
ne bo sprejet, povezava tega instrumenta s 
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Kohezijskim skladom pa bo mogoča samo, 
če bodo zagotovljena zadostna sredstva in 
če bo zadoščeno ustreznim zahtevam;

Or. en

Predlog spremembe 6
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. izraža zaskrbljenost, da je začasna 
prekinitev plačil, ki jo izvaja Komisija, v 
nekaterih primerih posledica 
pomanjkanja virov, zaradi česar so 
uporabljena strožja merila;

Or. en

Predlog spremembe 7
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
in ocenjuje dejanske potrebe držav članic 
po plačilih v razdelku 1b skozi celotno 
leto 2013, da se ne bo ponovila podobna 
situacija kot v preteklih letih; opozarja, da 
bi lahko pomanjkanje sredstev za plačila 
Uniji preprečilo izpolnjevanje pravnih 
obveznosti in ogrozilo naložbena 
prizadevanja na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 8
Iosif Matula
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
učinkovito obravnavajo upravne 
pomanjkljivosti pri izvajanju kohezijske 
politike na terenu in tako zagotovijo 
primerno raven črpanja ter smiselno 
doseganje določenih ciljev in rezultatov; 
zato poziva Komisijo, naj za doseganje teh 
ciljev še naprej zagotavlja potrebno pomoč;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
učinkovito obravnavajo upravne 
pomanjkljivosti pri izvajanju kohezijske 
politike na terenu in tako zagotovijo 
primerno raven črpanja ter smiselno 
doseganje določenih ciljev in rezultatov; 
zato poziva Komisijo, naj za doseganje teh 
ciljev še naprej zagotavlja potrebno pomoč; 
priporoča, naj se proračunska sredstva iz 
sedanjega programskega obdobja 
namenijo programom usposabljanja za 
organe, ki bodo upravljali prihodnje 
programe, za katere se prejema pomoč iz 
strukturnih in kohezijskih skladov;

Or. ro

Predlog spremembe 9
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da naslednje programsko obdobje 
ponuja priložnost za nadaljnje izboljšanje 
pozitivnega vpliva kohezijske politike, in 
vztraja, da bi bilo treba čim prej pripraviti 
sporazume in programe o partnerstvu, tako
da bi omogočili uspešno izvajanje od 
1. januarja 2014 ter nemoten prehod k 
naslednjemu programskemu obdobju.

5. meni, da naslednje programsko obdobje 
ponuja priložnost za nadaljnje izboljšanje 
pozitivnega vpliva kohezijske politike, in 
vztraja, da bi bilo treba čim prej pripraviti 
sporazume in programe o partnerstvu;
poziva nacionalne organe, naj nemudoma 
posredujejo svoja priporočila, da bi 
omogočili uspešno izvajanje od 1. januarja 
2014 ter nemoten prehod k naslednjemu 
programskemu obdobju.

Or. ro
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