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Predlog spremembe 1
Victor Boştinaru
Sporazumni predlog, ki nadomešča predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Treba bi bilo ponovno opozoriti, da se 
tedaj, ko so stroški ukrepov po členu 
192(1) Pogodbe ocenjeni kot 
nesorazmerni za javne organe določene 
države članice in je zagotovljena finančna 
podpora iz Kohezijskega sklada v skladu s 
členom 192(5), vseeno uporablja načelo 
„plača povzročitelj obremenitve“.

Or. en

Predlog spremembe 2
Victor Boştinaru
Sporazumni predlog, ki nadomešča predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zaradi posebnih potreb Kohezijskega 
sklada in v skladu s strategijo Evropa 2020, 
po kateri mora kohezijska politika 
podpirati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, je treba v okviru 
tematskih ciljev iz 
Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] 
določiti prednostne naložbe.

(6) Zaradi posebnih potreb Kohezijskega 
sklada in v skladu s strategijo Evropa 2020, 
po kateri mora kohezijska politika 
podpirati pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, je treba v okviru 
tematskih ciljev iz 
Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD] 
določiti prednostne naložbe. Pri teh 
prednostnih naložbah bi bilo treba 
natančno opredeliti cilje, ki se 
medsebojno ne izključujejo in h katerim 
Kohezijski sklad prispeva sredstva. 
Prednostne naložbe bi morale biti osnova 
za opredelitev posebnih ciljev v okviru 
operativnih programov, ki upoštevajo 
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potrebe in značilnosti programskega 
področja. Da bi ob omogočenem skupnem 
izvajanju povečali prožnost in zmanjšali 
upravno breme, bi bilo treba naložbene 
prednostne naloge ESRR in Kohezijskega 
sklada uskladiti.

Or. en

Predlog spremembe 3
Victor Boştinaru
Sporazumni predlog, ki nadomešča predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 –točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) varovanje okolja in spodbujanje 
učinkovite uporabe virov z:

(c) ohranjanje in varovanje okolja in 
spodbujanje učinkovite rabe virov preko;

Or. en

Predlog spremembe 4
Victor Boştinaru
Sporazumni predlog

Predlog uredbe
Člen 3 – točka e 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izboljšanje institucionalne zmogljivosti 
in učinkovita javna uprava s krepitvijo 
institucionalne zmogljivosti in 
učinkovitosti javnih uprav in služb, 
povezanih z izvajanjem Kohezijskega 
sklada.

(e) izboljšanje institucionalne zmogljivosti 
javnih organov in zainteresiranih strani in 
učinkovita javna uprava s krepitvijo 
institucionalne zmogljivosti in 
učinkovitosti javnih uprav in služb, 
povezanih z izvajanjem Kohezijskega 
sklada.

Or. en
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Predlog spremembe 5
Victor Boştinaru
Sporazumni predlog 

Predlog uredbe
Priloga – razdelek 2- podrazdelek 2 – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

kWh/leto zmanjšanje porabe 
primarne energije v 
objektih v javni rabi

Predlog spremembe

ENOTA IME
kWh/leto zmanjšanje letne porabe 

primarne energije v 
objektih v javni rabi

Or. en

Predlog spremembe 6
Victor Boştinaru
Compromise amendment replacing Amendment 51

Predlog uredbe
Priloga - razdelek 2 -podrazdelek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

ENOTA IME

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov t ekvivalenta 
CO2

ocenjeno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v 
ekvivalentu CO2

Predlog spremembe

ENOTA IME
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov t ekvivalenta 

CO2
ocenjeno letno zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov

Or. en
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