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Predlog spremembe 1
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svetovnih gospodarskih 
napovedih Mednarodnega denarnega 
sklada iz oktobra 2012;

Or. it

Predlog spremembe 2
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se med regijami EU močno 
razlikujeta čas nastopa in resnost krize, s 
katero so prišle do izraza obstoječe 
strukturne pomanjkljivosti in ki je 
povzročila pomembno zmanjšanje rasti 
BDP, rekordne stopnje brezposelnosti ter 
poslabšanje poslovnega okolja in manjše 
zaupanje potrošnikov;

B. ker se med regijami EU močno 
razlikujeta čas nastopa in resnost krize, s 
katero so prišle do izraza obstoječe 
strukturne pomanjkljivosti in ki je 
povzročila pomembno zmanjšanje rasti 
BDP, rekordne stopnje brezposelnosti, 
znatno osiromašenje najšibkejših 
socialnih kategorij ter poslabšanje 
poslovnega okolja in manjše zaupanje 
potrošnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se je pokazalo, da fiskalni pakt ni 
primeren za soočanje z izzivi krize, in je 
kot najboljša rešitev predviden pakt za rast, 
saj danes velja soglasno mnenje, da 
fiskalno varčevanje in proračunski rezi 
brez naložb ne oživljajo gospodarstva in ne 
bodo ustvarili ugodnih pogojev za 
ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko 
rast;

D. ker se je pokazalo, da fiskalni pakt ni 
primeren za soočanje z izzivi krize in je kot 
najboljša rešitev predviden pakt za rast, ki 
omogoča pomembne naložbe na ravni 
EU,saj danes velja soglasno mnenje, da 
fiskalno varčevanje in proračunski rezi 
brez naložb ne oživljajo gospodarstva in ne 
bodo ustvarili ugodnih pogojev za 
ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko 
rast;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je gospodarski zlom po vsej EU, ki 
ga je sprožila kriza državnega dolga, 
povzročil veliko razširjenost varčevalnih 
politik; ker imajo te uničujoče učinke na 
lokalne finance, saj povzročajo zmanjšanje 
ali krčenje številnih proračunskih vrstic in 
močno ogrožajo sposobnost nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih organov za 
financiranje/sofinanciranje produktivnih 
naložb;

G. ker je zlom javnih financ po vsej EU, ki 
ga je sprožila kriza državnega dolga, 
povzročil veliko razširjenost varčevalnih 
politik; ker imajo te uničujoče učinke na 
lokalne finance, saj povzročajo zmanjšanje 
ali krčenje številnih proračunskih vrstic in 
močno ogrožajo sposobnost nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih organov za 
financiranje/sofinanciranje produktivnih 
naložb;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H a. meni, da je znatno krčenje 
proračunskih sredstev na pomembnih 
področjih in sektorjih ena izmed glavnih 
težav, s katerimi se sedaj soočajo lokalne 
in regionalne oblasti;

Or. ro

Predlog spremembe 6
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so naložbe v EU delovale kot 
prilagodljiva spremenljivka v dveh 
tretjinah držav, deloma zaradi prizadevanj 
za spopadanje s krizo v letu 2009; ker so se 
naložbe v osmih državah, vključno z 
Grčijo, Portugalsko, Španijo in Irsko,
zmanjšale za več kot 10 %; ker se upad 
naložb, ki se je začel leta 2010 (nepovratna 
sredstva centralnih vlad za naložbe so se 
znižala za 8,7 %), nadaljuje in se zdi, da je 
zašel v negativno spiralo;

J. ker so naložbe v EU delovale kot 
prilagodljiva spremenljivka v dveh 
tretjinah držav, deloma zaradi prizadevanj 
za spopadanje s krizo v letu 2009; ker so se
neposredne naložbe v letu 2011 v 
primerjavi z letom 2010 zmanjšale v 17
državah članicah, od katerih so se v 10 
državah leta 2011 zmanjšale za več kot
10% (Avstrija, Latvija, Češka republika, 
Slovaška, Bolgarija, Portugalska, Grčija, 
Madžarska in Španija); ker se upad 
naložb, ki se je začel leta 2010 (nepovratna 
sredstva centralnih vlad za naložbe so se 
znižala za 8,7 %), nadaljuje in se zdi, da je 
zašel v negativno spiralo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J a. ker je raven zadolžitve 
podnacionalnih vlad veliko pod ravnjo 
zadolžitve nacionalnih subjektov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker mehanizem strukturnih skladov 
EU za odzivanje predvideva, da Komisija 
lahko povrne denar od vmesnih plačil le 
na podlagi izjav o izdatkih, ki so jih države 
članice že imele;

Or. it

Predlog spremembe 9
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Uvodna izjava M b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Mb. ker nacionalno javno sofinanciranje 
strukturnih skladov EU27 za programsko 
obdobje 2007–2013 znaša približno 132 
milijard EUR in ker je ta znesek nujen za 
odzivanje strukturnih skladov ter za 
zagotavljanje kakovosti naložb, hkrati pa 
povečuje avtonomnost in odgovornost za 
uporabo skladov EU;

Or. it
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Predlog spremembe 10
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker pomanjkanje prožnosti pri uporabi 
Pakta za stabilnost in rast lahko ogrozi 
programe sofinanciranja, ki jih podpira 
kohezijska politika;-

N. ker pomanjkanje prožnosti pri uporabi 
Pakta za stabilnost in rast lahko ogrozi 
programe nacionalnega javnega 
sofinanciranja, ki jih podpira kohezijska 
politika, ter tako zmanjša prispevek 
kohezijske politike k izboljšanju 
konkurenčnosti in k premostitvi sedanje 
krize;

Or. it

Predlog spremembe 11
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. z veliko zaskrbljenostjo opaža sedanji 
vzorec naraščajoče regionalne neenakosti v 
EU z razmeroma revnimi regijami v novih 
državah članicah in južni Evropi ter 
bogatimi regijami v srednji in severni 
Evropi;

1. z veliko zaskrbljenostjo opaža sedanji 
vzorec naraščajoče regionalne neenakosti v 
EU z razmeroma revnimi regijami v novih 
državah članicah in južni Evropi ter 
bogatimi regijami v srednji in severni 
Evropi, pa tudi naraščajoče neenakosti 
znotraj držav članic in regij;

Or. en

Predlog spremembe 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. z veliko zaskrbljenostjo opaža sedanji 
vzorec naraščajoče regionalne neenakosti v 
EU z razmeroma revnimi regijami v novih 
državah članicah in južni Evropi ter
bogatimi regijami v srednji in severni 
Evropi;

1. z veliko zaskrbljenostjo opaža sedanji 
vzorec naraščajoče regionalne neenakosti v 
EU s številnimi razmeroma revnimi 
regijami v novih državah članicah in južni 
Evropi ter večino bogatih regij v srednji in 
severni Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 13
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. ocenjuje, da je kohezijska politika, ki 
je poglavitno naložbeno orodje za 
doseganje konvergence in trajnostnega 
razvoja Evropske unije, eno izmed 
najpomembnejših sredstev, s katerimi 
Evropsko unija pomaga svojim regijam; 

Or. ro

Predlog spremembe 14
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 
politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju EU in 
njenih regij na pot trajnostnega razvoja; 
zato poudarja pomen zagotavljanja 
zadostnih proračunskih sredstev pri 

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 
politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju EU in 
njenih regij na pot trajnostnega razvoja;
zato poudarja pomen zagotavljanja 
zadostnih proračunskih sredstev pri 
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pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
za strukturne in investicijske sklade ter še 
zlasti opaža njihov ključni delež pei
naložbah na vrsti področij, kot so 
zaposlovanje, inovacije, trajnostni razvoj in 
podpora malim in srednjim podjetjem;

pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
za strukturne in investicijske sklade ter še 
zlasti opaža njihov ključni delež pri 
naložbah na vrsti področij, kot so 
zaposlovanje, inovacije, trajnostni razvoj, 
ekološke inovacije, spodbujanje 
obnovljivih virov energije in podpora 
malim in srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 15
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponovno poudarja pomen kohezijske
politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju EU in 
njenih regij na pot trajnostnega razvoja; 
zato poudarja pomen zagotavljanja 
zadostnih proračunskih sredstev pri 
pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
za strukturne in investicijske sklade ter še 
zlasti opaža njihov ključni delež pei 
naložbah na vrsti področij, kot so 
zaposlovanje, inovacije, trajnostni razvoj in 
podpora malim in srednjim podjetjem;

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 
politike kot ključnega instrumenta Unije za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju EU in 
njenih regij na pot trajnostnega razvoja; 
zato poudarja pomen zagotavljanja 
zadostnih proračunskih sredstev pri 
pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
za strukturne in investicijske sklade ter še 
zlasti opaža njihov ključni delež pei 
naložbah na vrsti področij, kot so 
zaposlovanje, inovacije, trajnostni razvoj in 
podpora malim in srednjim podjetjem;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 2. ponovno poudarja pomen kohezijske 



PE513.144v01-00 10/29 AM\938692SL.doc

SL

politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju EU in 
njenih regij na pot trajnostnega razvoja; 
zato poudarja pomen zagotavljanja 
zadostnih proračunskih sredstev pri 
pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
za strukturne in investicijske sklade ter še 
zlasti opaža njihov ključni delež pri 
naložbah na vrsti področij, kot so 
zaposlovanje, inovacije, trajnostni razvoj in 
podpora malim in srednjim podjetjem;

politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo, zmanjševanju 
neravnovesij in usmerjanju EU in njenih 
regij na pot trajnostnega razvoja; zato 
poudarja pomen zagotavljanja zadostnih 
proračunskih sredstev pri pogajanjih o 
večletnem finančnem okviru za strukturne 
in investicijske sklade ter še zlasti opaža 
njihov ključni delež pri naložbah pri vrsti 
področij, kot so zaposlovanje, inovacije, 
trajnostni razvoj in podpora malim in 
srednjim podjetjem;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 
politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju EU in 
njenih regij na pot trajnostnega razvoja;
zato poudarja pomen zagotavljanja 
zadostnih proračunskih sredstev pri 
pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
za strukturne in investicijske sklade ter še 
zlasti opaža njihov ključni delež pri 
naložbah na vrsti področij, kot so 
zaposlovanje, inovacije, trajnostni razvoj 
in podpora malim in srednjim podjetjem;

2. ponovno poudarja pomen kohezijske 
politike kot ključnega instrumenta za 
naložbe, ki igra osrednjo vlogo pri 
spopadanju s krizo in usmerjanju EU in 
njenih regij na pot trajnostnega razvoja;
zato poudarja pomen zagotavljanja 
zadostnih proračunskih sredstev pri 
pogajanjih o večletnem finančnem okviru 
za strukturne in investicijske sklade ter še 
zlasti opaža njihov ključni delež pri 
naložbah na konkretnih področjih, kot so 
zaposlovanje, usposabljanje, celovit 
pristop k obstoječim inovacijam, trajnostni 
razvoj in podpora malim in srednjim 
podjetjem, s čimer se je mogoče izogniti 
nepotrebni porabi omejenih finančnih 
sredstev;

Or. bg
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Predlog spremembe 18
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da se je kohezijska politika 
izkazala kot odporna na krizo, saj je 
prilagodila svoje programe in instrumente 
financiranja ter tako zagotovila večjo 
prožnost in bistveno prispevala na 
področjih, kjer so naložbe potrebne za 
posodobitev gospodarstva in izboljšanje 
konkurenčnosti;

3. poudarja, da se je kohezijska politika 
izkazala kot odporna na krizo, saj je 
prilagodila svoje programe in instrumente 
financiranja ter tako zagotovila večjo 
prožnost in bistveno prispevala na 
področjih, kjer so naložbe potrebne za 
posodobitev gospodarstva in izboljšanje 
konkurenčnosti ter za zmanjšanje 
neenakosti zaradi geografskih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 19
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da se je kohezijska politika 
izkazala kot odporna na krizo, saj je 
prilagodila svoje programe in instrumente 
financiranja ter tako zagotovila večjo 
prožnost in bistveno prispevala na 
področjih, kjer so naložbe potrebne za 
posodobitev gospodarstva in izboljšanje 
konkurenčnosti;

3. poudarja, da se je kohezijska politika 
izkazala kot odporna na krizo, saj je 
prilagodila svoje programe in instrumente 
financiranja ter tako zagotovila večjo 
prožnost in bistveno prispevala na 
področjih, kjer so naložbe potrebne za 
posodobitev gospodarstva in izboljšanje 
konkurenčnosti; meni, da so instrumenti 
kohezijske politike sposobni delovati na 
področjih, kjer se nacionalne oblasti niso 
sposobne soočati s težavami;

Or. ro

Predlog spremembe 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. vztraja, da bi morale biti regije s 
posebnimi značilnostmi, kot so najbolj 
oddaljene regije iz člena 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) in 
podeželska območja, območja, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in regije, 
ki so hudo in stalno prizadete zaradi 
neugodnih naravnih ali demografskih 
razmer, kot so najsevernejše regije z zelo 
nizko gostoto prebivalstva, ter otoške, 
čezmejne in gorske regije iz člena 174 
PDEU, še naprej deležne posebne 
pozornosti, v skladu s cilji gospodarske, 
socialne in zlasti ozemeljske kohezije; 

Or. pt

Predlog spremembe 21
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja vlogo podnacionalnih organov 
pri rebalansih proračuna, tako da se ohrani 
raven javnih naložb in se sofinancirajo 
novi projekti ter se zagotavlja učinek 
vzvoda, zlasti ko je zasebnih naložb malo;
poudarja dejstvo, da sta v času recesije in 
nizke rasti sposobnost 
financiranja/sofinanciranja in prevzemanja 
obveznosti za naložbe bistvena za 
ohranjanje potenciala rasti;

4. poudarja vlogo številnih podnacionalnih 
organov pri rebalansih proračuna, tako da 
se ohrani raven javnih naložb in se 
sofinancirajo novi projekti ter se zagotavlja 
učinek vzvoda, zlasti ko je zasebnih naložb 
malo; poudarja dejstvo, da so v času 
recesije in nizke rasti trajnostna javna 
naročila ter sposobnost 
financiranja/sofinanciranja in prevzemanja 
obveznosti za naložbe bistveni za 
ohranjanje potenciala rasti;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. poudarja da bi, kar zadeva urejanje 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, omejitev DDV, ustrezna stopnja 
evropskega sofinanciranja, pa tudi 
povečanje zneska predhodnega 
financiranja na najmanj 2,5% v 
primerjavi s predlogom Evropske 
komisije, v prihodnosti znatno prispevali k 
finančni zmožnosti regionalnih in 
lokalnih organov, da vlagajo v svoj razvoj 
in se spopadajo s proračunskimi 
omejitvami;

Or. en

Predlog spremembe 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen, da z dolgotrajnimi 
varčevalnimi ukrepi in strogim 
gospodarskim upravljanjem, ki se je 
izvajalo v letih 2011 in 2012, kar pomeni 
povečan pritisk in krčenje javnih 
proračunov, tvegamo skrčenje področja 
uporabe lokalnih politik, ki so namenjene
uresničevanju strategije Evropa 2020;

5. je zaskrbljen, da je z dolgotrajnimi 
varčevalnimi ukrepi in strogim 
gospodarskim upravljanjem, ki se je 
izvajalo v letih 2011 in 2012, kar pomeni 
povečan pritisk in krčenje javnih 
proračunov, ogroženo uspešno 
uresničevanje ciljev, ki so povezani s 
kakovostjo življenja lokalnih skupnosti, in 
cilja, v skladu s katerim bi morala lokalna 
politika prispevati k uresničevanju 
strategije Evropa 2020;

Or. ro
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Predlog spremembe 24
Petru Constantin Luhan

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. ocenjuje, da predstavljajo varčevalni 
ukrepi, hkrati z drugimi negativnimi 
posledicami gospodarske in finančne 
krize, resno oviro pri uresničevanju ciljev 
strategije 2020 in razvoju evropskih regij, 
zaradi česar se je treba tovrstnim ukrepom 
izogniti; 

Or. ro

Predlog spremembe 25
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po obnovi in 
izboljšanju finančnih zmogljivosti na 
podnacionalni ravni, da se zagotovijo javne 
naložbe za programe in projekte, katerih
cilj je spodbujanje rasti in zagotavljanje 
delovnih mest, zlasti na regionalni in 
lokalni ravni;

6. poudarja potrebo po obnovi in 
izboljšanju finančnih zmogljivosti na 
podnacionalni ravni, da se zagotovijo javne 
naložbe za programe in projekte, katerih
cilji so spodbujanje trajnostne rasti, boj 
proti družbeni izključenosti in obnova 
družbene strukture, zagotavljanje
ustreznih zdravstvenih in socialnih 
storitev in zagotavljanje delovnih mest, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po obnovi in 
izboljšanju finančnih zmogljivosti na 
podnacionalni ravni, da se zagotovijo javne 
naložbe za programe in projekte, katerih 
cilj je spodbujanje rasti in zagotavljanje 
delovnih mest, zlasti na regionalni in 
lokalni ravni;

6. poudarja, da je treba opredeliti 
programe za tehnično in finančno pomoč 
skupinam lokalnih oblasti na osnovi 
skupnih projektov, da bi obnovili in 
izboljšali finančne zmogljivosti na 
podnacionalni ravni in s tem zagotovili
javne naložbe za programe in projekte, 
katerih cilj je spodbujanje rasti in 
zagotavljanje delovnih mest, zlasti na 
regionalni in lokalni ravni;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po obnovi in 
izboljšanju finančnih zmogljivosti na 
podnacionalni ravni, da se zagotovijo javne 
naložbe za programe in projekte, katerih 
cilj je spodbujanje rasti in zagotavljanje 
delovnih mest, zlasti na regionalni in 
lokalni ravni;

6. poudarja potrebo po obnovi in 
izboljšanju finančnih zmogljivosti na 
podnacionalni ravni, da se zagotovijo javne 
naložbe za programe in projekte, katerih 
cilj je spodbujanje trajnostne rasti in 
zagotavljanje delovnih mest, zlasti na 
regionalni in lokalni ravni;

Or. lt

Predlog spremembe 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja potrebo po obnovi in 
izboljšanju finančnih zmogljivosti na 
podnacionalni ravni, da se zagotovijo javne 
naložbe za programe in projekte, katerih 

6. poudarja potrebo po obnovi in 
izboljšanju finančnih zmogljivosti na 
podnacionalni ravni, da se zagotovijo javne 
naložbe za programe in projekte, katerih 
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cilj je spodbujanje rasti in zagotavljanje 
delovnih mest, zlasti na regionalni in 
lokalni ravni;

cilj je spodbujanje rasti in zagotavljanje 
delovnih mest, zlasti na regionalni in 
lokalni ravni; v zvezi s tem poudarja 
nevarnost, da bi zmanjšanje dosedanje 
pomoči za regije s posebnimi 
značilnostmi, kot so najbolj oddaljene 
regije, ter krčenje sistema nadomestil za 
kritje dodatnih stroškov, ki jih te regije 
imajo zaradi svoje oddaljenosti in otoške 
lege, in posebnih ukrepov za kmetijstvo, 
ribištvo, državno pomoč, carinsko in 
trgovinsko politiko ter davčno politiko in 
proste cone, še dodatno poslabšala 
gospodarski in družbeni položaj teh regij 
na strukturni ravni in upočasnila njihovo 
vključevanje na evropski notranji trg, kar 
bi imelo hude posledice za njihov razvoj, 
gospodarsko rast in zaposlovanje; 

Or. pt

Predlog spremembe 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poudarja, da je treba dodatno okrepiti 
upravne zmogljivosti regionalnih in 
lokalnih organov ter da si je treba nadalje 
prizadevati za zmanjšanje pretirane 
birokratizacije, ki ima negativne posledice 
tudi za te organe, ko so v vlogi 
upravičencev, in dodatno omejuje njihovo 
zmožnost, da izvajajo projekte, ki jih 
financira EU;

Or. en

Predlog spremembe 30
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. poudarja, da je treba opraviti oceno 
učinka vseh zakonodajnih predlogov 
Komisije, ki bi vključevala oceno 
finančnega učinka predlaganega akta na 
podnacionalne strukture;

Or. en

Predlog spremembe 31
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja potrebo po večjih sinergijah 
med nacionalnimi, podnacionalnimi in 
evropskimi proračuni za javno porabo z 
določitvijo jasnih vlog in odgovornosti 
različnih proračunskih organov na ravni 
EU, ravni držav članic in poddržavni ravni, 
vključno z jasno vlogo in utemeljitvijo 
evropske politike in finančnih ukrepov, ob 
spoštovanju subsidiarnosti in proračunskih 
pravic lokalnih in regionalnih organov
(njihove vloge pri sprejemanju odločitev in 
nadzoru), tj. njihove demokratične 
odgovornosti do skupnosti, ki jih volijo, ter 
ob zagotavljanju avtonomije pri določanju 
prednostnih nalog in porabe na vseh ravneh 
upravljanja ;

8. poudarja potrebo po večjih sinergijah 
med nacionalnimi, podnacionalnimi in 
evropskimi proračuni za javno porabo z 
določitvijo jasnih vlog in odgovornosti 
različnih proračunskih organov na ravni 
EU, ravni držav članic in poddržavni ravni, 
vključno z jasno vlogo in utemeljitvijo 
evropske politike in finančnih ukrepov, ob 
spoštovanju plačilnih rokov iz direktive o 
boju proti zamudam pri plačilih v 
trgovinskih poslih 2011/7/EU,
subsidiarnosti in proračunskih pravic 
lokalnih in regionalnih organov (njihove 
vloge pri sprejemanju odločitev in 
nadzoru), tj. njihove demokratične 
odgovornosti do skupnosti, ki jih volijo, ter 
ob zagotavljanju avtonomije pri določanju 
prednostnih nalog in v rezultate ter 
uspešnost usmerjene porabe na vseh 
ravneh upravljanja, pa tudi ekološkega 
računovodstva;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. poudarja pomembnost partnerstva 
med osrednjimi oblastmi ter regionalnimi 
in lokalnimi organi pri določanju 
prednostnih nalog in ustreznem 
sofinanciranju za izvajanje programov, ki 
sta pogoja za doseganje največjega 
možnega učinka z omejenimi sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 33
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poudarja ključno vlogo posojilnih 
mehanizmov Evropske investicijske banke 
pri financiranju projektov evropskega 
interesa ter poziva k večji sinergiji med 
temi mehanizmi in strukturnimi skladi;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. odločno podpira večjo preglednost 
proračunskih postopkov na vseh ravneh 

9. odločno podpira večjo preglednost in 
poenostavitev proračunskih postopkov na 
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javnega upravljanja (vključno z izrecno 
opredelitvijo evropskih virov financiranja v 
nacionalnih in podnacionalnih proračunih) 
ter zagotovitev dostopnosti podatkov na 
ravni EU o profilih porabe po programih 
financiranja EU na regionalni ravni (če je 
to mogoče), pa tudi pojasnil, kako so 
prednostne naloge in financiranje na ravni 
EU, ravni držav članic in poddržavni ravni 
usmerjeni k dogovorjenim prednostnim 
nalogam na ravni EU;

vseh ravneh javnega upravljanja (vključno 
z izrecno opredelitvijo evropskih virov 
financiranja v nacionalnih in 
podnacionalnih proračunih) ter zagotovitev 
dostopnosti podatkov na ravni EU o 
profilih porabe po programih financiranja 
EU na regionalni ravni (če je to mogoče), 
pa tudi pojasnil, kako so prednostne naloge 
in financiranje na ravni EU, ravni držav 
članic in poddržavni ravni usmerjeni k 
dogovorjenim prednostnim nalogam na 
ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 35
Alain Cadec

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj predloži podrobno 
analizo in oceno potenciala novih sredstev 
in virov financiranja za podpiranje naložb 
za rast, kot so trgi državnih obveznic, 
instrument delitve tveganja in uporaba 
inovativnih finančnih instrumentov;

10. poziva Komisijo, naj predloži podrobno 
analizo in oceno potenciala novih sredstev 
in virov financiranja za podpiranje naložb 
za rast, kot so obligacijski trgi, instrument 
delitve tveganja in uporaba inovativnih 
finančnih instrumentov;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj predloži podrobno 
analizo in oceno potenciala novih sredstev 
in virov financiranja za podpiranje naložb 
za rast, kot so trgi državnih obveznic, 

10. poziva Komisijo, naj predloži podrobno 
analizo in oceno potenciala novih sredstev 
in virov financiranja za podpiranje naložb 
za rast, kot so trgi državnih obveznic, 
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instrument delitve tveganja in uporaba 
inovativnih finančnih instrumentov;

instrument delitve tveganja in uporaba 
inovativnih finančnih instrumentov; poziva 
Komisijo in ECB, naj razmislita o tem, da 
bi poiskali in predlagali inovativne načine 
za financiranje dolgoročnih naložb 
lokalnih in regionalnih oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 37
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj predloži podrobno 
analizo in oceno potenciala novih sredstev 
in virov financiranja za podpiranje naložb 
za rast, kot so trgi državnih obveznic, 
instrument delitve tveganja in uporaba 
inovativnih finančnih instrumentov;

10. poziva Komisijo, naj predloži podrobno 
analizo in oceno potenciala novih sredstev 
in virov financiranja za podpiranje naložb 
za rast, kot so trgi državnih obveznic, 
instrument delitve tveganja in uporaba 
inovativnih finančnih instrumentov; 
vztraja, da je treba za izvedbo karseda 
odgovornih naložb privabiti zasebni 
kapital;

Or. ro

Predlog spremembe 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. poudarja pomembnost pobude 
Jessica za podporo trajnostnemu 
mestnemu razvoju in prenovi mestnih 
območij s pomočjo mehanizmov 
finančnega inženiringa in poziva, naj se v 
prihodnjem programskem obdobju ta 
pobuda bolj uporabi;



AM\938692SL.doc 21/29 PE513.144v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 39
Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je nadaljnje vključevanje 
lokalnih organov v novi evropski okvir 
gospodarskega upravljanja bistveno za 
izboljšanje usklajenosti in doseganje ciljev 
strategije Evropa 2020;

11. meni, da je nadaljnje vključevanje 
lokalnih organov v novi evropski okvir 
gospodarskega upravljanja bistveno za 
izboljšanje usklajenosti in doseganje ciljev 
strategije Evropa 2020; izpostavlja pomen 
sodelovanja lokalnih in regionalnih 
oblasti pri prihodnjih partnerskih 
pogodbah;

Or. ro

Predlog spremembe 40
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poudarja vlogo, ki bi jo lahko 
lokalni in regionalni organi imeli pri 
povečanju trajnostne rasti in ustvarjanju 
delovnih mest, obnovi družbene strukture 
in spodbujanju obnovljivih virov energije, 
inteligentnih omrežij in trajnostne 
mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 41
Petru Constantin Luhan
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Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. ocenjuje, da bi morala mesta in 
regije igrati pomembnejšo vlogo pri 
ocenjevanju lokalnih trgov dela in 
prilagajanju programov za spodbujanje 
zaposlovanja;

Or. ro

Predlog spremembe 42
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. še enkrat izrecno poudarja, da 
nasprotuje uvedbi makroekonomskega 
pogojevanja v kohezijsko politiko za 
obdobje 2014–2020, s čimer bi kaznovali 
regije in socialne skupine, ki jih je že 
oslabila kriza, saj bi imela lahko ustavitev 
plačil nesorazmerne učinke na nekatere 
države članice in zlasti regije, čeprav te v 
polni meri sodelujejo pri prizadevanjih za 
uravnoteženje javnih proračunov;

12. še enkrat izrecno poudarja, da 
nasprotuje uvedbi makroekonomske 
navzkrižne skladnosti v kohezijsko 
politiko za obdobje 2014–2020, s čimer bi 
kaznovali regije in socialne skupine, ki jih 
je že oslabila kriza, saj bi imela lahko 
ustavitev plačil nesorazmerne učinke na 
nekatere države članice in zlasti regije, 
čeprav te v polni meri sodelujejo pri 
prizadevanjih za uravnoteženje javnih 
proračunov; zlasti poudarja prociklične 
značilnosti takega ukrepa, ki bi povzročil 
le oslabitev držav v finančnih težavah in 
mu ne bi bilo mar solidarnosti za 
ohranitev makroekonomskega ravnovesja 
v Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Erminia Mazzoni
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. še enkrat izrecno poudarja, da 
nasprotuje uvedbi makroekonomskega 
pogojevanja v kohezijsko politiko za 
obdobje 2014–2020, s čimer bi kaznovali 
regije in socialne skupine, ki jih je že 
oslabila kriza, saj bi imela lahko ustavitev 
plačil nesorazmerne učinke na nekatere 
države članice in zlasti regije, čeprav te v 
polni meri sodelujejo pri prizadevanjih za 
uravnoteženje javnih proračunov;

12. še enkrat izrecno poudarja, da 
nasprotuje uvedbi makroekonomskega 
pogojevanja v kohezijsko politiko za 
obdobje 2014–2020, s čimer bi kaznovali 
regije in socialne skupine, ki jih je že 
oslabila kriza, saj bi imela lahko ustavitev 
plačil nesorazmerne učinke na nekatere 
države članice in zlasti regije, čeprav te v 
polni meri sodelujejo pri prizadevanjih za 
uravnoteženje javnih proračunov; poleg 
tega meni, da evropska javnost mogoče ne 
bi razumela takega kaznovalnega 
instrumenta, kar bi povečalo njeno 
nezaupanje v zgodovinskem trenutku, ko 
so ljudi že močno prizadeli kriza ter učinki 
varčevalnih ukrepov;

Or. it

Predlog spremembe 44
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da bi treba v času 
zmanjševanja javnega financiranja 
dodatno razmisliti o načelu dodajanja, da 
bi njegovo izvajanje postalo skladno z 
okvirom evropskega ekonomskega 
upravljanja, ter želi, da se o tem 
razpravlja v okviru pogajanj o kohezijski 
politiki po letu 2013;

Or. it
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Predlog spremembe 45
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. je seznanjen z nedavnimi 
pripombami Mednarodnega denarnega 
sklada, ki meni, da varčevanje slabi 
države, v katerih se izvaja mehanično: v 
oslabelih svetovnih gospodarskih 
razmerah sanacija javnih financ 
kratkoročno otežuje okrevanje, saj 
zmanjšuje davčne prihodke in nadalje 
povečuje primanjkljaj; soglaša s skladom, 
da ne sme biti poudarek le na davčni 
konsolidaciji, ampak na ravnovesju med 
konsolidacijo in rastjo;

Or. it

Predlog spremembe 46
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. soglaša s predlogom nekaterih držav 
članic, da se v pogajanja o večletnem 
finančnem okviru vključi revizijska 
klavzula za račune v letih 2015 in 2016, ki 
bi omogočila povečanje tekočega 
proračuna v korist ključnih sektorjev, kot 
sta zaposlovanje mladih in mala in 
srednja podjetja;

Or. it

Predlog spremembe 47
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
v celoti izkoristijo meje prožnosti in 
izrabijo možnosti iz preventivnega dela 
Pakta za stabilnost in rast, da bi potrebe po 
produktivnih javnih naložbah uravnotežile 
s cilji proračunske discipline;

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
v celoti izkoristijo meje prožnosti in 
izrabijo možnosti iz preventivnega dela 
Pakta za stabilnost in rast, da bi potrebe po 
produktivnih  in trajnostnih javnih 
naložbah uravnotežile s cilji proračunske 
discipline;

Or. en

Predlog spremembe 48
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
v celoti izkoristijo meje prožnosti in 
izrabijo možnosti iz preventivnega dela
Pakta za stabilnost in rast, da bi potrebe po
produktivnih javnih naložbah uravnotežile 
s cilji proračunske discipline;

13. poziva Komisijo in države članice, naj
bodo čim bolj prožne pri nacionalnem 
sofinanciranju odhodkov Unije na 
področju razvoja v okviru strogega 
izvajanja Pakta za stabilnost in rast, pri 
čemer je treba preučiti izgube, ki so 
posledica svetovne finančne krize, in 
zmožnosti lokalnih skupnosti za 
izpolnjevanje ciljev rasti in zaposlovanja 
iz strategije Evropa 2020 ter ponuditi 
metode za izboljšanje zmogljivosti 
financiranja teh skupnosti za izvedbo
produktivnih naložb;

Or. bg

Predlog spremembe 49
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
v celoti izkoristijo meje prožnosti in 
izrabijo možnosti iz preventivnega dela 
Pakta za stabilnost in rast, da bi potrebe po 
produktivnih javnih naložbah uravnotežile 
s cilji proračunske discipline;

13. poziva Komisijo in države članice, naj 
v celoti izkoristijo meje prožnosti in 
izrabijo možnosti iz preventivnega dela 
Pakta za stabilnost in rast, da bi potrebe po 
produktivnih javnih naložbah uravnotežile 
s cilji proračunske discipline, na primer s 
popolno izključitvijo nacionalnih deležev 
sofinanciranja strukturnih in 
investicijskih skladov iz omejitev Pakta za 
stabilnost in rast; ali na primer, pri 
izračunih v zvezi s paktom, z 
upoštevanjem neto in ne bruto finančnih 
potreb države, torej neto brez davkov na 
dejansko porabo (zlasti DDV); ali z 
uporabo drugačne časovne modulacije 
dveh virov financiranja istih programov 
(evropskega in nacionalnega), s polnim 
izkoristkom evropskih sredstev v prvih 
letih programa ter izključno uporabo 
nacionalnih virov v zadnjih letih 
programa, ob predpostavki, da do takrat 
država doseže pozitivne rezultate v 
razmerju med primanjkljajem in BDP;

Or. it

Predlog spremembe 50
Vasilica Viorica Dăncilă

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je treba javno porabo, 
povezano z izvajanjem programov, ki jih 
sofinancirajo strukturni in investicijski 
skladi, izločiti iz omejitev Pakta za 
stabilnost in rast, saj gre za odhodke, 
namenjene podpiranju konkurenčnosti, 
rasti in ustvarjanja delovnih mest;

14. meni, da je treba javno porabo, 
povezano z izvajanjem programov, ki jih 
sofinancirajo strukturni in investicijski 
skladi, izločiti iz omejitev Pakta za 
stabilnost in rast, saj gre za odhodke, 
namenjene podpiranju konkurenčnosti, 
rasti in ustvarjanja delovnih mest ter 
uresničevanju ciljev Unije v boju proti 
podnebnim spremembam;
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Or. ro

Predlog spremembe 51
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je treba javno porabo, 
povezano z izvajanjem programov, ki jih 
sofinancirajo strukturni in investicijski 
skladi, izločiti iz omejitev Pakta za 
stabilnost in rast, saj gre za odhodke, 
namenjene podpiranju konkurenčnosti, 
rasti in ustvarjanja delovnih mest;

14. meni, da bi treba javno porabo, 
povezano z izvajanjem programov, ki jih 
sofinancirajo strukturni in investicijski 
skladi, izločiti iz opredelitev strukturnih 
primanjkljajev Pakta za stabilnost in rast, 
saj gre za odhodke, namenjene podpiranju 
konkurenčnosti, rasti in ustvarjanja 
delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je treba javno porabo, 
povezano z izvajanjem programov, ki jih 
sofinancirajo strukturni in investicijski
skladi, izločiti iz omejitev Pakta za 
stabilnost in rast, saj gre za odhodke, 
namenjene podpiranju konkurenčnosti, 
rasti in ustvarjanja delovnih mest;

14. od Komisije zahteva, naj se javne 
porabe držav članic iz naslova 
sofinanciranja programov strukturnih in 
investicijskih skladov ne vključi v javne 
ali asimilirane strukturne odhodke na 
podlagi partnerskega sporazuma o 
nadzoru nad izvajanjem Pakta o 
stabilnosti in rasti, saj so to obveze, 
neposredno vezane na načelo dodajanja, 
ki je temeljno načelo kohezijske politike; 
torej je treba javno porabo držav članic za 
sofinanciranje programov, ki jih 
sofinancirajo tudi strukturni skladi, izločiti 
iz omejitev Pakta za stabilnost in rast, saj 
gre za odhodke, namenjene podpiranju 
konkurenčnosti, rasti in ustvarjanja 
delovnih mest, zlasti delovnih mest za 
mlade;
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Or. it

Predlog spremembe 53
Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je treba javno porabo, 
povezano z izvajanjem programov, ki jih 
sofinancirajo strukturni in investicijski 
skladi, izločiti iz omejitev Pakta za 
stabilnost in rast, saj gre za odhodke, 
namenjene podpiranju konkurenčnosti, 
rasti in ustvarjanja delovnih mest;

14. zahteva, da se javna poraba, povezana
z izvajanjem programov, ki jih 
sofinancirajo evropski strukturni in 
investicijski skladi, popolnoma izloči iz 
omejitev Pakta za stabilnost in rast, saj gre 
za odhodke, namenjene podpiranju 
konkurenčnosti, rasti in ustvarjanja 
delovnih mest;

Or. it

Predlog spremembe 54
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
v okviru trenutnih pogajanj o prihodnji 
ekonomski in monetarni uniji upoštevajo 
vse možnosti za prožnost okvira za 
makroekonomsko upravljanje, da se 
omogočijo produktivne naložbe, zlasti s 
ponovnim premislekom o odnosu med 
Paktom za stabilnost in rast in 
produktivnimi javnimi naložbami ter z 
izključitvijo javne porabe, povezane z 
uresničevanjem programov, ki jih 
sofinancirajo strukturni in investicijski 
skladi v okviru rasti prijazne politike, iz 
pravil o proračunskem nadzoru Pakta za 
stabilnost in rast;

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
v okviru trenutnih pogajanj o prihodnji 
ekonomski in monetarni uniji upoštevajo 
vse možnosti za prožnost okvira za 
makroekonomsko upravljanje, da se 
omogočijo produktivne in trajnostne
naložbe, zlasti s ponovnim premislekom o 
odnosu med Paktom za stabilnost in rast in 
produktivnimi in trajnostnimi javnimi 
naložbami ter z izključitvijo javne porabe, 
povezane z uresničevanjem programov, ki 
jih sofinancirajo strukturni in investicijski 
skladi v okviru rasti prijazne politike, iz 
pravil o proračunskem nadzoru Pakta za 
stabilnost in rast;

Or. en
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