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Predlog spremembe 1
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju določb tretjega odstavka 
člena 174 PDEU, ki poudarjajo, da je 
treba posebno pozornost nameniti 
potrebam območij, ki so trajno prizadeta 
zaradi geografskih in demografskih 
omejitev, kot so otoki, gore in redko 
poseljena območja,

Or. en

Predlog spremembe 2
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 175 PDEU, ki 
poudarja, da se pri oblikovanju in 
izvajanju politik in dejavnosti Unije ter 
vzpostavljanju notranjega trga upoštevajo 
cilji iz člena 174, s čimer se prispeva 
k njihovemu uresničevanju,

Or. en

Predlog spremembe 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 107(3)(a) in (c) 
PDEU, ki določa upravičenost do 

– ob upoštevanju člena 107(3)(a) in (c) 
PDEU, ki določa upravičenost do 
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regionalne državne pomoči za 
pospeševanje gospodarskega razvoja za 
določena območja v Evropski uniji z 
omejenimi možnostmi,

regionalne državne pomoči za 
pospeševanje gospodarskega razvoja
območij, kjer je življenjska raven izjemno 
nizka ali kjer je podzaposlenost velika, in 
v regijah iz člena 349 glede na njihov 
strukturni, gospodarski in socialni 
položaj,

Or. en

Predlog spremembe 4
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 349 PDEU, ki 
upošteva oddaljenost, otoško lego, 
majhnost, težavno topografijo in podnebje 
najbolj oddaljenih regij in njihovo 
ekonomsko odvisnost od maloštevilnih 
proizvodov ter dovoljuje evropskim 
institucijam, da sprejmejo posebne 
ukrepe, ki so zlasti namenjeni opredelitvi 
pogojev uporabe Pogodb za te regije, 
vključno s skupnimi politikami,

Or. en

Predlog spremembe 5
Francesca Barracciu

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
3. julija 2012 o razvoju makroregionalnih 
strategij EU: sedanja praksa in
pričakovanja za prihodnost, zlasti v 
Sredozemlju1,
––––––––––––––––––––––––––––
Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0269.
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Or. en

Predlog spremembe 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora INT/653 z 
dne 26. marca 2013 o notranjem trgu in 
državni pomoči za regije,

Or. en

Predlog spremembe 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju odločbe Komisije 
C(2012) 7542 final v zadevi SA 33243 
Jornal de Madeira,

Or. en

Predlog spremembe 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju točke 57 sklepov 
Evropskega sveta o večletnem finančnem 
okviru z dne 7./8. februarja 2013 –
Regionalna pomoč1,
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––––––––––––––––––––––––––
1 EUCO 37/13, 8. 2. 2013, str. 22.

Or. en

Predlog spremembe 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Navedba sklicevanj 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije iz 
leta 1998 državam članicam o povezavah 
med regionalno politiko in politiko 
konkurence – okrepitev koncentracije in 
medsebojne usklajenosti (COM(98) 673),

Or. en

Predlog spremembe 10
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske 
unije v združenih zadevah T-443/08 in T-
455/08T: Mitteldeutsche Flughafen in 
Flughafen Leipzig/Halle proti Komisiji,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z 
naslovom „Najprej pomisli na male – ‚Akt 
za mala podjetja‘ za Evropo“ 
(COM(2008)0394),

Or. en

Predlog spremembe 12
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker pravna podlaga za nove predloge, 
kot jo določa člen 109 PDEU, predvideva 
le posvetovanje s Parlamentom, ne pa 
rednega zakonodajnega postopka;

B. ker pravna podlaga za nove predloge, 
kot jo določa člen 109 PDEU, predvideva 
le posvetovanje s Parlamentom, ne pa 
rednega zakonodajnega postopka; ker 
Parlament nima besede pri sprejemanju 
smernic o regionalni državni pomoči za 
2014–2020;

Or. en

Predlog spremembe 13
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so najpogostejše oblike programov 
državne podpore nepovratna sredstva in 
subvencije, davčne olajšave, opustitve, 
spodbudne nagrade, ugodna posojila, 
jamstva, ugodne posojilne obrestne mere in 
kapitalska udeležba, ki jih dodeljujejo 
nacionalne, regionalne in lokalne uprave 
ter subjekti pod javnim nadzorom;

D. ker so najpogostejše oblike programov 
državne podpore nepovratna sredstva in 
subvencije, davčne olajšave, opustitve, 
spodbudne nagrade, ugodna posojila, 
jamstva, ugodne posojilne obrestne mere in 
kapitalska udeležba, ki jih dodeljujejo 
nacionalne, regionalne in lokalne uprave 
ter subjekti pod javnim nadzorom in ki se 
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dodeljujejo prek vse večjega števila oblik 
javno-zasebnih partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je po mnenju Komisije namen 
smernic o regionalni pomoči spodbujati 
konkurenčen in usklajen enotni trg, 
hkrati pa ohranjati učinke izkrivljanja 
pomoči na čim nižji ravni;

Or. en

Predlog spremembe 15
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bi morala biti državna pomoč bolje 
usklajena s cilji, ki jih je postavil Evropski 
svet marca 2000 v Lizboni, hkrati pa 
dopolnjevati cilje drugih politik EU, zlasti 
kohezijske;

F. ker državna pomoč dopolnjuje cilje 
drugih politik EU, zlasti kohezijske;

Or. en

Predlog spremembe 16
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bi morala biti državna pomoč bolje 
usklajena s cilji, ki jih je postavil Evropski 
svet marca 2000 v Lizboni, hkrati pa 
dopolnjevati cilje drugih politik EU, zlasti 
kohezijske;

F. ker bi si pri državni pomoči morali 
prizadevati za ravnovesje s cilji drugih 
politik EU, zlasti kohezijske;

Or. en

Predlog spremembe 17
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je obstoj mehanizma, ki zagotavlja 
učinkovito izvajanje in uporabo državne 
pomoči EU, eden od splošnih predhodnih 
pogojev, določenih v osnutku sklopa 
predpisov za kohezijsko politiko za 
obdobje 2014–2020;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker lahko odsotnost sklicevanja na 
finančno sposobnost držav članic še bolj 
poveča razlike v konkurenčnih pogojih po 
vsej EU;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker lahko odsotnost sklicevanja na 
finančno sposobnost držav članic še bolj 
poveča razlike v konkurenčnih pogojih po 
vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 20
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike 
in pravil o programih državne pomoči za 
krepitev lokalnih in regionalnih naložb 
ključnega pomena za spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, regionalnega in lokalnega 
razvoja, industrijske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest; vendar je zaskrbljen glede 
tega, ali so pravila o državni pomoči
skladna z izvajanjem evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov;

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike 
in pravil o programih državne pomoči za 
krepitev lokalnih in regionalnih naložb 
ključnega pomena za spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, regionalnega in lokalnega 
razvoja, industrijske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest; meni, da je regionalna 
državna pomoč ključni instrument za 
odpravo učinkov krize in nudenje podpore 
regijam v težavah; zato poziva Komisijo, 
naj ohrani zgornje meje obstoječega
programa državne pomoči in odstotek 
prebivalstva, vključenega v to pomoč, da 
bo lahko učinkoviteje spodbujala usklajen 
regionalni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 21
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike 
in pravil o programih državne pomoči za 
krepitev lokalnih in regionalnih naložb 
ključnega pomena za spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, regionalnega in lokalnega 
razvoja, industrijske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest; vendar je zaskrbljen glede 
tega, ali so pravila o državni pomoči 
skladna z izvajanjem evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov;

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike 
in pravil o programih državne pomoči za 
krepitev lokalnih in regionalnih naložb 
ključnega pomena za spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, regionalni in lokalni razvoj, 
prispevanje k zmanjševanju regionalnih 
neravnovesij ter spodbujanje 
konkurenčnosti podjetij, rasti in 
ustvarjanja delovnih mest; vendar je 
zaskrbljen glede tega, ali so pravila o 
državni pomoči skladna z izvajanjem 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo posodobitev državne 
pomoči skladna s predlaganimi 
spremembami splošne uredbe o 
strukturnih skladih, in prepreči vsakršno 
neenako obravnavanje območij, ki sodijo
v isto kategorijo in imajo podobne 
gospodarske težave;

Or. en

Predlog spremembe 22
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike 
in pravil o programih državne pomoči za 
krepitev lokalnih in regionalnih naložb 
ključnega pomena za spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, regionalnega in lokalnega 
razvoja, industrijske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest; vendar je zaskrbljen glede 
tega, ali so pravila o državni pomoči 
skladna z izvajanjem evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov;

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike 
in pravil o programih državne pomoči za 
krepitev lokalnih in regionalnih naložb 
ključnega pomena za spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, regionalnega in lokalnega 
razvoja, pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti in ustvarjanja delovnih 
mest; vendar je zaskrbljen glede tega, ali so 
pravila o državni pomoči skladna z 
izvajanjem evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov;
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Or. en

Predlog spremembe 23
Osnutek mnenja

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike 
in pravil o programih državne pomoči za 
krepitev lokalnih in regionalnih naložb 
ključnega pomena za spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, regionalnega in lokalnega 
razvoja, industrijske rasti in ustvarjanja 
delovnih mest; vendar je zaskrbljen glede 
tega, ali so pravila o državni pomoči 
skladna z izvajanjem evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov;

1. meni, da je izvajanje kohezijske politike 
in pravil o programih državne pomoči za 
krepitev lokalnih in regionalnih naložb ter 
javno-javnih partnerstev ključnega 
pomena za spodbujanje ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, 
regionalnega in lokalnega razvoja, 
industrijske rasti in ustvarjanja delovnih 
mest; vendar je zaskrbljen glede tega, ali so 
pravila o državni pomoči skladna z 
izvajanjem evropskih strukturnih in
investicijskih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. opozarja, da je Komisija na splošno 
priporočala doseganje skladnosti med 
regionalno politiko in politiko 
konkurence, pri čemer je pozvala vse 
institucije in države članice EU, naj si 
delijo to odgovornost pri oblikovanju 
različnih instrumentov, da se bodo 
približale skupnemu cilju ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije EU za 
trden enotni trg;
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Or. en

Predlog spremembe 25
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij ter da mora proces 
posodobitve državne pomoči upoštevati 
cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni;

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij in doseganju usklajenega in 
uravnoteženega razvoja EU ter da mora 
proces posodobitve državne pomoči 
upoštevati cilje kohezije po celotni EU; v 
zvezi s tem vztraja pri vzpostavitvi pravih 
sinergij med obema politikama, da bi se 
odpravila morebitna moteča odstopanja in 
zagotovila največja usklajenost politik 
med izvajanjem; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 26
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij ter da mora proces 
posodobitve državne pomoči upoštevati 
cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni;

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij in najbolj prikrajšanih 
območij ter da mora proces posodobitve 
državne pomoči upoštevati cilje kohezije 
po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni, pri čemer je treba 
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upoštevati posebne in trajne omejitve 
najbolj prikrajšanih regij v EU;

Or. en

Predlog spremembe 27
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij ter da mora proces 
posodobitve državne pomoči upoštevati 
cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni;

2. poudarja, da so pravila o državni pomoči 
in cilji kohezijske politike nujno potrebni 
za izboljšanje položaja manj razvitih regij 
ter da mora proces posodobitve državne 
pomoči upoštevati cilje kohezije po celotni 
EU, tem regijam pa omogočiti doseganje 
ravni gospodarske in družbene blaginje, 
ki so jo dosegle druge regije v EU; meni, 
da mora posodabljanje pravil konkurence 
temeljiti na razumevanju učinka teh pravil 
na podnacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 28
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij ter da mora proces 
posodobitve državne pomoči upoštevati 
cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni;

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij ter da mora proces 
posodobitve državne pomoči upoštevati 
cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence na eni 
strani temeljiti na razumevanju učinka teh 
pravil na podnacionalni ravni, na drugi 
strani pa preprečevati tekmovanje podjetij 
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za subvencije;

Or. en

Predlog spremembe 29
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij ter da mora proces 
posodobitve državne pomoči upoštevati 
cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni;

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja zlasti
manj razvitih regij ter da mora proces 
posodobitve državne pomoči upoštevati 
cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 30
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja manj 
razvitih regij ter da mora proces 
posodobitve državne pomoči upoštevati 
cilje kohezije po celotni EU; meni, da mora 
posodabljanje pravil konkurence temeljiti 
na razumevanju učinka teh pravil na 
podnacionalni ravni;

2. poudarja, da morajo pravila o državni 
pomoči in cilji kohezijske politike 
prispevati k izboljšanju položaja regij ter 
da mora proces posodobitve državne 
pomoči upoštevati cilje kohezije po celotni 
EU; meni, da mora posodabljanje pravil 
konkurence temeljiti na razumevanju 
učinka teh pravil na podnacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 31
Younous Omarjee

Predlog resolucije
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Odstavek 2 a (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da za državno pomoč, ki je 
bila dodeljena območjem, za katera so 
značilni oddaljenost, bistveno povišani 
stroški prevoza in omejitve zaradi velikosti 
trga, ni verjetno, da bo povzročila 
izkrivljanje trga, in da bi bilo treba pravila 
o državni pomoči ustrezno prilagoditi v 
skladu z načelom sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 32
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja cilj Komisije v procesu 
posodobitve državne pomoči, ki je 
zagotovitev jasnejših, neposrednejših in 
enostavnejših načel; meni, da morajo biti ta 
načela dobro usklajena z drugimi 
politikami EU ter dovolj jasna, predvidljiva 
in prilagodljiva, da lahko izpolnijo potrebe 
nekaterih držav članic in njihovih regij, ki 
se srečujejo s krizo in izredno težkimi 
gospodarskimi razmerami; ponavlja svoje 
priznanje vloge državne pomoči pri 
reševanju krize; izraža svojo zaskrbljenost, 
da predlog, kot je bil objavljen za 
posvetovanje, ne temelji v zadostni meri na 
dokazih in bo nasprotoval cilju 
poenostavitve;

3. pozdravlja cilj Komisije v procesu 
posodobitve državne pomoči, ki je 
zagotovitev jasnejših, neposrednejših in 
enostavnejših načel; meni, da morajo biti ta 
načela dobro usklajena z drugimi 
politikami EU ter dovolj jasna, predvidljiva 
in prilagodljiva, da lahko izpolnijo potrebe 
nekaterih držav članic in njihovih regij, ki 
se srečujejo s krizo in izredno težkimi 
gospodarskimi razmerami; meni, da so 
glede na sedanjo gospodarsko in socialno 
krizo javne naložbe bistvenega pomena v 
okviru celovite strategije za rast in 
zaposlovanje; v zvezi s tem ponavlja
pomembno vlogo državne pomoči pri 
reševanju krize; izraža svojo zaskrbljenost, 
da predlog, kot je bil objavljen za 
posvetovanje, ne temelji v zadostni meri na 
dokazih in bo nasprotoval cilju 
poenostavitve; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjih smernicah o regionalni 
državni pomoči navede, da se stopnje 
intenzivnosti pomoči, določene v teh 
smernicah, ne uporabljajo za javne 
subvencije, ki so jih države članice 
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dodelile prek sredstev iz skladov ESS in 
ESRR in ki izpolnjujejo zahteve glede 
združljivosti iz odločbe ali okvira za 
storitve splošnega gospodarskega 
pomena;

Or. en

Predlog spremembe 33
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja cilj Komisije v procesu 
posodobitve državne pomoči, ki je 
zagotovitev jasnejših, neposrednejših in 
enostavnejših načel; meni, da morajo biti ta 
načela dobro usklajena z drugimi 
politikami EU ter dovolj jasna, predvidljiva 
in prilagodljiva, da lahko izpolnijo potrebe 
nekaterih držav članic in njihovih regij, ki 
se srečujejo s krizo in izredno težkimi 
gospodarskimi razmerami; ponavlja svoje 
priznanje vloge državne pomoči pri 
reševanju krize; izraža svojo zaskrbljenost, 
da predlog, kot je bil objavljen za 
posvetovanje, ne temelji v zadostni meri na 
dokazih in bo nasprotoval cilju 
poenostavitve;

3. pozdravlja cilj Komisije v procesu 
posodobitve državne pomoči, ki je 
zagotovitev jasnejših, neposrednejših in 
enostavnejših načel; meni, da morajo biti ta 
načela dobro usklajena z drugimi 
politikami EU ter dovolj jasna, predvidljiva 
in prilagodljiva, da lahko izpolnijo potrebe 
nekaterih držav članic in njihovih regij, ki 
se srečujejo s krizo in izredno težkimi 
gospodarskimi razmerami; ponavlja svoje 
priznanje vloge državne pomoči pri 
reševanju krize; izraža svojo zaskrbljenost, 
da predlog, kot je bil objavljen za 
posvetovanje, ne dopolnjuje v zadostni 
meri kohezijske politike, zlasti ne v zvezi s 
pravili za preprečevanje selitve 
proizvodnje, in bo nasprotoval cilju 
poenostavitve;

Or. en

Predlog spremembe 34
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja cilj Komisije v procesu 
posodobitve državne pomoči, ki je 
zagotovitev jasnejših, neposrednejših in 
enostavnejših načel; meni, da morajo biti ta 
načela dobro usklajena z drugimi 
politikami EU ter dovolj jasna, predvidljiva 
in prilagodljiva, da lahko izpolnijo potrebe 
nekaterih držav članic in njihovih regij, ki 
se srečujejo s krizo in izredno težkimi 
gospodarskimi razmerami; ponavlja svoje 
priznanje vloge državne pomoči pri 
reševanju krize; izraža svojo zaskrbljenost, 
da predlog, kot je bil objavljen za 
posvetovanje, ne temelji v zadostni meri na 
dokazih in bo nasprotoval cilju 
poenostavitve;

3. pozdravlja cilj Komisije v procesu 
posodobitve državne pomoči, ki je 
zagotovitev jasnejših, neposrednejših in 
enostavnejših načel; meni, da morajo biti ta 
načela dobro usklajena z drugimi 
politikami EU ter dovolj jasna, predvidljiva 
in prilagodljiva, da lahko izpolnijo potrebe 
nekaterih držav članic in njihovih regij, ki 
se srečujejo s krizo in izredno težkimi 
gospodarskimi razmerami; ponavlja svoje 
priznanje vloge državne pomoči pri 
reševanju gospodarske krize; izraža svojo 
zaskrbljenost, da predlog, kot je bil 
objavljen za posvetovanje, ne temelji v 
zadostni meri na dokazih in bo nasprotoval 
cilju poenostavitve;

Or. en

Predlog spremembe 35
Michael Theurer

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. priporoča, da se splošna zgornja meja 
za obseg območij „a“ in „c“ določi na 
45 % namesto na 42 % prebivalstva EU-
27 za obdobje 2014–2020;

Or. en

Predlog spremembe 36
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj v prihodnjih 
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smernicah o regionalni državni pomoči 
potrdi, da se stopnje intenzivnosti pomoči, 
določene v teh smernicah, ne uporabljajo 
za javne subvencije, ki so jih države 
članice dodelile prek sredstev iz skladov 
ESS in ESRR in ki izpolnjujejo zahteve 
glede združljivosti iz odločbe ali okvira za 
storitve splošnega gospodarskega 
pomena;

Or. en

Predlog spremembe 37
Michael Theurer

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. predlaga, da se obmejnim regijam 
dodeli poseben obseg pomoči, tako da se
skupni znesek regionalne državne pomoči 
v sosednjih obmejnih regijah ne bi 
bistveno razlikoval, saj bi to lahko 
negativno vplivalo na gospodarstvo 
obmejne regije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU 

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da na prikrajšanih območjih EU 
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lahko v svetovnem okviru potisnjeno v 
slabši položaj v primerjavi s tretjimi 
državami, ki bi izkoriščale ohlapnejše 
programe zaposlovanja ali nižje stroške;

potrebne prilagoditve bilance stanja v 
zasebnem sektorju in ekonomska 
negotovost ogrožajo naložbe in dostop do 
financiranja, s tem pa povečujejo razlike 
med regijami; poziva Komisijo, naj uvede 
zaščitne ukrepe proti „izkrivljanjem 
zaradi globokih žepov“, ki se lahko 
pojavijo med državami članicami, kot so 
finančne omejitve, ki jih je treba 
prilagoditi različnim fiskalnim 
zmožnostim držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 39
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU 
lahko v svetovnem okviru potisnjeno v 
slabši položaj v primerjavi s tretjimi 
državami, ki bi izkoriščale ohlapnejše 
programe zaposlovanja ali nižje stroške;

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da na prikrajšanih območjih EU 
potrebne prilagoditve bilance stanja v 
zasebnem sektorju in ekonomska 
negotovost ogrožajo naložbe in dostop do 
financiranja, s tem pa povečujejo razlike 
med regijami;

Or. en

Predlog spremembe 40
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU 
lahko v svetovnem okviru potisnjeno v 
slabši položaj v primerjavi s tretjimi 
državami, ki bi izkoriščale ohlapnejše 
programe zaposlovanja ali nižje stroške;

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 41
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah; v 
zvezi s tem opozarja Evropsko komisijo na 
položaj najbolj oddaljenih regij, v zvezi s 
katerim je treba upoštevati njihove 
posebne omejitve, ki ne dopuščajo 
zmanjšanja intenzivnosti dodatne pomoči 
v korist teh regij, in sicer z jasnim 
jamstvom, da podjetja, ki opravljajo 
nefinančno dejavnost, ne bodo izključena 
iz programov državne pomoči, če sodijo v 
naslednje kategorije iz statistične 
klasifikacije gospodarskih dejavnosti 
NACE Revizija 2: podjetja, katerih glavna 
dejavnost sodi na področje K (Finančne 
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in zavarovalniške dejavnosti), ali podjetja, 
ki opravljajo dejavnosti znotraj skupine in 
katerih glavna dejavnost sodi v razred 
70.10 (Dejavnost uprav podjetij) ali 70.22 
(Drugo podjetniško in poslovno 
svetovanje); poudarja, da bi bilo 
gospodarstvo EU lahko v svetovnem 
okviru potisnjeno v slabši položaj v 
primerjavi s tretjimi državami, ki bi 
izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

Or. en

Predlog spremembe 42
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati, temveč ohraniti na vsaj 45,5 %,
in da je treba ponovno preučiti zmanjšanje 
intenzivnosti pomoči ob upoštevanju 
političnih, gospodarskih in socialnih ter 
demografskih razmer v državah članicah;
poziva Komisijo, naj se ne osredotoči le na 
regije z nizko gostoto prebivalstva, ampak 
tudi na regije, ki se srečujejo s stalnim 
zmanjševanjem števila prebivalstva, in 
regije z velikim neravnovesjem med 
delovno aktivnim in neaktivnim 
prebivalstvom zaradi odseljevanja 
mlajšega prebivalstva; poziva Komisijo, 
naj po potrebi ustvari novo kategorijo za 
upravičenost; poudarja, da bi bilo 
gospodarstvo EU lahko v svetovnem 
okviru potisnjeno v slabši položaj v 
primerjavi s tretjimi državami, ki bi 
izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj v svojih 
smernicah ponovno jasno navede načela 
nedegresivnosti in časovne neomejenosti 
pomoči podjetjem za njihovo delovanje v 
najbolj oddaljenih regijah zaradi 
posebnih omejitev teh regij; poudarja, da 
bi bilo gospodarstvo EU lahko v 
svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške, zlasti v 
najbolj oddaljenih regijah, ki mejijo na 
manj razvite države;

Or. en

Predlog spremembe 44
Richard Seeber

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
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upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
vztraja, da je treba razliko v intenzivnosti 
pomoči med vsemi kategorijami regij in 
velikostmi podjetij omejiti na največ 15 %; 
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

Or. en

Predlog spremembe 45
Karin Kadenbach

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
vztraja, da je treba razliko v intenzivnosti 
pomoči med vsemi kategorijami regij in 
velikostmi podjetij omejiti na največ 15 %; 
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe
zaposlovanja ali nižje stroške;

Or. en

Predlog spremembe 46
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 4. meni, da se razdeljenost na geografske 
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cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah ter 
njihovih naravnih, geografskih in 
demografskih omejitev; poudarja, da bi 
bilo gospodarstvo EU lahko v svetovnem 
okviru potisnjeno v slabši položaj v 
primerjavi s tretjimi državami, ki bi 
izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

Or. en

Predlog spremembe 47
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe
zaposlovanja ali nižje stroške;

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami z 
manj strogimi programi zaposlovanja ali
nižjimi strukturami stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 48
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške;

4. meni, da se razdeljenost na geografske 
cone v okviru novih smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 ne sme 
zmanjšati in da je treba ponovno preučiti 
zmanjšanje intenzivnosti pomoči ob 
upoštevanju političnih, gospodarskih in 
socialnih razmer v državah članicah;
poudarja, da bi bilo gospodarstvo EU lahko 
v svetovnem okviru potisnjeno v slabši 
položaj v primerjavi s tretjimi državami, ki 
bi izkoriščale ohlapnejše programe 
zaposlovanja ali nižje stroške; zato meni, 
da se razdeljenost na geografske cone ne 
sme zmanjšati pod 45,5 %, saj bi bil 
drugače ogrožen gospodarski razvoj regij;

Or. en

Predlog spremembe 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba regionalno 
državno pomoč v okviru širšega procesa 
posodobitve posodobiti v skladu z 
dinamiko in tempom gospodarstva po 
krizi, kar ustvarja potrebo po večji 
prožnosti pri ugotavljanju prikrajšanosti 
regij; meni, da v ta namen merilo za izbiro 
prikrajšanih območij v skladu z izjemo iz 
člena 107(3)(c) PDEU ne sme biti zgolj 
razlika, dobljena z matematičnim 
odštevanjem števila prebivalstva iz 
člena 107(3)(a) PDEU od skupnega 
števila prebivalstva EU, ki mu je bila 
dodeljena pomoč, ampak je treba državam 
članicam omogočiti, da za ugotavljanje 
dejanske prikrajšanosti regij uporabijo 
širok sklop parametrov; opozarja 
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Komisijo, da bi bilo treba popolnoma v 
skladu s cilji Pogodbe posebno pozornost 
nameniti ne samo prikrajšanosti, ki izhaja 
iz nizke gostote prebivalstva, ampak tudi 
prikrajšanosti, ki izhaja iz gospodarske 
zapletenosti gorskih in otroških regij, 
bližine meja in naravnih nesreč;

Or. en

Predlog spremembe 50
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da bi morala Komisija, da bi 
upoštevala poseben položaj najbolj 
oddaljenih regij, priznan v 
členu 107(3)(a) PDEU, zagotavljati tem 
regijam vsaj enako raven pomoči, kot jo je 
dodeljevala v okviru obstoječega 
programa, glede na to, da so njihove 
omejitve strukturne in trajne; zato meni, 
da bi bilo treba največjo stopnjo 
intenzivnosti pomoči, ki se uporablja za 
regionalne naložbe v najbolj oddaljene 
regije, ohraniti nespremenjeno; poudarja, 
da sta nedegresivnost in časovna 
neomejenost pomoči za delovanje podjetij 
v najbolj oddaljenih regijah bistvena 
zaradi oddaljenosti teh regij od notranjega 
trga EU, bližine z drugimi trgi manj 
razvitih držav in njihovih trajnih omejitev;

Or. en

Predlog spremembe 51
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. predlaga, naj Komisija pri svojih 
merilih za razdeljevanje v cone upošteva 
naravne, geografske ali demografske 
omejitve, s katerimi se srečujejo nekatere 
regije, vključno s podeželskimi, gorskimi 
in otoškimi območji; poudarja, da zahteve 
glede razdeljevanja v cone niso vedno 
prilagojene vsem območjem z vidika 
najmanjše velikosti in obsega con ter da ta 
območja zelo pogosto ne morejo izpolniti 
meril glede prebivalstva, določenih v 
smernicah; zato zahteva omilitev teh 
zahtev bodisi z določitvijo ustreznejših 
pragov prebivalstva bodisi z uporabo teh 
dveh meril na drugačen način;

Or. en

Predlog spremembe 52
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. predlaga, naj Komisija pri svojih 
merilih za razdeljevanje v cone upošteva 
naravne, geografske ali demografske 
omejitve, s katerimi se srečujejo nekatere 
regije, vključno s podeželskimi, gorskimi 
in otoškimi območji; poudarja, da zahteve 
glede razdeljevanja v cone niso vedno 
prilagojene vsem območjem z vidika 
najmanjše velikosti in obsega con ter da ta 
območja zelo pogosto ne morejo izpolniti 
zahtevanih meril glede prebivalstva; zato 
zahteva omilitev teh zahtev bodisi z 
določitvijo ustreznejših pragov 
prebivalstva bodisi s prožnejšo uporabo 
teh dveh meril;

Or. en
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Predlog spremembe 53
Giommaria Uggias

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da je državna pomoč upravičeno 
nadomestilo za omejitve zaradi otoške lege 
in da bi bilo treba tak pogoj obravnavati 
kot edino merilo za namene ozemeljskega 
obsega regionalne državne pomoči za 
2014–2020, da bi otoškim območjem 
omogočili odpravo strukturnih omejitev 
ter vzpostavitev pogojev za ekonomsko, 
socialno in ozemeljsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 54
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. opozarja Komisijo na poseben položaj 
najbolj oddaljenih regij, priznan v 
členu 107(3)(a) PDEU, in poudarja 
potrebo po prožnejšem pristopu, 
prilagojenem njihovim posebnim 
značilnostim; meni, da bi bilo treba 
najbolj oddaljenim regijam omogočiti, da 
namenjajo pomoč podjetjem za njihovo 
delovanje, in da bi morale še naprej 
prejemati enako raven pomoči, kot se jim 
je dodeljevala v preteklosti; kar zadeva 
pomoč za naložbe, meni, da je treba 
dodatek za najbolj oddaljene regije 
ohraniti nespremenjen;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. dvomi v ustreznost nove delitve na 
cone za regionalno državno pomoč, ki 
temelji na BDP in stopnji brezposelnosti; 
zlasti predlaga, da se pri merilih za 
razdeljevanje v cone upoštevajo tudi 
naravne, geografske in demografske 
omejitve, s katerimi se srečujejo nekatere 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 56
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. meni, da bi bilo treba kot novo merilo 
za upravičenost regij, deležnih državne 
pomoči, poleg BDP upoštevati tudi 
stopnjo brezposelnosti;

Or. en

Predlog spremembe 57
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
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nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije ter 
regije, ki jih je kriza še posebej hudo 
prizadela in za katere bi lahko bila javna 
finančna sredstva v okviru kohezijske 
politike in regionalne državne pomoči 
edini vir naložb, poseben varnostni režim,
ki bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

Or. en

Predlog spremembe 58
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih 
pravil na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

5. vztraja, da nove smernice o regionalni 
državni pomoči ne bi smele imeti 
omejevalnega učinka novih pravil na 
naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da
za nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom,
obstaja tveganje, da v okviru smernic o 
regionalni državni pomoči za prihodnje 
obdobje ne bodo izpolnjevale meril glede 
razdeljevanja v cone; meni, da bi morale
biti te regije upravičene do posebnega 
režima „varnostne mreže“, podobnega
režimu za regije v prehodu v okviru 
kohezijske politike, ki bi jim pomagal pri
odzivanju na nove razmere; v zvezi s tem 
meni, da je nujno, da se vse regije, ki so se 
v obdobju 2007–2013 obravnavale kot 
regije „a“, v obdobju 2014–2020 
obravnavajo kot vnaprej določene regije 
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„c“;

Or. en

Predlog spremembe 59
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo regije, ki jim je bil za obdobje 2007–
2013 dodeljen status regij s statističnim 
učinkom, upravičene kot območja „c“, ali 
drugače zagotovi, da bodo pravila o 
regionalni državni pomoči lahko še vedno 
prispevala k tekočemu procesu 
gospodarskega razvoja in okrevanja ter k 
rasti v teh regijah v skladu s stališčem 
Odbora za regionalni razvoj, navedenem v 
sklepu o pogajalskem mandatu;

Or. en

Predlog spremembe 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer; zato meni, da bi bilo treba novo 
kategorijo regij v prehodu v kohezijski 
politiki v celoti upoštevati v smernicah o 
regionalni državni pomoči za prihodnje 
obdobje, da bi zagotovili skladnejši pristop 
med kohezijsko politiko in pravili o 
konkurenci;

Or. en

Predlog spremembe 61
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
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bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer; v kategoriji najbolj oddaljenih, 
redko poseljenih regij in otokov podpira 
opredelitev redke poseljenosti na ravni 
NUTS 2 v skladu s posebno dodatno 
dodelitvijo sredstev v okviru kohezijske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije ter 
regije, ki jih je kriza še posebej hudo 
prizadela in za katere bi lahko bila javna 
finančna sredstva v okviru kohezijske 
politike in regionalne državne pomoči 
edini vir naložb, poseben varnostni režim, 
podoben režimu za regije v prehodu v 
okviru kohezijske politike, ki bi jim 
pomagal pri obvladovanju novih razmer;

Or. en

Predlog spremembe 63
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer; poleg tega v okviru 
konkurenčnosti znotraj EGP poudarja 
možnosti za privabljanje naložb v EGP;

Or. en

Predlog spremembe 64
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone
in bodo tako nenadoma izključene iz 
sheme razdeljevanja v cone; meni, da bi 
morale imeti te regije poseben varnostni 
režim, podoben režimu za regije v prehodu 
v okviru kohezijske politike, ki bi jim 
pomagal pri obvladovanju novih razmer;
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Or. en

Predlog spremembe 65
Osnutek mnenja

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer in doseganju trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 66
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 

5. poudarja omejevalni učinek novih pravil 
na naložbe in rast regij pri njihovem 
prehajanju iz kategorije manj razvitih v 
kategorijo bolj razvitih regij; se zaveda, da 
nekatere regije, upravičene do državne 
pomoči v skladu z veljavnim sistemom, v 
okviru smernic o regionalni državni 
pomoči za prihodnje obdobje ne bodo 
izpolnile meril glede razdeljevanja v cone;
meni, da bi morale imeti te regije poseben 
varnostni režim, podoben režimu za regije 
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v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer;

v prehodu v okviru kohezijske politike, ki 
bi jim pomagal pri obvladovanju novih 
razmer; poudarja, da je treba prehodno 
obdobje za te regije podaljšati do 
leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 67
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj omogoči 
povečanje največje intenzivnosti pomoči 
na nekdanjih območjih „a“, vključno z 
„regijami s statističnim učinkom v 
obdobju 2007–2013“, za do 5 odstotnih 
točk za celotno obdobje 2014–2020;

Or. en

Predlog spremembe 68
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k uskladitvi razdeljenosti na 
geografske cone z novimi predlogi 
Komisije za kohezijsko politiko ter zlasti k 
uvedbi nove kategorije regij v prehodu, 
katerih BDP je med 75 in 90 % povprečja 
EU, in predlaga poenostavljen sistem, v 
skladu s katerim bi se vse regije v prehodu 
obravnavale kot vnaprej določena 
območja, zajeta v členu 107(3)(c) PDEU;

Or. en
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Predlog spremembe 69
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja poseben položaj obmejnih 
regij z zelo različnimi stopnjami pomoči in 
nevarnost izkrivljanja konkurence, ki jo 
lahko povzročijo te razlike; pozdravlja 
prizadevanja Komisije za omejitev 
učinkov izkrivljanja konkurence, ki jih 
prinaša državna pomoč; poudarja škodljiv 
učinek na gospodarstvo, ki ga lahko imajo 
različne stopnje pomoči med manj in bolj 
razvitimi regijami; zato poudarja, da je 
treba zmanjšati razliko med manj in bolj 
razvitimi regijami na 10 %;

Or. en

Predlog spremembe 70
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se 
bodo za regije, ki mejijo na območja „a“ 
druge države, uporabljale ustrezne 
določbe, ki bodo preprečevale neustrezne 
in potencialno škodljive razlike v možni 
intenzivnosti pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 71
Hermann Winkler

Predlog resolucije
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Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo, naj predvidi možnost 
povečanja največje intenzivnosti pomoči, 
ki je dovoljena na območjih „c“, ki mejijo 
na območje „a“, tako da razlika v 
intenzivnosti pomoči ne bo presegla 
10 odstotnih točk, s čimer bomo preprečili 
neustrezne razlike v intenzivnosti pomoči 
v isti državi, pa tudi v sosednjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 72
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5d. poziva Komisijo, naj v skladu s tem 
predvidi največjo intenzivnost pomoči na 
območjih „c“, vključno z regijami s 
statističnim učinkom, in sicer za mala 
podjetja v višini najmanj 35 odstotnih 
točk, za srednja podjetja 25 in za velika 
podjetja najmanj 15 odstotnih točk;

Or. en

Predlog spremembe 73
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
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poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane;
pozdravlja namero Komisijo, da bo 
leta 2016 izvedla vmesni pregled 
regionalnih kart;

poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane; meni, da 
bi lahko bila uporaba takih podatkov v 
času hitrih in hudih gospodarskih motenj 
neustrezna, saj še ni mogoče natančno 
izmeriti ozemeljskega vpliva takih motenj; 
poziva Komisijo, naj pri svojem delu 
upošteva novejše in natančnejše podatke, 
ki so na voljo na lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane; pozdravlja 
namero Komisijo, da bo leta 2016 izvedla 
vmesni pregled regionalnih kart;

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane; pozdravlja 
namero Komisijo, da bo leta 2016 izvedla 
vmesni pregled regionalnih kart; poleg tega 
poziva Komisijo, naj upošteva možnost 
priglasitve posebnih intervencij v okviru 
regionalnih odstopanj tudi zunaj karte 
regionalne pomoči, da bi lahko države 
članice odpravile stranske učinke krize, ki 
se lahko pojavijo v programskem obdobju 
2014–2020, ter dolgoročne posledice 
naravnih nesreč za realno gospodarstvo, 
ki morda niso vključene v zbirko 
statističnih podatkov, ki se uporabljajo za 
predhodno kartiranje območij, ki 
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prejemajo pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 75
Kerstin Westphal

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane; pozdravlja 
namero Komisijo, da bo leta 2016 izvedla 
vmesni pregled regionalnih kart;

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane; pozdravlja 
namero Komisijo, da bo leta 2016 izvedla 
vmesni pregled regionalnih kart; poziva 
Komisijo, naj poišče rešitve za 
preprečevanje neustreznih razlik v 
intenzivnosti pomoči v obmejnih regijah, 
kjer območja „a“ v eni državi članici 
mejijo na območja „c“ v sosednji državi 
članici, na primer s posebno dodatno 
dodelitvijo sredstev za ta območja „c“ ;

Or. en

Predlog spremembe 76
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
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hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane; pozdravlja 
namero Komisijo, da bo leta 2016 izvedla 
vmesni pregled regionalnih kart;

hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane; pozdravlja 
namero Komisijo, da bo leta 2016 izvedla 
vmesni pregled regionalnih kart; poziva 
Komisijo, naj podaljša veljavnost veljavne 
regionalne karte, če nove karte ni mogoče 
pravočasno odobriti, da se bomo izognili 
nastanku vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 77
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
poudarja, da v podatkih za obdobje 2008–
2010, ki jih bo Komisija uporabila kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči, težke gospodarske 
razmere še niso bile upoštevane;
pozdravlja namero Komisijo, da bo 
leta 2016 izvedla vmesni pregled 
regionalnih kart;

6. poudarja vlogo državne pomoči v 
gospodarstvih, ki jih je kriza še posebej 
hudo prizadela in za katera bi lahko bila 
javna finančna sredstva v okviru 
kohezijske politike edini vir naložb;
poudarja, da čeprav v podatkih za obdobje
2008–2009 težke gospodarske razmere še 
niso bile upoštevane, mora Komisija kot 
podlago za določitev meril upravičenosti 
do državne pomoči uporabiti podatke za to 
obdobje, da bi ohranila skladnost med 
smernicami o regionalni državni pomoči 
in kohezijsko politiko za novo programsko 
obdobje; pozdravlja namero Komisijo, da 
bo leta 2016 izvedla vmesni pregled 
regionalnih kart;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je „izoliranost“ (tj. nizka 
gostota prebivalstva) edina geografska 
ovira, ki ima pomembno vlogo pri uporabi 
odstopanja v skladu s členom 107(3)(c) 
PDEU; meni, da je treba upoštevati tudi 
geografske ovire, kot so otoška lega, 
bližina meje in naravne nesreče;

Or. en

Predlog spremembe 79
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj pomisleke 
predsednikov vlad, izražene v sklepih 
Evropskega sveta z dne 7.–
8. februarja 2013 o večletnem finančnem 
okviru, upošteva tudi v smernicah za 
regionalno državno pomoč, tako da 
predvidi „posebno dodatno dodelitev 
sredstev“ za nekatere regije;

Or. en

Predlog spremembe 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je „izoliranost“ (tj. nizka 
gostota prebivalstva) edina geografska 
ovira, ki ima pomembno vlogo pri uporabi 
odstopanja v skladu s členom 107(3)(c) 
PDEU; meni, da je treba upoštevati tudi 
geografske ovire, kot so otoška lega, 
bližina meje in naravne katastrofe;

Or. en

Predlog spremembe 81
Francesca Barracciu

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj vse regije na 
ravni NUTS 2, ki so sestavljene le iz otoka 
ali iz več otokov, vključi na seznam 
„vnaprej določenih“ območij „c“, zajetih 
v členu 107(3)(c) PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. ponavlja stališče Evropskega sveta, ki 
je pozval Komisijo, naj zagotovi 
upoštevanje posebnega položaja regij, ki 
mejijo na konvergenčne regije; opozarja 
Komisijo, da so regije, ki si delijo meje z 
regijami iz drugih držav članic, najbolj 
izpostavljene spremembam v gospodarstvu 
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zaradi pristopa novih držav članic; zato 
poudarja pomen uravnoteženega pristopa 
k dodeljevanju pomoči na tako 
imenovanih območjih „a“ in „c“, da bi se 
zmanjšale razlike v intenzivnosti pomoči 
med regijami iz različnih držav članic s 
skupno mejo;

Or. en

Predlog spremembe 83
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj zagotovi pozorno 
obravnavanje posebnega položaja regij, ki 
mejijo na manj razvite regije, da bi 
preprečila ustvarjanje izoliranih regij, ki 
mejijo na dve regiji „a“ in praktično ne 
prejemajo državne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 84
Francesca Barracciu

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj vsem regijam na 
ravni NUTS 2, sestavljenim le iz otoka ali 
več otokov, dovoli uporabo pomoči, 
namenjeno podpori podjetjem pri 
njihovem delovanju, za pokritje dodatnih 
stroškov prevoza;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj prepreči 
neprimerne razlike v intenzivnosti pomoči 
v regijah ob nacionalnih mejah, tako da 
državam članicam z regijami, ki mejijo na 
območja „a“ druge države članice, 
omogoči „posebno dodatno dodelitev 
sredstev“ v obsegu, kot se uporablja za 
regije „c“; meni, da bi bilo treba posebno 
dodatno dodelitev sredstev omogočiti za 
regije NUTS 3 ali njihove dele, ki mejijo 
na območje „a“ druge države članice in 
niso vnaprej določena območja „c“; meni, 
da bi bilo treba ta sredstva z odstopanjem 
od splošne zgornje meje za obseg dodeliti 
državam članicam poleg sredstev za 
vnaprej določena območja „c“ in območja 
„c“, ki niso vnaprej določena;

Or. en

Predlog spremembe 86
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 
kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila 
in področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah;

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil in zvišanjem praga 
de minimis;
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Or. en

Predlog spremembe 87
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 
kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila in 
področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah;

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 
kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila in 
področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah; se zavzema za vključitev nove
kategorije v uredbo o splošnih skupinskih 
izjemah za programe pomoči, namenjene 
najbolj oddaljenim regijam EU, ki bi 
ustrezno upoštevala program državne 
pomoči v skladu s členom 107(3)(a) 
PDEU in tako v celoti uveljavila člen 349 
PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 
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kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila in 
področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah;

kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila in 
področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah, zlasti z vključitvijo nove 
kategorije v uredbo o splošnih skupinskih 
izjemah, ki bi koristila najbolj oddaljenim 
regijam;

Or. en

Predlog spremembe 89
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 
kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila in 
področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah;

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 
kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila in 
področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah, na primer z vključitvijo nove 
kategorije v uredbo o splošnih skupinskih 
izjemah, ki bi koristila najbolj oddaljenim 
regijam;

Or. en

Predlog spremembe 90
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
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politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 
kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila in 
področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah;

politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil ter razširitvijo 
horizontalnih kategorij v uredbi o podelitvi 
pooblastila in področja uporabe pravil o 
skupinskih izjemah v uredbi o splošnih 
skupinskih izjemah;

Or. en

Predlog spremembe 91
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z
osredotočanjem na pomoč velike 
vrednosti, poenostavitvijo pravil, 
zvišanjem praga de minimis ter razširitvijo 
horizontalnih kategorij v uredbi o podelitvi 
pooblastila in področja uporabe pravil o 
skupinskih izjemah v uredbi o splošnih 
skupinskih izjemah;

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z
usmerjanjem pomoči tja, kjer je resnično 
potrebna, poenostavitvijo pravil, zvišanjem 
praga de minimis ter razširitvijo 
horizontalnih kategorij v uredbi o podelitvi 
pooblastila in področja uporabe pravil o 
skupinskih izjemah v uredbi o splošnih 
skupinskih izjemah;

Or. en

Predlog spremembe 92
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike 

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli s 
priznavanjem vloge pomoči velike 
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vrednosti, poenostavitvijo pravil, 
zvišanjem praga de minimis ter razširitvijo 
horizontalnih kategorij v uredbi o podelitvi 
pooblastila in področja uporabe pravil o 
skupinskih izjemah v uredbi o splošnih 
skupinskih izjemah;

vrednosti, poenostavitvijo pravil, 
zvišanjem praga de minimis ter razširitvijo 
horizontalnih kategorij v uredbi o podelitvi 
pooblastila in področja uporabe pravil o 
skupinskih izjemah v uredbi o splošnih 
skupinskih izjemah;

Or. en

Predlog spremembe 93
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis ter razširitvijo horizontalnih 
kategorij v uredbi o podelitvi pooblastila in 
področja uporabe pravil o skupinskih 
izjemah v uredbi o splošnih skupinskih 
izjemah;

7. meni, da bi uporabo pravil o državni 
pomoči v okviru programov kohezijske 
politike lahko učinkoviteje dosegli z 
osredotočanjem na pomoč velike vrednosti, 
poenostavitvijo pravil, zvišanjem praga de 
minimis na 500 000 EUR ter razširitvijo 
horizontalnih kategorij v uredbi o podelitvi 
pooblastila in področja uporabe pravil o 
skupinskih izjemah v uredbi o splošnih 
skupinskih izjemah;

Or. en

Predlog spremembe 94
Giommaria Uggias

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da bi zvišanje praga pomoči de 
minimis, zlasti za kmetijski, prometni in
ribiški sektor, lahko prispevalo k temu, da 
bi otoška območja postala enako 
konkurenčna kot celinska območja, s tem 
pa bi zmanjšali razlike v razvitosti med 
različnimi evropskimi regijami in 
zagotovili uspešno vključitev teh regij na 
enotni trg;
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Or. en

Predlog spremembe 95
Tamás Deutsch

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. kar se tiče začetka veljavnosti, bi bilo 
treba nove smernice sprejeti najpozneje do 
začetka aprila 2013, da bi lahko države 
članice oblikovale karto regionalne 
pomoči, jo posredovale Komisiji v 
odobritev in razvile nove programe 
pomoči z začetkom veljavnosti 
1. januarja 2014; ker je očitno, da nove 
smernice za regionalno državno pomoč ne 
bodo sprejete pred začetkom tega poletja 
in da je sprejetje nove uredbe o splošnih 
skupinskih izjemah predvideno novembra 
ali decembra 2013, meni, da je treba 
podaljšati veljavnost obstoječih pravil za 
najmanj 6 mesecev;

Or. en

Predlog spremembe 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poziva Komisijo, naj zagotovi 
podrobna merila za razlikovanje med 
pomembnimi in manj pomembnimi primeri 
državne pomoči;

8. ponovno poziva Komisijo, naj zagotovi 
podrobna merila za razlikovanje med 
pomembnimi in manj pomembnimi primeri 
državne pomoči ter pojasni opredelitev 
državnih pomoči, dodeljenih najbolj 
oddaljenim regijam, saj večina pomoči ali 
programov pomoči ne izkrivlja 
konkurence in ne prizadene trgovine med 
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državami članicami, kot je navedeno v več 
odločbah Komisije, med drugim v zvezi z 
najbolj oddaljenimi regijami (Odločba 
C(2012)7442 final);

Or. en

Predlog spremembe 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ponovno poziva Komisijo, naj zagotovi 
podrobna merila za razlikovanje med 
pomembnimi in manj pomembnimi primeri 
državne pomoči;

8. ponovno poziva Komisijo, naj
nemudoma zagotovi jasna navodila za 
oceno, kaj je državna pomoč v skladu z 
opredelitvijo iz člena 107(1) TFEU in kaj 
ne, ter podrobna merila za razlikovanje 
med pomembnimi in manj pomembnimi 
primeri državne pomoči, kot jih je 
napovedala v načrtu za posodobitev 
državne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 98
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi lahko uporaba pravil o 
državni pomoči v okviru programov 
kohezijske politike pri infrastrukturnih 
projektih, ki se izkoriščajo za gospodarske 
dejavnosti, in sicer na podlagi zgoraj 
omenjene sodbe Sodišča Evropske unije v 
združenih zadevah Mitteldeutsche 
Flughafen in Flughafen Leipzig/Halle 
proti Komisiji, ustvarila večje upravno 
breme za lokalne in regionalne organe 
in/ali njihove javne subjekte; poudarja, da 

9. meni, da bi lahko uporaba pravil o 
državni pomoči v okviru programov 
kohezijske politike pri infrastrukturnih 
projektih, ki se izkoriščajo za gospodarske 
dejavnosti, ustvarila veliko upravno breme 
za lokalne in regionalne organe in/ali 
njihove javne subjekte;
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utegnejo zahtevna pravila o finančnem 
upravljanju skupaj s pravili o sprostitvi 
prevzetih obveznosti v okviru kohezijske 
politike in prakso vlaganja pritožb v 
postopku v zvezi z državno pomočjo 
ogroziti izvajanje teh projektov;

Or. en

Predlog spremembe 99
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi lahko uporaba pravil o 
državni pomoči v okviru programov 
kohezijske politike pri infrastrukturnih 
projektih, ki se izkoriščajo za gospodarske 
dejavnosti, in sicer na podlagi zgoraj 
omenjene sodbe Sodišča Evropske unije v 
združenih zadevah Mitteldeutsche 
Flughafen in Flughafen Leipzig/Halle 
proti Komisiji, ustvarila večje upravno 
breme za lokalne in regionalne organe
in/ali njihove javne subjekte; poudarja, da
utegnejo zahtevna pravila o finančnem 
upravljanju skupaj s pravili o sprostitvi 
prevzetih obveznosti v okviru kohezijske 
politike in prakso vlaganja pritožb v 
postopku v zvezi z državno pomočjo 
ogroziti izvajanje teh projektov;

9. meni, da je v skladu s sodbo Sodišča 
Evropske unije v združenih zadevah 
Mitteldeutsche Flughafen in Flughafen 
Leipzig/Halle proti Komisiji pomembno, 
da se zagotovi pravilna uporaba pravil o 
državni pomoči v okviru programov 
kohezijske politike pri infrastrukturnih 
projektih, ki se uporabljajo za gospodarske 
dejavnosti, tako da se lokalni in regionalni 
organi in/ali njihovi javni subjekti ne bi 
srečevali z dodatnim upravnim 
bremenom; poudarja, da zahtevna pravila o 
finančnem upravljanju skupaj s pravili o 
sprostitvi prevzetih obveznosti v okviru 
kohezijske politike in prakso vlaganja 
pritožb v postopku v zvezi z državno 
pomočjo ne bi smela ogroziti izvajanja teh 
projektov;

Or. en

Predlog spremembe 100
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponavlja svoj poziv k pojasnitvi ocene 
državne pomoči, ki so jo v okviru uredb o 
skupinskih izjemah odobrile države 
članice, saj bo to predstavljalo posebne 
težave tako za mala in srednja podjetja kot 
tudi za lokalne in regionalne organe ter 
njihove subjekte v okviru programov 
kohezijske politike za obdobje 2014–2020;

10. da bi zagotovil poenostavljen, a 
dosleden pristop, ponavlja svoj poziv k 
pojasnitvi ocene državne pomoči, ki so jo v 
okviru uredb o skupinskih izjemah odobrile 
države članice, saj bo to predstavljalo 
posebne težave tako za mala in srednja 
podjetja kot tudi za lokalne in regionalne 
organe ter njihove subjekte v okviru 
programov kohezijske politike za obdobje 
2014–2020; poudarja, da poenostavitve ne 
bi smeli doseči na račun izvrševanja;

Or. en

Predlog spremembe 101
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da splošni predhodni pogoji 
za državno pomoč v okviru kohezijske 
politike zahtevajo, da mora Komisija 
uporabljati proaktivnejši pristop k 
primerom državne pomoči, zlasti če se 
razširita obseg in področje uporabe 
pomoči, za katero se ne zahteva priglasitev;
pritrjuje mnenju Računskega sodišča, da 
mora Komisija povečati ozaveščenost o 
obveznosti priglasitve, spodbujati najboljše 
prakse, zagotavljati ciljno usmerjene 
informacije o različnih vrstah priglasitve 
ter bodisi zagotoviti objavo rubrike na 
spletni strani Komisije o konkurenci, ki se 
bo redno posodabljala in v kateri bodo 
obravnavana pogosto zastavljena 
vprašanja, bodisi vzpostaviti službo za 
pomoč, ki bo obravnavala vprašanja v 
zvezi z razlago smernic;

11. poudarja, da splošni predhodni pogoji 
za državno pomoč v okviru nacionalnih 
shem in kohezijske politike zahtevajo, da 
mora Komisija uporabljati proaktivnejši 
pristop k primerom državne pomoči, zlasti 
če se razširita obseg in področje uporabe 
pomoči, za katero se ne zahteva priglasitev;
poziva Komisijo, naj – v okviru 
predhodnih pogojev – uvede „finančne 
omejitve“ na podlagi populacije 
upravičencev, ki jih je treba redno 
ocenjevati; pritrjuje mnenju Računskega 
sodišča, da mora Komisija povečati 
ozaveščenost o obveznosti priglasitve, 
spodbujati najboljše prakse, zagotavljati 
ciljno usmerjene informacije o različnih 
vrstah priglasitve ter bodisi zagotoviti 
objavo rubrike na spletni strani Komisije o 
konkurenci, ki se bo redno posodabljala in 
v kateri bodo obravnavana pogosto 
zastavljena vprašanja, bodisi vzpostaviti 
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službo za pomoč, ki bo obravnavala 
vprašanja v zvezi z razlago smernic;

Or. en

Predlog spremembe 102
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da splošni predhodni pogoji 
za državno pomoč v okviru kohezijske 
politike zahtevajo, da mora Komisija 
uporabljati proaktivnejši pristop k 
primerom državne pomoči, zlasti če se 
razširita obseg in področje uporabe 
pomoči, za katero se ne zahteva priglasitev;
pritrjuje mnenju Računskega sodišča, da 
mora Komisija povečati ozaveščenost o 
obveznosti priglasitve, spodbujati najboljše 
prakse, zagotavljati ciljno usmerjene 
informacije o različnih vrstah priglasitve
ter bodisi zagotoviti objavo rubrike na 
spletni strani Komisije o konkurenci, ki se 
bo redno posodabljala in v kateri bodo 
obravnavana pogosto zastavljena 
vprašanja, bodisi vzpostaviti službo za 
pomoč, ki bo obravnavala vprašanja v 
zvezi z razlago smernic;

11. poudarja, da splošni predhodni pogoji 
za državno pomoč v okviru kohezijske 
politike zahtevajo, da mora Komisija 
uporabljati proaktivnejši pristop k 
primerom državne pomoči, zlasti če se 
razširita obseg in področje uporabe 
pomoči, za katero se ne zahteva priglasitev;
pritrjuje mnenju Računskega sodišča, da 
mora Komisija povečati ozaveščenost o 
obveznosti priglasitve, spodbujati najboljše 
prakse, zagotavljati ciljno usmerjene 
informacije o različnih vrstah priglasitve,
zagotoviti objavo rubrike na spletni strani 
Komisije o konkurenci, ki se bo redno 
posodabljala in v kateri bodo obravnavana 
pogosto zastavljena vprašanja, ter
vzpostaviti službo za pomoč, ki bo 
obravnavala vprašanja v zvezi z razlago 
smernic;

Or. en

Predlog spremembe 103
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morale države članice svoje 
dejavnosti bolje usklajevati s Komisijo v 
smislu kakovosti in pravočasnosti 

12. meni, da bi morale države članice svoje 
dejavnosti bolje usklajevati s Komisijo v 
smislu kakovosti in pravočasnosti 
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informacij, ki jih morajo predložiti, in 
priglasitev, ki jih morajo pripraviti; poziva 
države članice, naj zagotovijo ustrezno 
uporabo predhodnih pogojev za državno 
pomoč v okviru kohezijske politike in 
doslednejše upoštevanje pravil o državni 
pomoči na nacionalni ravni;

informacij, ki jih morajo predložiti, in 
priglasitev, ki jih morajo pripraviti;

Or. en

Predlog spremembe 104
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morale države članice svoje 
dejavnosti bolje usklajevati s Komisijo v 
smislu kakovosti in pravočasnosti 
informacij, ki jih morajo predložiti, in 
priglasitev, ki jih morajo pripraviti; poziva 
države članice, naj zagotovijo ustrezno 
uporabo predhodnih pogojev za državno 
pomoč v okviru kohezijske politike in 
doslednejše upoštevanje pravil o državni 
pomoči na nacionalni ravni;

12. meni, da bi morale države članice svoje 
dejavnosti bolje usklajevati s Komisijo v 
smislu kakovosti in pravočasnosti 
informacij, ki jih morajo predložiti, in 
priglasitev, ki jih morajo pripraviti; poziva 
države članice, naj zagotovijo ustrezno 
uporabo predhodnih pogojev za državno 
pomoč v okviru kohezijske politike in 
doslednejše upoštevanje pravil o državni 
pomoči na nacionalni ravni; glede na to je 
treba predvideti uvedbo „finančnih 
omejitev“;

Or. en

Predlog spremembe 105
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morale države članice svoje 
dejavnosti bolje usklajevati s Komisijo v 
smislu kakovosti in pravočasnosti 

12. meni, da bi morale države članice in 
regije svoje dejavnosti bolje usklajevati s 
Komisijo v smislu kakovosti in 
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informacij, ki jih morajo predložiti, in 
priglasitev, ki jih morajo pripraviti; poziva 
države članice, naj zagotovijo ustrezno 
uporabo predhodnih pogojev za državno 
pomoč v okviru kohezijske politike in 
doslednejše upoštevanje pravil o državni 
pomoči na nacionalni ravni;

pravočasnosti informacij, ki jih morajo 
predložiti, in priglasitev, ki jih morajo 
pripraviti; poziva države članice, naj 
zagotovijo ustrezno uporabo predhodnih 
pogojev za državno pomoč v okviru 
kohezijske politike in doslednejše 
upoštevanje pravil o državni pomoči na 
nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 106
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
svoje informacijske kampanje v zvezi s 
pravili o državni pomoči osredotočijo 
predvsem na regionalne in lokalne organe, 
od katerih jih veliko le občasno dodeljuje 
državno pomoč in zato ne poznajo dovolj 
pravil, ki se uporabljajo na tem področju;
poziva Komisijo, naj to upošteva pri 
ocenjevanju predhodnih pogojev, ki se 
uporabljajo za državno pomoč v državah 
članicah;

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
svoje informacijske kampanje v zvezi s 
pravili o državni pomoči osredotočijo 
predvsem na regionalne in lokalne organe, 
od katerih jih veliko le občasno dodeljuje 
državno pomoč in zato ne poznajo dovolj 
pravil, ki se uporabljajo na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 107
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da nekatera pravila, na novo 
predlagana v osnutku smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 – kot so 
obratni hipotetični scenariji, jasni dokazi, 
da pomoč vpliva na izbiro naložb, ali 

14. meni, da bodo nekatera pravila, na 
novo predlagana v osnutku smernic o 
regionalni državni pomoči za 2014–2020 –
kot so obratni hipotetični scenariji, jasni 
dokazi, da pomoč vpliva na izbiro naložb, 
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pogoj, da se projekt ne sme začeti izvajati, 
dokler javni organi ne sprejmejo odločitve 
o odobritvi pomoči –, ki bi jih Komisija v 
prihajajočem obdobju rada uvedla tako za 
podjetja, ki zaprosijo za spodbude, kot za 
države članice in njihove podnacionalne 
upravne strukture, nasprotujejo načelu 
poenostavitve in „debirokratizacije“, ki se 
spodbujajo v okviru kohezijske politike in 
drugih politik na ravni EU in nacionalni 
ravni; ponavlja, da lahko taka pravila 
povzročijo izključitev nekaterih projektov 
iz pomoči za naložbe;

ali pogoj, da se projekt ne sme začeti 
izvajati, dokler javni organi ne sprejmejo 
odločitve o odobritvi pomoči –, ki bi jih 
Komisija v prihajajočem obdobju rada 
uvedla tako za podjetja, ki zaprosijo za 
spodbude, kot za države članice in njihove 
podnacionalne upravne strukture,
izboljšala sposobnost izbora dejavnosti ter 
učinkovitost porabe sredstev; priznava, da 
lahko taka pravila povzročijo izključitev 
nekaterih projektov iz pomoči za naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 108
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da nekatera pravila, na novo 
predlagana v osnutku smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 – kot so 
obratni hipotetični scenariji, jasni dokazi, 
da pomoč vpliva na izbiro naložb, ali 
pogoj, da se projekt ne sme začeti izvajati, 
dokler javni organi ne sprejmejo odločitve 
o odobritvi pomoči –, ki bi jih Komisija v 
prihajajočem obdobju rada uvedla tako za 
podjetja, ki zaprosijo za spodbude, kot za 
države članice in njihove podnacionalne 
upravne strukture, nasprotujejo načelu
poenostavitve in „debirokratizacije“, ki se
spodbujajo v okviru kohezijske politike in 
drugih politik na ravni EU in nacionalni 
ravni; ponavlja, da lahko taka pravila 
povzročijo izključitev nekaterih projektov 
iz pomoči za naložbe;

14. meni, da bi nekatera pravila, na novo 
predlagana v osnutku smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 – kot so 
obratni hipotetični scenariji, jasni dokazi, 
da pomoč vpliva na izbiro naložb, ali 
pogoj, da se projekt ne sme začeti izvajati, 
dokler javni organi ne sprejmejo odločitve 
o odobritvi pomoči –, ki bi jih Komisija v 
prihajajočem obdobju rada uvedla tako za 
podjetja, ki zaprosijo za spodbude, kot za 
države članice in njihove podnacionalne 
upravne strukture, morala biti tesno 
povezana z načelom poenostavitve in
„debirokratizacije“, ki se spodbuja v 
okviru kohezijske politike in drugih politik 
na ravni EU in nacionalni ravni; ponavlja, 
da lahko taka pravila povzročijo izključitev 
nekaterih projektov iz pomoči za naložbe;

Or. en
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Predlog spremembe 109
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da nekatera pravila, na novo 
predlagana v osnutku smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 – kot so 
obratni hipotetični scenariji, jasni dokazi, 
da pomoč vpliva na izbiro naložb, ali 
pogoj, da se projekt ne sme začeti izvajati, 
dokler javni organi ne sprejmejo odločitve 
o odobritvi pomoči –, ki bi jih Komisija v 
prihajajočem obdobju rada uvedla tako za 
podjetja, ki zaprosijo za spodbude, kot za 
države članice in njihove podnacionalne 
upravne strukture, nasprotujejo načelu 
poenostavitve in „debirokratizacije“, ki se
spodbujajo v okviru kohezijske politike in 
drugih politik na ravni EU in nacionalni 
ravni; ponavlja, da lahko taka pravila 
povzročijo izključitev nekaterih projektov 
iz pomoči za naložbe;

14. meni, da nekatera pravila, na novo 
predlagana v osnutku smernic o regionalni 
državni pomoči za 2014–2020 – kot so 
obratni hipotetični scenariji, jasni dokazi,
da pomoč vpliva na izbiro naložb, ali 
pogoj, da se projekt ne sme začeti izvajati, 
dokler javni organi ne sprejmejo odločitve 
o odobritvi pomoči –, ki bi jih Komisija v 
prihajajočem obdobju rada uvedla tako za 
podjetja, ki zaprosijo za spodbude, kot za 
države članice in njihove podnacionalne 
upravne strukture, nasprotujejo načelu 
poenostavitve in „debirokratizacije“, ki se
spodbuja v okviru kohezijske politike in 
drugih politik na ravni EU in nacionalni 
ravni; ponavlja, da lahko taka pravila 
povzročijo izključitev nekaterih projektov 
iz pomoči za naložbe ali da se ti projekti 
nikoli ne bodo pričeli;

Or. en

Predlog spremembe 110
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. meni, da mora dodelitev državne 
pomoči v skladu s programom regionalne 
državne pomoči dejansko prispevati k 
regionalnemu razvoju; poziva Komisijo, 
naj določi čim bolj razumne upravne in 
pravne omejitve kot obveznosti glede 
preglednosti, da bi upravno breme ostalo 
čim nižje, podjetja pa ne bi bila prisiljena 
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v objavo potencialno škodljivih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 111
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen pravil o regionalni in 
sektorski državni pomoči za privabljanje 
neposrednih tujih naložb v EU in njene 
regije ter za zagotavljanje njihove svetovne 
konkurenčnosti;

15. poudarja pomen pravil o regionalni in 
sektorski državni pomoči za privabljanje 
neposrednih tujih naložb v EU in njene 
regije ter za zagotavljanje njihove svetovne 
konkurenčnosti, kar prispeva k doseganju 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 112
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen pravil o regionalni in 
sektorski državni pomoči za privabljanje 
neposrednih tujih naložb v EU in njene 
regije ter za zagotavljanje njihove svetovne 
konkurenčnosti;

15. poudarja pomen jasnih in preprostih
pravil o regionalni in sektorski državni 
pomoči za privabljanje neposrednih tujih 
naložb v EU in njene regije ter za 
zagotavljanje njihove svetovne 
konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 113
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja pomen pravil o regionalni in 
sektorski državni pomoči za privabljanje 
neposrednih tujih naložb v EU in njene 
regije ter za zagotavljanje njihove svetovne 
konkurenčnosti;

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

Or. en

Predlog spremembe 114
Francesca Barracciu

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, 
kot je npr. zvišanje praga pomoči de 
minimis za otoke, zlasti za kmetijski, 
prometni in ribiški sektor, ki bi prispevali 
k temu, da bi otoška območja postala 
enako konkurenčna kot celinska območja, 
s tem pa bi zmanjšali razlike v razvitosti 
med različnimi evropskimi regijami in 
zagotovili uspešno vključitev teh regij na 
enotni trg;

Or. en

Predlog spremembe 115
Jens Nilsson

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja pomen ukrepov državne 
pomoči v regijah s trajnimi omejitvami in 
nizko gostoto prebivalstva in zato meni, da 
je treba državno pomoč še naprej 
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omogočati v primerih, v katerih je 
potrebna in ustrezna za boj proti 
odseljevanju, ustvarjanje delovnih mest in 
spodbujanje gospodarske rasti v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 116
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na področjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju,
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi; 
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter 
selitev podjetij v druge regije v EU ali 
zunaj nje;

16. meni, da je vredno preučiti izključitev
velikih podjetij iz pravil o državni pomoči 
na območjih iz člena 107(3)(c) PDEU 
glede na dokazano majhen spodbujevalni 
učinek pomoči na velika podjetja; vendar 
opozarja, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 117
Michael Theurer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na področjih iz 

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na območjih iz 
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člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;

člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
opozarja, da podjetja, ki imajo podobno 
strukturo kot mala in srednja podjetja, 
npr. podjetja v družinski lasti, ne ustrezajo 
vedno opredelitvi malih in srednjih 
podjetij, kot jo je določila Evropska 
komisija, vendar se srečujejo z enakimi 
izzivi in jih zato ne bi smeli izključiti iz 
regionalne državne pomoči; meni, da je 
prisotnost velikih podjetjih pogosto ključna 
za uspeh malih in srednjih podjetij, ki 
imajo koristi od grozdov, ki jih vodijo 
velika podjetja, in od njihovih dejavnosti, 
oddanih v podizvajanje; poudarja, da lahko 
taka odločitev povzroči izgubo delovnih 
mest in zmanjšanje gospodarske dejavnosti 
v regijah ter selitev podjetij v druge regije 
v EU ali zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 118
Hermann Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na področjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na območjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
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dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;

dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;
zato vztraja, da se velika podjetja ne 
izključijo iz teh pravil o regionalni državni 
pomoči na zgoraj omenjenih območjih 
„c“, zlasti ne podjetja, ki bistveno 
prispevajo k inovacijskemu potencialu 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na področjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na območjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
opozarja, da je Komisija sama priznala 
posledične učinke naložb v velika podjetja 
in dostop do svetovnih trgov, ki ga te 
naložbe omogočajo; poudarja, da lahko 
taka odločitev povzroči izgubo delovnih 
mest in zmanjšanje gospodarske dejavnosti 
v regijah ter selitev podjetij v druge regije 
v EU ali zunaj nje;

Or. en
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Predlog spremembe 120
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na področjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na območjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo pri spopadanju z 
gospodarsko krizo; meni, da je prisotnost 
velikih podjetjih pogosto ključna za uspeh 
malih in srednjih podjetij, ki imajo koristi 
od grozdov, ki jih vodijo velika podjetja, in 
od njihovih dejavnosti, oddanih v 
podizvajanje; poudarja, da lahko taka 
odločitev povzroči izgubo delovnih mest in 
zmanjšanje gospodarske dejavnosti v 
regijah, zmanjšanje regijske 
konkurenčnosti in privlačnosti za tuje 
naložbe ter selitev podjetij v druge regije v 
EU ali zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 121
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na področjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na območjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
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malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;

malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;

Or. en

Predlog spremembe 122
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na področjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;

16. meni, da izključevanje velikih podjetij 
iz pravil o državni pomoči na območjih iz 
člena 107(3)(c) PDEU ni utemeljeno glede 
na njihov prispevek k zaposlovanju, 
dobavne verige, ki jih vzpostavljajo z 
malimi in srednjimi podjetji, splošno 
udeležbo pri raziskavah in razvoju ter 
vlogo, ki jo imajo v gospodarski krizi;
meni, da je prisotnost velikih podjetjih 
pogosto ključna za uspeh malih in srednjih 
podjetij, ki imajo koristi od grozdov, ki jih 
vodijo velika podjetja, in od njihovih 
dejavnosti, oddanih v podizvajanje;
poudarja, da lahko taka odločitev povzroči 
izgubo delovnih mest in zmanjšanje 
gospodarske dejavnosti v regijah ter selitev 
podjetij v druge regije v EU ali zunaj nje;
zato meni, da morajo biti ta podjetja še 
naprej upravičena do državne pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 123
Younous Omarjee
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Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da se predpisi in 
opredelitev v zvezi z velikimi podjetji ne 
smejo uporabljati za najbolj oddaljene 
regije;

Or. en

Predlog spremembe 124
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da ni potrebno dodatno 
dokazovanje obstoječih strukturnih težav 
v najbolj oddaljenih regijah EU, saj te 
težave izhajajo iz trajnih omejitev teh 
regij, ki jih priznava tudi primarna 
zakonodaja EU; meni, da bi potreba po 
rednem ocenjevanju ustreznosti državne 
pomoči v najbolj oddaljenih regijah 
ogrozila varnost in predvidljivost, ki ju 
potrebujejo vlagatelji in podjetja pri 
iskanju priložnosti na trgih teh ranljivih 
regij, in poudarja, da se za najbolj 
oddaljene regije uporablja poseben 
program državne pomoči v skladu s 
členom 107(3)(a) PDEU, ki temelji na taki 
podlagi;

Or. en

Predlog spremembe 125
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. predlaga, da se v okviru regionalne 
državne pomoči določbe, ki veljajo za 
mala in srednja podjetja na območjih „c“, 
uporabljajo tudi za srednje velika 
kapitalska podjetja (z največ 3 000 
zaposlenimi), kot jih opredeljuje Evropska 
investicijska banka;

Or. en

Predlog spremembe 126
Nuno Teixeira

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poziva Komisijo, naj v smernicah o 
regionalni državni pomoči za 2014–2020 
ponovno jasno navede načela 
nedegresivnosti in časovne neomejenosti 
za državno pomoč v najbolj oddaljenih 
regijah, zajetih v členu 107(3)(a) PDEU, 
in poziva k pregledu opredelitve državne 
pomoči, ki upošteva poseben gospodarski 
in strukturni položaj najbolj oddaljenih 
regij EU;

Or. en

Predlog spremembe 127
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da upravičenosti velikih podjetij 
do spodbud državne pomoči ne bi smeli 

17. meni, da upravičenosti podjetij do 
spodbud državne pomoči ne bi smeli 
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ugotavljati na podlagi velikosti podjetja ali 
sektorja, v katerem deluje, ampak na 
podlagi števila delovnih mest, ki bi jih 
lahko ustvarili v okviru te spodbude, 
kakovosti teh delovnih mest ali
trajnostnosti projekta; poudarja, da bi 
moralo biti v skladu z načelom 
subsidiarnosti sprejemanje odločitev o tem, 
kateri projekti obetajo največ za uresničitev 
ciljev politike EU, prepuščeno državam 
članicah, zadevnim regijam in lokalnim 
upravam;

ugotavljati na podlagi velikosti podjetja ali 
sektorja, v katerem deluje, ampak na 
podlagi števila delovnih mest, ki bi jih 
lahko ustvarili in ohranili v okviru te 
spodbude, kakovosti teh delovnih mest ter
trajnostnosti projekta; poleg tega 
priporoča, naj Komisija, da bi odpravila 
nevarnost selitve proizvodnje in 
zagotovila, da se z dodeljeno državno 
pomočjo financirajo produktivne naložbe 
za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest 
in rasti, spremeni zaščitno klavzulo, tako 
da bi od velikih podjetij zahtevala 
vzdrževanje naložb in delovnih mest, 
ustvarjenih na območju, kjer so pridobila 
pomoč, v obdobju 10 let ali 5 let za MSP; 
meni, da bi moralo podjetje v primeru 
predčasne selitve povrniti dodeljeno 
pomoč; poudarja, da bi moralo biti v 
skladu z načelom subsidiarnosti 
sprejemanje odločitev o tem, kateri projekti 
obetajo največ za uresničitev ciljev politike 
EU, prepuščeno državam članicah, 
zadevnim regijam in lokalnim upravam v 
evropskem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 128
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da upravičenosti velikih podjetij 
do spodbud državne pomoči ne bi smeli 
ugotavljati na podlagi velikosti podjetja ali 
sektorja, v katerem deluje, ampak na 
podlagi števila delovnih mest, ki bi jih 
lahko ustvarili v okviru te spodbude, 
kakovosti teh delovnih mest ali 
trajnostnosti projekta; poudarja, da bi 
moralo biti v skladu z načelom 
subsidiarnosti sprejemanje odločitev o tem, 

17. meni, da upravičenosti velikih podjetij 
do spodbud državne pomoči ne bi smeli 
ugotavljati le na podlagi velikosti podjetja 
ali sektorja, v katerem deluje, ampak tudi
na podlagi števila delovnih mest, ki bi jih 
lahko ustvarili v okviru te spodbude, 
kakovosti in trajnostnosti teh delovnih 
mest ali splošne trajnostnosti projekta, 
vključno z dolgoročnimi učinki na razvoj 
zadevne regije; poudarja, da bi moralo biti 
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kateri projekti obetajo največ za uresničitev 
ciljev politike EU, prepuščeno državam 
članicah, zadevnim regijam in lokalnim 
upravam;

v skladu z načelom subsidiarnosti 
sprejemanje odločitev o tem, kateri projekti 
obetajo največ za uresničitev ciljev politike 
EU, prepuščeno državam članicah, 
zadevnim regijam in lokalnim upravam;

Or. en

Predlog spremembe 129
Younous Omarjee

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da upravičenosti velikih podjetij 
do spodbud državne pomoči ne bi smeli 
ugotavljati na podlagi velikosti podjetja ali 
sektorja, v katerem deluje, ampak na 
podlagi števila delovnih mest, ki bi jih 
lahko ustvarili v okviru te spodbude, 
kakovosti teh delovnih mest ali
trajnostnosti projekta; poudarja, da bi 
moralo biti v skladu z načelom 
subsidiarnosti sprejemanje odločitev o tem, 
kateri projekti obetajo največ za uresničitev 
ciljev politike EU, prepuščeno državam 
članicah, zadevnim regijam in lokalnim 
upravam;

17. meni, da upravičenosti velikih podjetij 
do spodbud državne pomoči ne bi smeli 
ugotavljati na podlagi velikosti podjetja ali 
sektorja, v katerem deluje, ampak na 
podlagi števila delovnih mest, ki bi jih 
lahko ustvarili v okviru te spodbude, 
kakovosti teh delovnih mest, trajnostnosti 
projekta in prispevka projekta k socialni 
koheziji; poudarja, da bi moralo biti v 
skladu z načelom subsidiarnosti 
sprejemanje odločitev o tem, kateri projekti 
obetajo največ za uresničitev ciljev politike 
EU, prepuščeno državam članicah, 
zadevnim regijam in lokalnim upravam;

Or. en

Predlog spremembe 130
Wojciech Michał Olejniczak

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da upravičenosti velikih podjetij 
do spodbud državne pomoči ne bi smeli 
ugotavljati na podlagi velikosti podjetja ali 

17. meni, da upravičenosti velikih podjetij 
do spodbud državne pomoči ne bi smeli 
ugotavljati na podlagi velikosti podjetja ali 
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sektorja, v katerem deluje, ampak na 
podlagi števila delovnih mest, ki bi jih 
lahko ustvarili v okviru te spodbude, 
kakovosti teh delovnih mest ali 
trajnostnosti projekta; poudarja, da bi 
moralo biti v skladu z načelom 
subsidiarnosti sprejemanje odločitev o tem, 
kateri projekti obetajo največ za uresničitev 
ciljev politike EU, prepuščeno državam 
članicah, zadevnim regijam in lokalnim 
upravam;

sektorja, v katerem deluje, ampak na 
podlagi verodostojno ocenjenega števila 
delovnih mest, ki bi jih lahko ustvarili v 
okviru te spodbude, kakovosti teh delovnih 
mest ali trajnostnosti projekta; poudarja, da 
bi moralo biti v skladu z načelom 
subsidiarnosti sprejemanje odločitev o tem, 
kateri projekti obetajo največ za uresničitev 
ciljev politike EU, prepuščeno državam 
članicah, zadevnim regijam in lokalnim 
upravam;

Or. en

Predlog spremembe 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da je treba regionalno 
državno pomoč izpopolniti, tako da ne bo 
spodbujala podjetij k selitvi proizvodnje v 
„tekmovanjih za subvencije“ zaradi 
velikih razlik v pomoči v sosednjih in 
obmejnih regijah, ki drobijo enotni trg; 
poudarja, da bi taki negativni zunanji 
učinki lahko vplivali na regije s skupno 
kopensko ali morsko mejo in na bližnja 
območja;

Or. en

Predlog spremembe 132
Joachim Zeller

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. pozdravlja obveznost za podjetja, da v 
regiji, kjer so pridobila pomoč, vzdržujejo 
naložbe in delovna mesta za obdobje 
10 let, da bi preprečili selitve proizvodnje 
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v regije z višjimi stopnjami pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, kako pomembno je 
ohranjanje največje stopnje intenzivnosti 
pomoči za obdobje 2007–2013 za najbolj 
oddaljene regije; poudarja, da je treba 
poenostaviti postopke priglasitve in 
povišati zgornjo mejo za izvzetje iz 
obveznosti priglasitve za upravičence v 
najbolj oddaljenih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 134
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj zviša veljavni 
prag pri opredelitvi malih in srednjih 
podjetij (MSP); v skladu s tem poziva 
Komisijo, naj – kot je to storila že za agro-
živilski sektor – ustvari novo kategorijo 
srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo od 
250 do 750 zaposlenih in katerih promet 
je nižji od 200 milijonov EUR ter se 
uvrščajo med MSP in velika podjetja, s 
čimer bi spodbudili razvoj naših MSP; 
meni, da bi morala Komisija prav tako 
sprožiti razpravo o upoštevanju srednje 
velikih kapitalskih podjetjih, ki so začela 
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kot MSP, sedaj pa imajo od 250 do 5 000 
zaposlenih, in o tem, da bi morala srednje 
velika podjetja in srednje velika kapitalska 
podjetja prejemati ustrezno stopnjo 
pomoči, ki bi bila višja od podpore za 
velika podjetja in nižja od podpore za 
MSP;

Or. en

Predlog spremembe 135
Mojca Kleva Kekuš

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj zviša veljavni 
prag pri opredelitvi malih in srednjih 
podjetij (MSP); v skladu s tem poziva 
Komisijo, naj – kot je to storila že za agro-
živilski sektor – ustvari novo kategorijo 
srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo od 
250 do 750 zaposlenih in katerih promet 
je nižji od 200 milijonov EUR ter se 
uvrščajo med MSP in velika podjetja, s 
čimer bi spodbudili razvoj naših MSP;

Or. en

Predlog spremembe 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poudarja pomen razširitve prepovedi 
selitve proizvodnje za podjetja, ki so 
prejela državno pomoč;

Or. en
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Predlog spremembe 137
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. opozarja na nevarnost selitve 
proizvodnje – tako znotraj kot zunaj 
Evropske unije – ki preti regijam zaradi 
prepovedi državne pomoči velikim 
podjetjem, in da bi se ta podjetja lahko 
odločila, da zapustijo območja, zajeta v 
členu 107(3)(c) PDEU, in se preselijo na 
območja, zajeta v členu 107(3)(a) PDEU, 
ali v države, ki niso članice EU, če bi se 
stopnja in obseg pomoči zmanjšala;

Or. en

Predlog spremembe 138
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 c. pozdravlja zaščitno klavzulo, ki jo je 
predlagala Evropska komisija in ki bi 
velikim podjetjem naložila obveznost, da 
vzdržujejo naložbe in delovna mesta, 
ustvarjena na območju, kjer so pridobila 
pomoč, za obdobje 5 let oz. 3 let za MSP;

Or. en

Predlog spremembe 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Predlog resolucije
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Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 c. zahteva ustrezno obravnavanje 
gorskih in obmejnih območij, da bi se 
poenostavila pravila o državni pomoči za 
čezmejne projekte ter zmanjšala razlika v 
intenzivnosti pomoči med dvema 
obmejnima regijama;

Or. en

Predlog spremembe 140
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 17 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17 d. predlaga, da se doda določba o 
izterjavi vseh zneskov izplačane pomoči po 
vzoru člena 57 veljavne splošne uredbe o 
strukturnih skladih, ki bi veljala pet let po 
dodelitvi pomoči, če so ogroženi narava 
ali pogoji izvajanja sofinanciranega 
projekta, če projekt podjetju oziroma 
javnemu organu podeli neupravičeno 
prednost ali če pride do spremembe 
narave lastništva dela infrastrukture ali 
prenehanja proizvodne dejavnosti; meni, 
da bi države članice in Komisija morale 
zagotoviti, da podjetja, od katerih so bila 
izterjana sredstva, po prenosu proizvodne 
dejavnosti znotraj države članice ali v 
drugo državo članico ne prejemajo 
prispevkov strukturnih skladov;

Or. en


