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Predlog spremembe 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
ta politika olajšuje modernizacijo in 
trajnostno rast ter dokazuje evropsko 
solidarnost in si prizadeva zmanjšati 
razlike med stopnjo razvitosti evropskih 
regij ter pomeni uveljavljen mehanizem za 
zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; poudarja, da je kohezijska 
politika v središču evropske socialne 
politike; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
reforme, zlasti poenostavitev izvajanja 
politike, in odgovoriti na nove, s katerimi 
se srečuje Unija, ter spodbujati sinergije z 
drugimi politikami in instrumenti na 
terenu;

Or. en

Predlog spremembe 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za spodbujanje trajnostnega razvoja vseh 
regij in zagotavljanje rasti in delovnih mest 
in je bila desetletja ena najpomembnejših, 
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politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na glavne
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 639
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami 
in instrumenti na terenu;

63. poudarja, da evropska dodana vrednost 
kohezijske politike še ni bila izmerjena in 
čeprav nekateri trdijo, da pomeni ta 
politika uveljavljen mehanizem za 
zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije, stopnja napak, o katerih 
poročajo revizorji na tem področju, ne 
dopušča takega zaključka;

Or. en

Predlog spremembe 640
Carl Haglund

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike, dasiravno jo 
je pogosto težko dokazati v ekonomskem 
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za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

smislu, nesporna, saj pomeni ta politika 
uveljavljen mehanizem za zagotavljanje 
rasti in delovnih mest in je bila desetletja 
ena najpomembnejših, najbolj 
prepoznavnih in najuspešnejših politik 
Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 641
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest; 
vendar pa opozarja, da mora sodobna 
kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 63
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Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in
pomembno orodje zbliževanja in 
solidarnosti ter je bila desetletja ena 
najpomembnejših, najbolj prepoznavnih in 
najuspešnejših politik Unije; ugotavlja, da 
sta temeljna predpogoja za navedeni 
uspeh načelo partnerstva in upravljanje 
na več ravneh; vendar pa opozarja, da 
mora sodobna kohezijska politika skozi 
številne strukturne reforme, odgovoriti na 
nove izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; pozdravlja predlog Komisije, 
naj bo vsaka regija Unije neposredno 
deležna koristi kohezijske politike; vendar 
pa opozarja, da mora sodobna kohezijska 
politika skozi številne strukturne reforme, 
odgovoriti na nove izzive, s katerimi se 
srečuje Unija, ter spodbujati sinergije z 
drugimi politikami in instrumenti na 
terenu;
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Or. en

Predlog spremembe 644
Pat the Cope Gallagher

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; pozdravlja predlog Evropske 
komisije, naj bo vsaka regija Unije 
neposredno deležna koristi kohezijske 
politike; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 645
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; pozdravlja predlog Komisije, 
naj bo vsaka regija Unije deležna koristi 
kohezijske politike; vendar pa opozarja, da 
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izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

mora sodobna kohezijska politika skozi 
številne strukturne reforme, odgovoriti na 
nove izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 646
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik solidarnosti Unije; vendar pa 
opozarja, da mora sodobna kohezijska 
politika skozi številne strukturne reforme, 
med drugim z zbiranjem vseh sredstev v 
enem Kohezijskem skladu, ki je 
osredotočen izključno na najrevnejše 
države članice, odgovoriti na nove izzive, s 
katerimi se srečuje Unija, ter spodbujati 
sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 647
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 63. poudarja, da je evropska dodana 
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vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami 
in instrumenti na terenu; 

vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika usmeriti 
sredstva v najrevnejše regije EU, brez 
poseganja v programe in podporo za 
regije na vmesni stopnji razvoja, ki bi 
morale biti opredeljene kot take; meni, da 
je uspeh kohezijske politike odvisen tudi 
od sinergij z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu, ki jih spodbuja;

Or. pt

Predlog spremembe 648
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu, zlasti s področji 
ustvarjanja vrednosti, kot so raziskave in 
inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 649
Gunnar Hökmark
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Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu; meni, da bi 
prizadevanja kohezijske politike Unije 
morala biti osredotočena na tiste države v 
EU, ki imajo izrazito nižjo raven blaginje 
od povprečja;

Or. en

Predlog spremembe 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 63

Predlog resolucije Predlog spremembe

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu;

63. poudarja, da je evropska dodana 
vrednost kohezijske politike nesporna, saj 
pomeni ta politika uveljavljen mehanizem 
za zagotavljanje rasti in delovnih mest in je 
bila desetletja ena najpomembnejših, 
najbolj prepoznavnih in najuspešnejših 
politik Unije; vendar pa opozarja, da mora 
sodobna kohezijska politika skozi številne 
strukturne reforme, odgovoriti na nove 
izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter 
spodbujati sinergije z drugimi politikami in 
instrumenti na terenu; je prepričan, da bi 
morala kohezijska politika EU v 
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naslednjem programskem obdobju še 
naprej pokrivati celotno ozemlje EU;

Or. en

Predlog spremembe 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 63 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63a. poudarja vedno večji pomen 
samostojne kohezijske politike po začetku 
veljavnosti Lizbonske pogodbe, dejstvo, da 
ji je bil dodan tretji steber – teritorialna 
kohezija –, in da so Pogodbe priznale 
regionalne in lokalne ravni;

Or. en

Predlog spremembe 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Predlog resolucije
Odstavek 63 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

63b. poudarja, da je bil po navedbah 
Komisije BDP zaradi kohezijske politike v 
obdobju 2000–20061 v celotni EU-25 v 
letu 2009 ocenjeno višji za 0,7 % in da 
zaradi učinka prelivanja2 učinki niso 
pozitivni samo za države prejemnice, 
ampak tudi za države donatorke;
__________________
1 KOM(2010) 700 konč. 
2 Gospodarska donosnost kohezijskih 
izdatkov za države članice“, GENERALNI 
DIREKTORAT ZA NOTRANJO 
POLITIKO, TEMATSKI SEKTOR B: 
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STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA 
POLITIKA

Or. en

Predlog spremembe 653
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; 
poudarja, da kohezijska politika zaradi 
svojega horizontalnega značaja 
pomembno prispeva k vsem trem 
prednostnim nalogam strategije Evropa 
2020, torej k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; 
poudarja, da kohezijska politika zaradi 
svojega horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 

64. poudarja, da kohezijska politika zaradi 
svojega horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;



AM\864090SL.doc 13/119 PE462.731v02-00

SL

pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

Or. en

Predlog spremembe 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije na 
celotnem ozemlju EU, ker so regije in 
mesta najbolj primerni za aktivno 
izvajanje politik; poudarja, da kohezijska 
politika zaradi svojega horizontalnega 
značaja pomembno prispeva k vsem trem 
prednostnim nalogam strategije Evropa 
2020, torej k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti;

Or. en

Predlog spremembe 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; v zvezi s 
tem poudarja, da mora prispevek 
kohezijske politike k izvajanju strategije 
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prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

Evropa 2020 odražati cilje, ki so z 
Lizbonsko pogodbo določeni v členu 174 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter 
horizontalni cilj ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije v členu 3 Pogodbe o 
Evropski uniji; poudarja, da kohezijska 
politika zaradi svojega horizontalnega 
značaja pomembno prispeva k vsem trem 
prednostnim nalogam strategije Evropa 
2020, torej k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti; je prepričan, da morajo 
glede na prevladujočo vlogo kohezijske 
politike za doseganje ciljev Evrope 2020 
biti vse regije tudi po letu 2013 še naprej 
upravičene do pomoči in da je treba 
sprejeti primerna prehodna pravila za tiste 
regije, ki po letu 2014 ne bodo več del 
„konvergenčnega“ cilja, da se stabilizira 
že doseženi uspeh in zagotovi trajnostna 
mobilizacija potencialov;

Or. en

Predlog spremembe 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
solidarnostnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

Or. en
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Predlog spremembe 658
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije;
poudarja, da kohezijska politika zaradi 
svojega horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in da kohezijska politika 
zaradi svojega horizontalnega značaja 
pomembno prispeva k vsem trem 
prednostnim nalogam strategije Evropa 
2020, torej k pametni, trajnostni in 
vključujoči rasti, ter da morajo vsa 
sredstva kohezijske politike pomagati 
doseči socialno-ekonomske cilje na 
področjih zaposlovanja, izobraževanja ter 
boja proti revščini in izključevanju, da bi 
znatno prispevala k socialni razsežnosti 
Evrope;

Or. de

Predlog spremembe 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;
ponavlja pa, da ima kohezijska politika 
EU svoje lastno tradicionalno poslanstvo 
in cilje, ki jih mora doseči in presegajo 
strategijo Evropa 2020; poudarja, da bi 
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jih bilo treba v prihodnjem programskem 
obdobju ohraniti, zlasti zato, ker Unija še 
naprej potrebuje ekonomsko, socialno in 
teritorialno zbliževanje;

Or. en

Predlog spremembe 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;
meni, da bi, ker gre za edino krajevno 
zasnovana razvojno politiko v Evropi, vse 
regije morale še naprej uživati koristi iz 
strukturnih skladov glede na njihove 
specifične razvojne potrebe in potencial;

Or. en

Predlog spremembe 661
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 64

Predlog resolucije Predlog spremembe

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 

64. poudarja odločilno vlogo kohezijske 
politike za uresničitev ciljev strategije 
Evropa 2020 in meni, da je dobra 
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avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;

avtonomna kohezijska politika prvi pogoj 
za uspešno izvajanje te strategije; poudarja, 
da kohezijska politika zaradi svojega 
horizontalnega značaja pomembno 
prispeva k vsem trem prednostnim 
nalogam strategije Evropa 2020, torej k 
pametni, trajnostni in vključujoči rasti;
meni, da bi, ker gre za edino krajevno 
zasnovana razvojno politiko v Evropi, vse 
regije morale še naprej uživati koristi iz 
strukturnih skladov glede na njihove 
specifične razvojne potrebe in potencial;

Or. en

Predlog spremembe 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 64 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

64a. opozarja na pomen celostnega 
pristopa politike; v zvezi s tem izpostavlja 
kohezijsko politiko kot dejavnik 
povezovanja drugih politik; zato poudarja, 
da bi bilo vse naložbe, predvidene v 
programskem obdobju po letu 2013, treba 
uskladiti z naložbami, ki se izvajajo v 
okviru kohezijske politike v navedenem 
programskem obdobju; poudarja, da se ta 
politika že izvaja s potrebno skrbnostjo, s 
preizkušenimi in testiranimi instrumenti 
in oblikami, ki so v tem oziru pomembne, 
kakršna je deljeno upravljanje; poudarja, 
da si je treba prizadevati tudi za 
uspešnejše upravljanje na več ravneh, ki 
bo dodatno prispevalo k učinkom, ki jih 
lahko prinese taka uporaba kohezijske 
politike;

Or. en
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Predlog spremembe 663
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 64 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

64b. poudarja, da mora biti 
najpomembnejši cilj kohezijske politike 
EU podpora razširjanju znanja prek 
vlaganj v raziskave in razvoj, inovacije, 
podjetništvo, infrastrukturne projekte, 
informacijsko�komunikacijske 
tehnologije in človeški kapital, ki 
omogočajo pretvorbo EU v na znanju 
temelječo družbo;

Or. en

Predlog spremembe 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 64 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

64c. poudarja, da je kohezijska politika 
ključna za doseganje vključujoče rasti in 
da to pomeni ne samo pomoči revnejšim 
regijam pri dohitevanju razvitejših, ampak 
tudi vlaganje v ljudi in socialno kohezijo v 
vseh državah članicah in regijah s 
preprečevanjem socialne izključenosti in 
diskriminacije, odpiranjem delovnih mest 
in izboljševanjem kakovosti delovnih mest 
ter znanja in veščin;

Or. en

Predlog spremembe 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 64 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

64d. je trdno prepričan, da bi kohezijska 
politika morala ostati vseevropska 
politika, ki omogoča dostop do sredstev, 
izkušenj in pomoči vsem regijam EU za 
premagovanje ovir za rast v okviru enotne 
in prožne politike Skupnosti, ki lahko 
posreduje na najprimernejši ravni; meni, 
da je treba okrepiti vse oblike 
teritorialnega sodelovanja (čezmejno, 
medregijsko in nadnacionalno 
sodelovanje);

Or. en

Predlog spremembe 666
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem 
proračunu in se ne vrnejo državam 
članicam;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 667
Richard Ashworth
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Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem 
proračunu in se ne vrnejo državam 
članicam;

65. poudarja, da uspešna in okrepljena
kohezijska politika terja ustrezna finančna 
sredstva; ugotavlja, da bo v tekočem
gospodarskem ozračju potrebna stroga 
finančna disciplina na vseh področjih 
porabe EU, vključno s kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

65. poudarja, da je za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko treba 
znesek sredstev, ki so ji bila dodeljena v 
proračunskem letu 2013, vsaj ohraniti v 
prihodnjem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 669
Cornelis de Jong
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Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem 
proračunu in se ne vrnejo državam 
članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
zadostna finančna sredstva; v tem 
kontekstu ponovno odločno zahteva, naj se 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotovi, da se neporabljena ali zapadla 
sredstva kohezijske politike še naprej 
vračajo državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 670
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva; v tem kontekstu 
ponovno odločno zahteva, naj se v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotovi, da neporabljena ali zapadla 
kohezijska sredstva ostanejo v kohezijskem 
proračunu in se ne vrnejo državam 
članicam;

Or. en

Predlog spremembe 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki realno ne bi 
smela biti manjša od sredstev, ki so tej 
politiki namenjena v tekočem obdobju 
finančnega načrtovanja; zavrača kakršno 
koli drobitev te politike na različne 
proračunske postavke ali podpostavke; v 
tem kontekstu ponovno odločno zahteva, 
naj se v naslednjem večletnem finančnem 
okviru zagotovi, da neporabljena ali 
zapadla kohezijska sredstva ostanejo v 
kohezijskem proračunu in se ne vrnejo 
državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 672
Anne E. Jensen

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna
ustrezna finančna sredstva, ki bi morala 
odražati zmogljivost črpanja vsake države 
članice; v tem kontekstu ponovno odločno 
zahteva, naj se v naslednjem večletnem 
finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v proračunu EU in se ne 
vrnejo državam članicam;

Or. en
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Predlog spremembe 673
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem 
proračunu in se ne vrnejo državam 
članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki za države 
članice, ki jo potrebujejo, ne bi smela biti 
manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; meni, da je kohezijska 
politika namenjena državam članicam, 
katerih BNP na prebivalca je manj kot 
75 % povprečja EU; meni, da bi to 
prihranilo več kakor 20 milijard EUR na 
leto; poudarja, da bi bilo treba veliko 
večino sproščenih odobrenih sredstev 
vrniti drugim državam članicam 
sorazmerno z njihovimi prispevki v 
proračun EU; poudarja, da bo večina 
držav članic, ki ne bodo več upravičene do 
sredstev iz strukturnih skladov, kljub temu 
dosegla neto prihranke v nacionalnih 
proračunih zaradi vračanja sproščenih 
sredstev; je po potrebi voljan uporabiti 
omejen del sproščenih sredstev za 
pomembne prednostne naloge in izzive na 
ravni EU, kot so raziskave, razvoj in 
inovacije v kmetijstvu, industriji in 
storitvenem sektorju, če bi to spremljalo 
občutno zmanjšanje ureditvenega 
bremena in boljša dostopnost, vključno za 
mala in srednja podjetja;

Or. nl

Predlog spremembe 674
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 65
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Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja, da bi tako zagotovili 
zmanjšanje razlik v razvitosti regij; v tem 
kontekstu ponovno odločno zahteva, naj se 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
zagotovi, da neporabljena ali zapadla 
kohezijska sredstva ostanejo v kohezijskem 
proračunu in se ne vrnejo državam 
članicam;

Or. pl

Predlog spremembe 675
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam; 

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki v odstotkih 
ne bi smela biti manjša od sredstev, ki so 
tej politiki namenjena v tekočem obdobju 
finančnega načrtovanja; v tem kontekstu 
ponavlja, da morajo neporabljena ali 
zapadla kohezijska sredstva ostati v 
kohezijskem proračunu;

Or. pt

Predlog spremembe 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;
ponavlja svoje stališče, da mora BDP 
ostati osrednje merilo za ugotavljanje 
upravičenosti do pomoči regionalne 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 677
Jan Mulder

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam; meni, 
da bi lahko bile stopnje sofinanciranja 
kohezijske politike različne. Revnejše 
države članice bi morale imeti nižjo
stopnjo nacionalnega sofinanciranja 
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kakor bogatejše, da bi države, ki so bolj 
potrebne pomoči, lahko pomoč 
učinkoviteje porabile;

Or. en

Predlog spremembe 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Predlog resolucije
Odstavek 65

Predlog resolucije Predlog spremembe

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam;

65. poudarja, da so za uspešno in 
okrepljeno kohezijsko politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva, ki ne bi smela 
biti manjša od sredstev, ki so tej politiki 
namenjena v tekočem obdobju finančnega 
načrtovanja; v tem kontekstu ponovno 
odločno zahteva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru zagotovi, da 
neporabljena ali zapadla kohezijska 
sredstva ostanejo v kohezijskem proračunu 
in se ne vrnejo državam članicam; je v tej 
zvezi tudi prepričan, da bi bilo treba za 
doseganje ciljev kohezijske politike 
temeljito premisliti o vrnitvi k pristopu z 
več skladi;

Or. en

Predlog spremembe 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 65 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

65a. poudarja, da je treba strategijo 
Evropa 2020, ki je po značaju bolj 
tematska, povezati z medsektorskim 
pristopom kohezijske politike, da se 
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zagotovita široka udeležba in učinkovitost 
na vsakem regionalnem področju in 
področju lokalne oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 680
Milan Zver

Predlog resolucije
Odstavek 65 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

65b. je prepričan, da se je treba izogibati 
kakršnim koli drastičnim spremembam 
pri zagotavljanju obetov za trajnostno rast 
regij; zato poudarja, da se je treba 
dogovoriti o primernih prehodnih 
ureditvah z vidika racionalnega, 
poštenega in logičnega prehoda k 
okrepljeni konkurenčnosti, zlasti za regije, 
ki bodo verjetno izpadle iz 
„konvergenčnega“ cilja;

Or. en

Predlog spremembe 681
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 65 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

65c. meni, da si je nujno treba prizadevati 
za občutno povečanje proračuna 
Skupnosti za podporo ekonomski in 
socialni koheziji – za vsaj podvojitev 
zneska sedanjih sredstev –, kar bi morala 
spremljati hitra sprememba njegove 
razdelitve; 

Or. pt
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Predlog spremembe 682
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 65 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

65d. meni, da je bistvenega pomena, da bi 
morali prispevki za to povečanje izhajati iz 
povečanja vplačil držav članic z najvišjim 
bruto domačim dohodkom ter najvišjim 
dohodkom na prebivalca, s spremembo 
sedanjega ključa za prispevke;

Or. pt

Predlog spremembe 683
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 65 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

65e. meni, da je bistvenega pomena 
zmanjšati obvezni del nacionalnih 
prispevkov na največ 10 % vrednosti 
projekta (javna ali zasebna sredstva ali 
naložbe), zlasti za kohezijske države (BDP 
na prebivalca pod povprečjem EU); 

Or. pt

Predlog spremembe 684
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 66. je seznanjen z namero Komisije, da se 
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konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih 
rezervacij“; v zvezi s tem pozdravlja
namero Komisije, da se z vsako državo 
članico ali regijo dogovori – v kontekstu 
pogodb o razvojnem in naložbenem 
partnerstvu ter operativnih programov – o 
natančnih pogojih za dosego zastavljenih 
ciljev;

z vsako državo članico ali regijo dogovori 
– v kontekstu pogodb o razvojnem in 
naložbenem partnerstvu ter operativnih 
programov – o natančnih pogojih za 
dosego zastavljenih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih 
rezervacij“; v zvezi s tem pozdravlja 
namero Komisije, da se z vsako državo 
članico ali regijo dogovori – v kontekstu 
pogodb o razvojnem in naložbenem 
partnerstvu ter operativnih programov – o 
natančnih pogojih za dosego zastavljenih 
ciljev;

66. zahteva, da države članice in regije v 
prihodnje osredotočijo vire EU in 
nacionalne vire na majhno število 
prednostnih nalog, ki predstavljajo odziv 
na posebne izzive, s katerimi se srečujejo; 
poudarja, da bi bilo to mogoče doseči 
tako, da se v predpisih o kohezijski politiki 
določi seznam tematskih prednostnih 
nalog, povezanih s prednostnimi področji, 
integriranimi smernicami in vodilnimi 
pobudami strategije Evropa 2020, in da bi
se v odvisnosti od zneska zadevnih 
sredstev EU morale države članice in 
regije osredotočiti na več ali manj 
prednostnih nalog; v zvezi s tem 
pozdravlja namero Komisije, da se z vsako 
državo članico in njenimi regijami ali
neposredno z regijami dogovori – v 
kontekstu pogodb o razvojnem in 
naložbenem partnerstvu ter operativnih 
programov – o natančnih pogojih za 
dosego zastavljenih ciljev;
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Or. en

Predlog spremembe 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti
kohezijskih sredstev na prednostne naloge
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih 
rezervacij“; v zvezi s tem pozdravlja 
namero Komisije, da se z vsako državo 
članico ali regijo dogovori – v kontekstu 
pogodb o razvojnem in naložbenem 
partnerstvu ter operativnih programov – o 
natančnih pogojih za dosego zastavljenih 
ciljev;

66. zahteva, da Komisija pripravi predloge 
za zagotavljanje tematske povezanosti
kohezijskih sredstev s prednostnimi 
nalogami strategije Evropa 2020; 
poudarja pomen čim širšega vključevanja 
regionalnih in lokalnih organov ter 
socialnih partnerjev in nevladnih 
organizacij pri določanju prednostnih 
nalog kohezijske politike; meni, da bi bilo 
treba oceniti ukrepe, vključno z 
namenskimi rezervacijami in dobrimi 
praksami, ter določiti skupne težave in 
rešitve zanje; v zvezi s tem pozdravlja 
namero Komisije, da se dogovori z vsako 
državo članico ali regijo – v kontekstu 
pogodb o razvojnem in naložbenem 
partnerstvu ter operativnih programov;
poudarja dejstvo, da je upravljanje na več 
ravneh eno od ključnih načel kohezijske 
politike in je temeljnega pomena za 
zagotovitev kakovosti procesa sprejemanja 
odločitev, strateškega načrtovanja in 
izvajanja ciljev; poudarja, da sta bolje 
opredeljeno načelo partnerstrva in 
preglednost nujna elementa za pravilno 
izvajanje kohezijske politike in vseh 
politik EU, zato bi morala biti ustrezno 
okrepljena; nadalje meni, da morajo biti 
lokalno in regionalno prilagojene 
strategije, ki upoštevajo različne razvojne 
potrebe, še naprej temelj kohezijske 
politike;

Or. en
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Predlog spremembe 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“; 
v zvezi s tem pozdravlja namero Komisije, 
da se z vsako državo članico ali regijo
dogovori – v kontekstu pogodb o 
razvojnem in naložbenem partnerstvu ter 
operativnih programov – o natančnih 
pogojih za dosego zastavljenih ciljev;

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
sredstev kohezijske politike na prednostne 
naloge strategije Evropa 2020, in meni, da 
bi bilo treba uvesti bolj v rezultate 
usmerjen sistem od sedanjih „namenskih 
rezervacij“; v zvezi s tem pozdravlja 
namero Komisije, da se z vsako 
upravičeno državo članico dogovori – v 
kontekstu pogodb o razvojnem in 
naložbenem partnerstvu ter operativnih 
programov – o natančnih pogojih za 
dosego zastavljenih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“; 
v zvezi s tem pozdravlja namero Komisije, 
da se z vsako državo članico ali regijo 
dogovori – v kontekstu pogodb o 
razvojnem in naložbenem partnerstvu ter 
operativnih programov – o natančnih 
pogojih za dosego zastavljenih ciljev;

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020 z zadostno mero 
prožnosti, da se omogoči reševanje 
posebnih potreb po naložbah v 
posameznih regijah; meni, da bi bilo treba 
uvesti bolj v rezultate usmerjen sistem od 
sedanjih „namenskih rezervacij“; v zvezi s 
tem pozdravlja namero Komisije, da se z 
vsako državo članico ali regijo dogovori –
v kontekstu pogodb o razvojnem in 
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naložbenem partnerstvu ter operativnih 
programov – o natančnih pogojih za 
dosego zastavljenih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 689
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“; 
v zvezi s tem pozdravlja namero Komisije, 
da se z vsako državo članico ali regijo 
dogovori – v kontekstu pogodb o 
razvojnem in naložbenem partnerstvu ter 
operativnih programov – o natančnih 
pogojih za dosego zastavljenih ciljev;

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020 z zadostno mero 
prožnosti, da se omogoči reševanje 
posebnih potreb po naložbah v 
posameznih regijah; meni, da bi bilo treba 
uvesti bolj v rezultate usmerjen sistem od 
sedanjih „namenskih rezervacij“; v zvezi s 
tem pozdravlja namero Komisije, da se z 
vsako državo članico ali regijo dogovori –
v kontekstu pogodb o razvojnem in 
naložbenem partnerstvu ter operativnih 
programov – o natančnih pogojih za 
dosego zastavljenih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 690
Pat the Cope Gallagher

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
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kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“; 
v zvezi s tem pozdravlja namero Komisije, 
da se z vsako državo članico ali regijo 
dogovori – v kontekstu pogodb o 
razvojnem in naložbenem partnerstvu ter 
operativnih programov – o natančnih 
pogojih za dosego zastavljenih ciljev;

kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020 z zadostno mero 
prožnosti, da se omogoči reševanje 
posebnih potreb po naložbah v 
posameznih regijah, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“; 
v zvezi s tem pozdravlja namero Komisije, 
da se z vsako državo članico ali regijo 
dogovori – v kontekstu pogodb o 
razvojnem in naložbenem partnerstvu ter 
operativnih programov – o natančnih 
pogojih za dosego zastavljenih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“; 
v zvezi s tem pozdravlja namero Komisije, 
da se z vsako državo članico ali regijo 
dogovori – v kontekstu pogodb o 
razvojnem in naložbenem partnerstvu ter 
operativnih programov – o natančnih 
pogojih za dosego zastavljenih ciljev;

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020 in za krepitev 
enakosti med tranzicijskimi in drugimi 
regijami na enaki razvojni stopnji; meni, 
da bi bilo treba uvesti bolj v rezultate 
usmerjen sistem od sedanjih „namenskih 
rezervacij“, hkrati pa zagotoviti, da ta 
tematski pristop k programiranju 
strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada primerno upošteva potrebe in 
prednostne nalog, ki so jih izrazile regije, 
ter ne more potekati na škodo krajevnega 
celostnega pristopa; v zvezi s tem 
pozdravlja namero Komisije, da se z vsako 
državo članico ali regijo dogovori – v 
kontekstu pogodb o razvojnem in 
naložbenem partnerstvu ter operativnih 
programov – o natančnih pogojih za 
dosego zastavljenih ciljev;
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Or. en

Predlog spremembe 692
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“; 
v zvezi s tem pozdravlja namero Komisije, 
da se z vsako državo članico ali regijo 
dogovori – v kontekstu pogodb o 
razvojnem in naložbenem partnerstvu ter 
operativnih programov – o natančnih 
pogojih za dosego zastavljenih ciljev;

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, pri čemer bi bilo 
treba spodbujanje regionalnega razvoja 
(zaposlovanja, izobraževanja, socialnega 
vključevanja) voditi ločeno od 
regionalnega gospodarstva; meni , da bi 
bilo treba razširiti programe sodelovanja, 
v katerih sodeluje več držav članic 
(evropsko teritorialno sodelovanje), in 
meni tudi, da bi bilo treba uvesti bolj v 
rezultate usmerjen sistem od sedanjih 
„namenskih rezervacij“; v zvezi s tem 
pozdravlja namero Komisije, da se z vsako 
državo članico ali regijo dogovori – v 
kontekstu pogodb o razvojnem in 
naložbenem partnerstvu ter operativnih 
programov – o natančnih pogojih za 
dosego zastavljenih ciljev;

Or. de

Predlog spremembe 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 66

Predlog resolucije Predlog spremembe

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 

66. zahteva, da Komisija pripravi 
konkretne predloge za zagotavljanje 
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močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“; 
v zvezi s tem pozdravlja namero Komisije, 
da se z vsako državo članico ali regijo 
dogovori – v kontekstu pogodb o 
razvojnem in naložbenem partnerstvu ter 
operativnih programov – o natančnih 
pogojih za dosego zastavljenih ciljev;

močnejše tematske osredotočenosti 
kohezijskih sredstev na prednostne naloge 
strategije Evropa 2020, in meni, da bi bilo 
treba uvesti bolj v rezultate usmerjen 
sistem od sedanjih „namenskih rezervacij“
za regije cilja 1 in cilja 2, vendar hkrati 
meni, da ne bi smel preprečevati prožne 
rabe sredstev; v zvezi s tem pozdravlja 
namero Komisije, da se z vsako državo 
članico ali regijo dogovori – v kontekstu 
pogodb o razvojnem in naložbenem 
partnerstvu ter operativnih programov – o 
natančnih pogojih za dosego zastavljenih 
ciljev; poziva Komisijo, naj razišče 
uporabo klavzul o časovni omejitvi 
veljavnosti v povezavi z bolj v rezultate 
usmerjenim sistemom;

Or. en

Predlog spremembe 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 66 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

66a. poudarja, da mora biti kohezijska 
politika v prihodnje še naprej 
osredotočena na prožne programe, 
prilagojene lokalnim in regionalnim 
zahtevam, ki pomagajo dosegati 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo z zagotavljanjem rešitev na 
terenu za vrsto razvojnih potreb na ravni 
lokalnih in regionalnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 695
Dan Jørgensen
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Predlog resolucije
Odstavek 66 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

66b. poudarja, da bi se morala kohezijska 
politika bolj osredotočiti na trajnostnost, 
in da to pomeni, da bi bilo treba pri vsaki 
izbiri projektov, ki jih bo financirala 
kohezijska politika, opraviti študije vpliva 
na okolje in ocene podnebja;

Or. en

Predlog spremembe 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 66 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

66c. zaradi učinkovitosti poziva k odpravi 
ali združitvi skladov, ki igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in koheziji; 
priporoča opustitev sklada za prilagajanje 
na globalizacijo kot samostojnega 
instrumenta in primerno upoštevanje 
njegovih nalog v socialnem skladu; poziva 
k pregledu, v kolikšni meri bi lahko bila 
združitev Kohezijskega sklada in sklada za 
regionalni razvoj skladna z evropskimi 
Pogodbami; opozarja, da se odhodki iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
iz Kohezijskega sklada praviloma 
uporabljajo za financiranje podobnih vrst 
projektov;

Or. de

Predlog spremembe 697
Marta Andreasen
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Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
Evropski socialni sklad ostati sestavni del 
kohezijske politike;

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način;

Or. en

Predlog spremembe 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias v 
imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
Evropski socialni sklad ostati sestavni del 

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje, 
zmanjšati nepotrebne neskladnosti med 
programi ter ustvarjati večje sinergije med 
Evropskim skladom za regionalni razvoj, 
Evropskim socialnim skladom, 
Kohezijskim skladom, okvirnimi 
programi, Evropskim kmetijskim skladom 
za razvoj podeželja in Evropskim skladom 
za ribištvo, pa tudi preprečevati 
podvajanje in izboljšati usklajevanje med 
Evropskim skladom za prilagajanje na 
globalizacijo in Evropskim socialnim 
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kohezijske politike; skladom; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; meni, da bi morali za 
take prednostne naloge zagotoviti znatna 
sredstva za potrebne naložbe v promet, 
energijo in raziskave; je prepričan, da 
mora Evropski socialni sklad ostati 
sestavni del kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 699
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom,
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
Evropski socialni sklad ostati sestavni del 
kohezijske politike;

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Kohezijskim 
skladom, novim skladom za inovacije in 
trajnostnost, Evropskim skladom za 
ribištvo in skupno kmetijsko politiko; zato 
meni, da predstavlja oblikovanje skupnega 
strateškega okvira, ki bo določal skupne 
prednostne naloge glede naložb za te 
sklade, pomemben korak v tej smeri;

Or. en

Predlog spremembe 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 67
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Predlog resolucije Predlog spremembe

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
Evropski socialni sklad ostati sestavni del 
kohezijske politike;

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri in da kljub temu, da 
proračunska sredstva prihajajo iz 
različnih proračunskih postavk, to ne bo 
preprečevalo ustvarjanja sinergij; je 
prepričan, da mora Evropski socialni sklad 
ostati sestavni del kohezijske politike, 
vendar z lastnimi pravili;

Or. en

Predlog spremembe 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
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Evropski socialni sklad ostati sestavni del 
kohezijske politike;

usklajevanje potekati na vseh ravneh 
oblikovanja politike, od strateškega 
načrtovanja do doseganja rezultatov, 
vključno s plačili, zaključki, revizijo, 
nadzorom in ocenjevanjem; je prepričan, 
da mora Evropski socialni sklad ostati 
sestavni del kohezijske politike, vendar 
ohraniti svojo avtonomnost;

Or. en

Predlog spremembe 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Predlog resolucije
Odstavek 67

Predlog resolucije Predlog spremembe

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
Evropski socialni sklad ostati sestavni del 
kohezijske politike;

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
Evropski socialni sklad ostati sestavni del 
kohezijske politike na vseh stopnjah 
načrtovanja, izvajanja in upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 67
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Predlog resolucije Predlog spremembe

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
Evropski socialni sklad ostati sestavni del 
kohezijske politike;

67. meni, da je izjemnega pomena 
uporabljati sredstva na najučinkovitejši 
možni način, izboljšati usklajevanje ter 
ustvarjati večje sinergije med Evropskim 
skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom, 
Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja in Evropskim skladom za 
ribištvo; zato meni, da predstavlja 
oblikovanje skupnega strateškega okvira, 
ki bo določal skupne prednostne naloge 
glede naložb za vse te sklade, pomemben 
korak v tej smeri; je prepričan, da mora 
Evropski socialni sklad ostati sestavni del 
kohezijske politike v okviru splošnih 
določb o skladih, vendar z lastnimi pravili 
in proračunom, ker je socialna kohezija v 
skladu s členom 9 PDEU eden od glavnih 
ciljev EU;

Or. en

Predlog spremembe 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 67 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67a. poudarja, da bi bilo treba okrepiti 
Evropski socialni sklad glede na rast 
števila nalog na področju socialnega 
vključevanja, tj. glede na štiri smernice o 
zaposlovanju, podpiranje načel 
dostojnega in dobrega dela, boj proti 
negotovemu in neprijavljenemu delu, boj 
proti revščini, doseganje enakosti med 
spoloma in primernih pogojev za 
usklajevanje zaposlitve in zasebnega 
življenja ter (ponovno) vključevanje v 
kakovostno zaposlitev; opozarja, da se 
mora Evropski socialni sklad prilagoditi 
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posebnim lokalnim in ozemeljskim 
razmeram, zato spodbuja pristop od 
spodaj navzgor pri določanju njegovih 
ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 67 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67b. ugotavlja, da je višja stopnja 
zaposlenosti žensk ključna za doseganje 
cilja iz strategije 2020 na področju 
zaposlovanja, zato je treba v celoti 
obravnavati ovire za udeležbo žensk na 
trgu dela; poudarja, da bi moral Evropski 
socialni sklad zagotoviti primerna 
sredstva za spopadanje z neenakostjo med 
spoloma na trgu dela in da mora Evropski 
sklad za regionalni razvoj zagotoviti 
primerno financiranje infrastrukture za 
varstvo otrok, starejših in drugih 
vzdrževanih družinskih članov;

Or. en

Predlog spremembe 706
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 67 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67c. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, ženskah, prikrajšanih, invalidih 
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in migrantih; priporoča bolj strateško 
uporabo Evropskega socialnega sklada, 
tako da se sredstva, namenjena za 
prednostno prvino „pametna rast“ 
strategije EU2020 usmerijo v ukrepe, 
namenjene poklicnemu usposabljanju, 
mobilnosti mladih, podpori aktivnemu 
staranju, izboljšanju dostopa do trga dela 
in ponovnega vključevanja nanj, 
ustvarjanju pravih znanj in veščin za 
poogljično in energijsko učinkovito 
družbo ter boju proti brezposelnosti, 
revščini, diskriminaciji, izgubi kulturne 
raznovrstnosti in socialni izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 67 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67d. opozarja na temeljno vlogo 
Evropskega socialnega sklada pri 
uresničevanju ciljev strategije Evropa 
2020 na socialnem in zaposlitvenem 
področju; meni, da bi ga bilo treba zato 
obravnavati kot politično prednostno 
nalogo in financirati skladno s tem;

Or. fr

Predlog spremembe 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Predlog resolucije
Odstavek 67 e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

67e. je prepričan, da je teritorialno 
sodelovanje vir evropske dodane vrednosti 
in je dokazalo svojo učinkovitost, zato ga 
je treba ustrezno financirati;

Or. en

Predlog spremembe 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon

Predlog resolucije
Odstavek 67 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

67f. opozarja na še neizkoriščene sinergije 
med kohezijsko politiko, drugimi 
sektorskimi politikami in zunanjim 
delovanjem EU, zlasti v zvezi z odročnimi 
in najbolj oddaljenimi regijami; poziva k 
boljšemu usklajevanju in postopkom 
navzkrižnega financiranja med 
kohezijskimi sredstvi in finančnimi 
instrumenti v okviru zunanjih politik, kot 
sta Evropski razvojni sklad in evropski 
sosedski in partnerski instrument;

Or. fr

Predlog spremembe 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 

68. meni, da mesta kot funkcionalna 
urbana področja lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
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potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 711
Pat the Cope Gallagher

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

68. meni, da mesta kot funkcionalna 
urbana področja lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 712
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

68. meni, da mesta kot funkcionalna 
urbana področja lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

Or. en
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Predlog spremembe 713
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

68. meni, da urbana območja lahko igrajo 
pomembno vlogo v regionalnem razvoju in 
prispevajo k reševanju urbane 
problematike, povezane s propadanjem 
okolja ali socialno izključenostjo; zato 
poudarja, da je potreben okrepljen in bolj 
osredotočen horizontalni pristop k 
lokalnemu razvoju, vključno s podporo 
EU urbani razsežnosti podeželja, 
povezavam med mesti in podeželjem ter 
funkcionalnim območjem;

Or. en

Predlog spremembe 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

68. meni, da mesta, kot kraji z visoko 
koncentracijo izzivov (brezposelnost, 
socialna izključenost, migracije), lahko 
igrajo pomembno vlogo v regionalnem 
razvoju in prispevajo k odpravljanju 
gospodarskih in socialnih razlik na terenu; 
zato poudarja, da je potreben okrepljen in 
bolj osredotočen pristop k urbani 
razsežnosti kohezijske politike, hkrati pa 
je treba zagotoviti uravnotežene pogoje za 
sinergičen razvoj urbanih, primestnih in 
podeželskih območij, vključno s projekti 
mobilnosti v mestih;

Or. en

Predlog spremembe 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben bolj osredotočen pristop k urbani 
razsežnosti kohezijske politike;

Or. de

Predlog spremembe 717
Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 68
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Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike;

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike; ponavlja, da je treba upoštevati 
odnos med mesti in njihovim obrobjem 
kot funkcionalnimi urbanimi območji.

Or. en

Predlog spremembe 718
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 68

Predlog resolucije Predlog spremembe

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike; 

68. meni, da mesta lahko igrajo pomembno 
vlogo v regionalnem razvoju in prispevajo 
k odpravljanju gospodarskih in socialnih 
razlik na terenu; zato poudarja, da je 
potreben okrepljen in bolj osredotočen 
pristop k urbani razsežnosti kohezijske 
politike; meni, da je istočasno treba 
pozornost posvetiti regijam, zlasti otoškim, 
ki trpijo zaradi resnih težav na področju 
teritorialne kohezije in primernih
infrastruktur, hkrati pa zagotavljajo velik 
prispevek rasti prek turizma in 
gospodarskih dejavnosti v primarnem 
sektorju;

Or. el

Predlog spremembe 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE
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Predlog resolucije
Odstavek 68 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

68a. priznava, da je v skladu z Lizbonsko 
pogodbo treba posebno pozornost 
nameniti podeželju, območjem, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in 
regijam, 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; je prepričan, da lahko 
imajo sredstva in zmogljivosti, ki se 
nahajajo v teh regijah, pomembno vlogo v 
prihodnji konkurenčnosti Evropske unije; 
v skladu s tem poudarja, da bi bilo treba 
ta območja, ki se soočajo z izzivi, priznati 
tudi v naslednjem večletnem finančnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 68 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

68b. priznava, da je v skladu s Pogodbo 
treba posebno pozornost nameniti 
podeželju, območjem, ki jih je prizadela 
industrijska tranzicija, in regijam, 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; je prepričan, da lahko 
imajo sredstva in zmogljivosti, ki se 
nahajajo v teh regijah, pomembno vlogo v 
prihodnji konkurenčnosti Evropske unije; 
v skladu s tem poudarja, da bi bilo treba 
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ta območja, ki se soočajo z izzivi, priznati 
tudi v naslednjem večletnem finančnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Predlog resolucije
Odstavek 68 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

68c. priznava, da je v skladu s Pogodbo 
treba posebno pozornost nameniti 
podeželju, območjem, ki jih je prizadela 
industrijska tranzicija, in regijam, ki so 
hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, kot so 
najbolj oddaljene regije ali regije z zelo 
nizko gostoto prebivalstva ter otoške, 
čezmejne in gorske regije; je prepričan, da 
lahko imajo sredstva in zmogljivosti, ki se 
nahajajo v teh regijah, pomembno vlogo v 
prihodnji konkurenčnosti Evropske unije; 
v skladu s tem poudarja, da bi bilo treba 
ta območja, ki se soočajo z izzivi, priznati 
tudi v naslednjem večletnem finančnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 722
Reimer Böge, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Ioanis Kasulidis (Ioannis 
Kasoulides), Sophie Auconie v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 68 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

68d. opozarja, da se v okviru kohezijske 
politike EU „posebna pozornost namenja 
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[…] regijam, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer“ (člen 174(3) 
PDEU), kot so gorske, otoške, čezmejne 
regije in najsevernejše regije z zelo nizko 
gostoto prebivalstva; je prepričan, da je 
treba za te regije izdelati posebno 
strategijo, kot je navedeno v resoluciji EP 
z dne 22. septembra 2010, ki se mora 
ustrezno zrcaliti v naslednjem večletnem 
finančnem okviru; ponavlja svoje stališče, 
da je treba še naprej sprejemati posebne 
ukrepe v podporo najbolj oddaljenih regij 
(člen 349 PDEU);

Or. en

Predlog spremembe 723
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 68 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

68e. pozdravlja teritorialne vidike 
Lizbonske pogodbe; priznava dodano 
vrednost čezmejnih projektov in poudarja, 
da je treba zagotoviti zadostna finančna 
sredstva za teritorialno sodelovanje; 
poziva Komisijo, naj oceni, ali se lahko že 
delujoče strukture v regionalnih politikah 
uporabijo tudi za upravljanje drugih 
čezmejnih instrumentov, vključno z 
instrumentom ENPI, da bi olajšali 
delovanje programov;

Or. en

Predlog spremembe 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Predlog resolucije
Odstavek 68 f (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

68f. meni, da bo ciljno usmerjena politika 
razvoja podeželja še naprej zelo 
pomembna za ustvarjanje trajnostnih 
gospodarskih struktur, zagotavljanje 
enakih možnosti in socialnega razvoja ter 
za pomoč podeželju, da bo sposobno 
pritegniti mlade;

Or. de

Predlog spremembe 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 68 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

68g. je prepričan, da lahko imajo poleg 
mest tudi primestna in podeželska 
območja pomembno vlogo v regionalnem 
razvoju; poudarja potrebo po okrepljenem 
in bolj osredotočenem pristopu k 
podeželskim primestnim območjem v 
kohezijski politiki;

Or. en

Predlog spremembe 726
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 68 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

68h. in integrirani urbani sistem, ne glede 
na koncentracijo ali policentrično 
strukturo;

Or. en
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Predlog spremembe 727
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

69. ponavlja, da je treba neučinkovitost 
zmanjšati na čim manjšo možno mero, 
zlorabe pa odkriti in takoj kaznovati;
opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil in 
nesorazmernimi zahtevami za majhne 
programe in projekte; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, vzdrževanju glavnih 
usmeritev sedanjega sistema izvajanja 
namesto korenitih sprememb, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
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tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju
načela sorazmernosti;

preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da morajo finančni 
nadzor in revizijske prakse jasno temeljiti 
na skladnosti s predpisi in spoštovati 
načelo sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 729
Pat the Cope Gallagher

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil in 
nesorazmernimi zahtevami za majhne 
programe in projekte; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in
regijam; poudarja, da morajo finančni 
nadzor in revizijske prakse jasno temeljiti 
na skladnosti s predpisi in spoštovati 
načelo sorazmernosti, ter močno 
nasprotuje procesu naraščanja števila 
predpisov o izvajanju kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 69
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Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti navzkrižnega financiranja 
in poenostavitve pravil in postopkov te 
politike, zmanjšanju zapletenosti in 
upravnih bremen ter preglednejšem in 
učinkovitejšem dodeljevanju sredstev 
mestom, občinam in regijam; poudarja, da 
bi pogostost preverjanj morala biti 
sorazmerna s tveganjem nepravilnosti ob 
upoštevanju načela sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam ter akterjem civilne družbe; 
poudarja, da bi pogostost preverjanj morala 
biti sorazmerna s tveganjem nepravilnosti 
ob upoštevanju načela sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi morali revizijski 
in nadzorni sistemi vsake regije 
izpolnjevati najvišje standarde; poudarja, 
da bi pogostost preverjanj morala biti 
sorazmerna s tveganjem nepravilnosti ob 
upoštevanju načela sorazmernosti in da bi 
bilo treba povečati število revizij na kraju 
samem, ki jih opravlja Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo pravil kohezijske politike; 
vztraja pri pomembnosti poenostavitve 
pravil in postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi se morala 
preverjanja izvajati na podlagi enotne 
opredelitve nepravilnosti;

Or. it
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Predlog spremembe 734
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti; poudarja, da kljub 
temu, da se od Komisije že vsaj zadnjih pet 
let zahtevajo poenostavitve, napredka še 
ni;

Or. en

Predlog spremembe 735
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 69

Predlog resolucije Predlog spremembe

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 

69. opozarja, da je ena od glavnih kritik 
kohezijske politike povezana z 
zapletenostjo njenih pravil; vztraja pri 
pomembnosti poenostavitve pravil in 
postopkov te politike, zmanjšanju 
zapletenosti in upravnih bremen ter 
preglednejšem in učinkovitejšem 
dodeljevanju sredstev mestom, občinam in 
regijam; poudarja, da bi pogostost 
preverjanj morala biti sorazmerna s 
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tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti;

tveganjem nepravilnosti ob upoštevanju 
načela sorazmernosti; poziva tudi, naj se 
finančna sredstva razdelijo na podlagi 
najnovejših statističnih podatkov 
Eurostata, da bodo v celoti upoštevane 
posledice gospodarske krize;

Or. el

Predlog spremembe 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 69 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

69a. poudarja evropsko dodano vrednost 
čezmejnega, nadnacionalnega in 
medregionalnega sodelovanja ter potrebo 
po okrepljenem in bolj osredotočenem 
pristopu k razsežnosti teritorialnega 
sodelovanja kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 737
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, 
da bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 

črtano
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učinka vsakega operativnega programa;

Or. en

Predlog spremembe 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 
učinka vsakega operativnega programa;

70. poziva k izboljšanju sistemov 
spremljanja in ocenjevanja izvajanja 
kohezijske politike; svari pred 
povečevanjem upravnega bremena 
kohezijske politike z uvajanjem nadaljnjih 
obveznosti poročanja, ki presegajo 
sedanje postopke; pozdravlja predlog 
Komisije za predhodno in sprotno 
ocenjevanje ter ocenjevanje učinka 
vsakega operativnega programa;

Or. en

Predlog spremembe 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; 
poudarja, da lahko ima načelo 
partnerstva ključno vlogo pri tem 
izboljšanju in ga je v okviru 
poenostavljanja treba nadgraditi; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
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učinka vsakega operativnega programa; predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 
učinka vsakega operativnega programa;
opozarja, da so druga načela kohezijske 
politike, kot so upravljanje na več ravneh, 
pristop od spodaj navzgor, vključevanje 
načela enakosti spolov, vključno s 
pripravo proračuna ob upoštevanju vidika 
spola, enakimi možnostmi, celostnim 
pristopom in dodatnostjo, dokazala svoj 
pomen;

Or. en

Predlog spremembe 740
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 
učinka vsakega operativnega programa;

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem;

Or. pt

Predlog spremembe 741
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 70
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Predlog resolucije Predlog spremembe

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 
učinka vsakega operativnega programa;

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 
učinka vsakega operativnega programa;
meni, da so obvezne izjave o upravljanju 
na nacionalni ravni, ki se izdajo in 
podpišejo na ministrski ravni in jih 
ustrezno revidira neodvisni revizor, 
potreben in nujen korak za preprečevanje 
sedanjega pomanjkanja zavezanosti in 
razširjenega mišljenja o finančnih 
zlorabah na evropski ravni, zato poziva 
države članice, naj izdajajo te izjave;

Or. en

Predlog spremembe 742
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 70

Predlog resolucije Predlog spremembe

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 
učinka vsakega operativnega programa;

70. poudarja, da je potreben bolj ciljno 
usmerjen pristop h kohezijski politiki, in 
poziva k izboljšanju sistemov spremljanja 
in ocenjevanja njenega izvajanja; meni, da 
bi bilo treba oblikovanje konkretnih in 
merljivih kazalnikov izida obravnavati kot 
predpogoj za merjenje dejanskega 
napredka k dogovorjenim ciljem; 
pozdravlja predlog Komisije za predhodno 
in sprotno ocenjevanje ter ocenjevanje 
učinka vsakega operativnega programa;
poziva Komisijo, naj pojasni svoje 
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predloge za inovativne kazalnike, ki lahko 
skupaj z BDP zlasti zagotovijo višjo raven 
razvoja v naših regijah;

Or. fr

Predlog spremembe 743
Reimer Böge, Markus Pieper v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 70 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

70a. opozarja, da je sofinanciranje eno od 
temeljnih načel kohezijske politike, zato 
ga je treba ohraniti v naslednjem 
programskem obdobju; verjame v 
diferenciran pristop glede stopnje 
sofinanciranja za regije, ki so upravičene 
v okviru različnih ciljev kohezijske 
politike; poudarja, da je treba vedno 
spoštovati najvišjo dovoljeno raven 
sofinanciranja EU;

Or. en

Predlog spremembe 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 70 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

70b. meni, da preglednost pri 
dodeljevanju sredstev spodbuja pravilno 
izvajanje in je ključen predpogoj za 
doseganje skupnih ciljev kohezijske 
politike, zato jo je treba okrepiti; je trdno 
prepričan, da je razkrivanje podatkov o 
prejemnikih učinkovito orodje za 
izvajanje, ki ga je treba še naprej 
uporabljati in hkrati spodbujati dobro 
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upravljanje na podlagi skladnosti s 
prednostnimi nalogami EU;

Or. en

Predlog spremembe 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 70 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

70c. izpostavlja predlog Komisije za novo 
vmesno kategorijo regij, katerih BDP 
znaša med 75 % in 90 % BDP EU; 
ugotavlja tudi, da je namen te ureditve 
nadomestiti sedanji sistem postopnega 
izstopanja in postopnega vstopanja, da se 
premosti „učinek praga“, ki se pojavi ob 
75 % BDP EU (sedanji prag upravičenosti 
med Ciljem 1 in Ciljem 2), in zagotoviti 
enako obravnavo za te regije; meni, da je 
treba upoštevati težave tako regij, ki od 
leta 2013 prvič ne bodo več upravičene v 
okviru konvergenčnih ciljev, kot tudi 
tistih, ki se kljub temu, da so bile 
upravičene v okviru cilja konkurenčnosti 
v tem programskem obdobju, še naprej 
spopadajo s strukturnimi socialno-
ekonomskimi težavami pri doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020; meni, da bo 
to kategorijo mogoče oblikovati, saj je 
veliko število regij prestopilo prag 
75 % BDP EU in zato samodejno ne bodo 
več spadale v okvir konvergenčnega cilja; 
poudarja, da oblikovanje te kategorije ne 
bi smelo kaznovati regij, ki zdaj prejemajo 
podporo v okviru konvergenčnih ali 
konkurenčnih ciljev, niti ne bi smelo 
povzročiti povečanja proračuna za 
kohezijsko politiko;

Or. fr



PE462.731v02-00 64/119 AM\864090SL.doc

SL

Predlog spremembe 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 70 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

70d. meni, da je treba spodbuditi predlog 
Komisija za vmesno kategorijo; poziva 
Komisijo, naj zagotovi več informacij o 
proračunskih posledicah takega predloga;

Or. en

Predlog spremembe 747
Reimer Böge, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Milan Zver, José Manuel 
Fernandes v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 70 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

70e. poziva Komisijo, naj za naslednje 
programsko obdobje vzpostavi obsežnejši 
sistem pomoči za postopen prehod, zlasti 
za regije, ki ne bodo več upravičene v 
okviru konvergenčnega cilja, da bi jim 
omogočila jasnejši položaj in več varnosti 
pri razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. svari pred postavljanjem kakršnih koli 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 

črtano
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sredstva, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, 
za katere si kohezijska politika prizadeva;

Or. de

Predlog spremembe 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. svari pred postavljanjem kakršnih koli 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 
sredstva, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za 
katere si kohezijska politika prizadeva;

71. zavrača postavljanje kakršnih koli 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 
sredstva, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za 
katere si kohezijska politika prizadeva;

Or. en

Predlog spremembe 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. svari pred postavljanjem kakršnih koli 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 
sredstva, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za 
katere si kohezijska politika prizadeva;

71. svari pred postavljanjem kakršnih koli 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za Kohezijski 
sklad, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za 
katere si kohezijska politika prizadeva;

Or. en

Predlog spremembe 751
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 71
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Predlog resolucije Predlog spremembe

71. svari pred postavljanjem kakršnih koli 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 
sredstva, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za 
katere si kohezijska politika prizadeva;

71. svari pred določanjem kakršnih koli 
kazni v okviru makroekonomskih pogojev, 
povezanih s Paktom za stabilnost in rast, za 
kohezijska sredstva, saj bi bilo to v 
nasprotju s cilji, za katere si kohezijska 
politika prizadeva, tj. zmanjšanje 
regionalnih razlik;

Or. en

Predlog spremembe 752
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. svari pred postavljanjem kakršnih koli 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 
sredstva, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za 
katere si kohezijska politika prizadeva;

71. šteje postavljanje kakršnih koli 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 
sredstva za negativno in v nasprotju s cilji, 
za katere si kohezijska politika prizadeva;

Or. en

Predlog spremembe 753
Anne E. Jensen

Predlog resolucije
Odstavek 71

Predlog resolucije Predlog spremembe

71. svari pred postavljanjem kakršnih koli
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 
sredstva, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za 
katere si kohezijska politika prizadeva;

71. svari pred postavljanjem 
makroekonomskih pogojev, povezanih s 
Paktom za stabilnost in rast, za kohezijska 
sredstva, saj bi bilo to v nasprotju s cilji, za 
katere si kohezijska politika prizadeva;

Or. en
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Predlog spremembe 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 71 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

71a. zahteva za države članice, ki resno 
kršijo merila stabilnosti EU in hkrati 
uporabljajo sredstva iz strukturnih 
skladov na načine, ki vsebujejo zelo 
vpadljive vzorce, pripravo predloga strožje 
ureditve, ki bi se sprožila samodejno, za 
okrepitev nadzora zakonitosti uporabe 
strukturnih sredstev in njene skladnosti s 
predvidenim ciljem;

Or. de

Predlog spremembe 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Predlog resolucije
Odstavek 71 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

71b. v zvezi z uporabo strukturnih sredstev 
zunaj kohezijskih držav poudarja, da se je 
treba izogniti preveliki razpršitvi podpore 
in se namesto tega osredotočiti na 
projekte, ki so resnično evropskega 
pomena, bodisi zaradi svoje velikosti 
bodisi ker bodo, kot pilotni projekti, 
verjetno služili kot model za druge;

Or. en

Predlog spremembe 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout
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Predlog resolucije
Odstavek 71 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

71c. poudarja pozitiven učinek kulturnih 
in izobraževalnih programov v smislu 
kohezijskih ciljev EU;

Or. en

Predlog spremembe 757
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 72

Predlog resolucije Predlog spremembe

72. je zlasti zaskrbljen zaradi počasnega 
zagona operativnih programov na začetku 
vsakega programskega obdobja, kar je, 
poleg drugih razlogov, posledica 
prekrivanja obdobja z iztekom prejšnjih; 
opozarja na dejstvo, da je treba to težavo 
rešiti pravočasno z odpravo dejavnikov, ki 
prispevajo k takim zamudam;

72. je zlasti zaskrbljen zaradi počasnega 
zagona operativnih programov na začetku 
vsakega programskega obdobja, kar je, 
poleg drugih razlogov, posledica 
prekrivanja obdobja z iztekom prejšnjih; 
opozarja na dejstvo, da je treba to težavo 
rešiti pravočasno z odpravo dejavnikov, ki 
prispevajo k takim zamudam; poziva 
Komisijo, naj oceni, ali je mogoče določiti 
pilotna področja, da se preizkusijo novi 
predpisi v manjšem obsegu, preden se 
začnejo uporabljati v ostalih regijah, da se 
ugotovijo morebitne težave pri izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 758
Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 72 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

72a. poudarja, da je treba poiskati boljše 
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ravnotežje med politikami rasti in 
konsolidacije proračuna, da se prepreči, 
da bi zahteve pakta za stabilnost in rast 
preprečile državam članicam in lokalnim 
organom sofinanciranje programov 
strukturnih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 759
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne 
organe, naj v največji možni meri 
uporabljajo inovativne finančne 
instrumente;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 760
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo
inovativne finančne instrumente;

73. poziva lokalne in regionalne organe, 
naj bodo preudarni pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 761
Pat the Cope Gallagher
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Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente;

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente, vendar 
zahteva, naj bodo ti instrumenti 
poenostavljeni in prirejeni tako, da bodo 
ustrezali razvojnim in upravnim 
razmeram vseh regij;

Or. en

Predlog spremembe 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente;

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente, vendar 
zahteva, naj bodo ti instrumenti 
poenostavljeni in prirejeni tako, da bodo 
ustrezali razvojnim in upravnim 
razmeram vseh regij;

Or. en

Predlog spremembe 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente;

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente; kljub 
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temu opozarja, da je treba vzporedno z 
razvojem teh inovativnih instrumentov
financiranja okrepiti demokratični nadzor 
nad njimi;

Or. en

Predlog spremembe 764
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente;

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente, npr. prek 
obnovljivih skladov, zlasti za ukrepe za 
energijsko učinkovitost, kot so naknadno 
opremljanje in infrastruktura za 
obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente;

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj uporabljajo inovativne finančne 
instrumente; poudarja, da lahko posojila 
ali obnovljivi skladi podpirajo 
učinkovitejšo rabo sredstev in da pa bi 
bilo treba na nekaterih političnih 
področjih in v nekaterih programih dati 
prednost uporabi nepovratnih sredstev;

Or. en
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Predlog spremembe 766
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente;

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj uporabljajo inovativne finančne 
instrumente, zlasti z združevanjem 
različnih virov za iste cilje;

Or. pt

Predlog spremembe 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 73

Predlog resolucije Predlog spremembe

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj v največji možni meri uporabljajo 
inovativne finančne instrumente;

73. spodbuja lokalne in regionalne organe, 
naj pospešujejo uporabo inovativnih 
finančnih instrumentov, kjer je to 
primerno;

Or. it

Predlog spremembe 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 73 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

73a. se zavzema za učinkovitejši način 
dodeljevanja regionalne pomoči s 
poudarkom na naložbah v infrastrukturo 
ter na horizontalni pomoči za prikrajšane 
ali najmanj razvite regije EU, vključno z 
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uvedbo davčnih olajšav za prehodno 
obdobje največ petih let;

Or. it

Predlog spremembe 769
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 73 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

73b. poziva k zagotovitvi več sredstev za 
tiste regije, ki so v finančnem obdobju 
2007–2013 izkazale večjo skrbnost; 

Or. it

Predlog spremembe 770
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

Državljanstvo

Spodbujanje evropske kulture in 
raznolikosti

74. poudarja, da spodbujanje 
državljanstva Unije neposredno vpliva na 
vsakdanje življenje Evropejcev in da 
prispeva k boljšemu razumevanju 
priložnosti, ki jih zagotavljajo politike 
Unije;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 771
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da spodbujanje 
državljanstva Unije neposredno vpliva na 
vsakdanje življenje Evropejcev in da 
prispeva k boljšemu razumevanju 
priložnosti, ki jih zagotavljajo politike 
Unije;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 772
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da spodbujanje 
državljanstva Unije neposredno vpliva na 
vsakdanje življenje Evropejcev in da 
prispeva k boljšemu razumevanju 
priložnosti, ki jih zagotavljajo politike 
Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 773
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da spodbujanje 
državljanstva Unije neposredno vpliva na 
vsakdanje življenje Evropejcev in da 

črtano
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prispeva k boljšemu razumevanju 
priložnosti, ki jih zagotavljajo politike 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da spodbujanje državljanstva 
Unije neposredno vpliva na vsakdanje 
življenje Evropejcev in da prispeva k 
boljšemu razumevanju priložnosti, ki jih 
zagotavljajo politike Unije;

74. poudarja, da spodbujanje državljanstva 
Unije neposredno vpliva na vsakdanje 
življenje prebivalcev Unije in da prispeva 
k boljšemu dostopu do temeljnih pravic iz 
Evropske listine o temeljih pravicah in iz 
Pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da spodbujanje državljanstva 
Unije neposredno vpliva na vsakdanje 
življenje Evropejcev in da prispeva k 
boljšemu razumevanju priložnosti, ki jih 
zagotavljajo politike Unije;

74. poudarja, da spodbujanje državljanstva 
Unije neposredno vpliva na vsakdanje 
življenje Evropejcev in da prispeva k 
boljšemu razumevanju priložnosti, ki jih 
zagotavljajo politike Unije, in opozarja na 
pomembno vlogo, ki jo je odigrala civilna 
družba pri spodbujanju vrednot 
demokracije, spoštovanja človekovih 
pravic in pravne države;

Or. en
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Predlog spremembe 776
Reimer Böge, Simon Busuttil v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 74

Predlog resolucije Predlog spremembe

74. poudarja, da spodbujanje državljanstva 
Unije neposredno vpliva na vsakdanje 
življenje Evropejcev in da prispeva k 
boljšemu razumevanju priložnosti, ki jih 
zagotavljajo politike Unije;

74. poudarja, da spodbujanje državljanstva 
Unije neposredno vpliva na vsakdanje 
življenje Evropejcev in da prispeva k 
boljšemu razumevanju priložnosti, ki jih 
zagotavljajo politike Unije; meni, da bi 
moral biti naslednji veliki projekt Unije, 
po uspehu, ki ga je imela pri oblikovanju 
skupnega trga, ustanovitev „skupnega 
evropskega doma“ za državljane EU, v 
katerem imajo vsi državljani skupne in 
enake pravice;

Or. en

Predlog spremembe 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 74 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

74a. poziva k večletnemu programu, ki bo 
povezal obstoječe programe za 
demokracijo, informacije in 
komunikacije, da se olajša dolgoročno 
načrtovanje za izboljšanje udeležbe na 
evropskih volitvah in poveča razumevanje 
in vključevanje evropskih državljanov v 
delo, ki ga opravljajo institucije EU;

Or. en

Predlog spremembe 778
Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog resolucije
Odstavek 74 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

74b. je prepričan, da je za spodbujanje 
državljanstva Unije v celoti zelo 
pomembno, da se zagotovi, da se 
državljani, ki živijo v Uniji, vendar ne v 
svoji domači državi, zavedajo drugačnih 
jezikov in kulturnih značilnosti kraja, v 
katerem živijo, ter s tem okrepi skupna 
evropska identiteta, ki temelji na naši 
notranji različnosti;

Or. en

Predlog spremembe 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 74 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

74c. priznava potrebo po zaobjetju vse 
evropske različnosti kot orodja za 
spodbujanje vključujočega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 780
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge, še zlasti v kontekstu strategije 
Evropa 2020; odločno poudarja, da je 
potencial teh politik v celoti mogoče 

črtano
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uresničiti le, če se jim zagotovijo ustrezne 
ravni financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 781
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge, še zlasti v kontekstu strategije 
Evropa 2020; odločno poudarja, da je 
potencial teh politik v celoti mogoče 
uresničiti le, če se jim zagotovijo ustrezne 
ravni financiranja; 

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge evropskega povezovanja; poudarja, 
da je njihov potencial v celoti mogoče 
uresničiti le, če se jim zagotovijo ustrezne 
ravni financiranja; je tudi prepričan, da 
mora širitev evropskih programov 
vseživljenjskega učenja, zlasti Erasmus in 
Leonardo da Vinci, obravnavati vprašanje 
socialne enakosti glede dostopa, kar 
pomeni, da se morajo financirati v skladu 
z razmerami v ciljni državi;

Or. pt

Predlog spremembe 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge, še zlasti v kontekstu strategije 
Evropa 2020; odločno poudarja, da je 
potencial teh politik v celoti mogoče 
uresničiti le, če se jim zagotovijo ustrezne 
ravni financiranja;

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge, še zlasti v kontekstu strategije 
Evropa 2020; poudarja, da lahko 
neustrezno kratkoročno vlaganje v 
izobraževanje pripomore h krizi in jo 
podaljša, saj državljani ne bodo imeli 
potrebnih znanj in veščin za dela v novem 
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„gospodarstvu znanja“; poziva EU in 
države članice, naj priznajo naraščajoči 
pomen kulturnih in ustvarjalnih industrij 
v evropskem gospodarstvu, ter vztraja, da 
se mora to odražati v naših politikah;
odločno poudarja, da je potencial teh 
politik v celoti mogoče uresničiti le, če se 
jim zagotovijo ustrezne ravni financiranja
in ob ohranitvi njihove edinstvene 
lastnosti, da so enotni programi;

Or. en

Predlog spremembe 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge, še zlasti v kontekstu strategije 
Evropa 2020; odločno poudarja, da je 
potencial teh politik v celoti mogoče 
uresničiti le, če se jim zagotovijo ustrezne 
ravni financiranja;

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, med prvimi politikami, 
ki so bile priznane zaradi svoje dodane 
vrednosti in seganja k državljanom ter so 
kot take bistvene prednostne naloge, še 
zlasti tudi v kontekstu strategije Evropa 
2020, saj so umetniki in ustvarjalci ključ 
do inovacij; poudarja, da so programi, kot 
je MEDIA, ali uvajanje inovativnega 
osredotočenja na ustvarjalno in kulturno 
industrijo, pomagali, da sta podjetništvo 
in ustvarjalnost postala največja dobrina 
Agende 2020 prek trikotnika znanja, 
mobilnosti ali kot nezavezujoči krajevni 
dejavniki; odločno poudarja, da je 
potencial teh politik v celoti mogoče 
uresničiti le, če se jim zagotovijo ustrezne 
ravni financiranja in če se njihov potencial 
bolje uporabi v okviru razvoja podeželja 
in kohezijske politike;

Or. en



PE462.731v02-00 80/119 AM\864090SL.doc

SL

Predlog spremembe 784
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge, še zlasti v kontekstu strategije 
Evropa 2020; odločno poudarja, da je 
potencial teh politik v celoti mogoče
uresničiti le, če se jim zagotovijo ustrezne 
ravni financiranja;

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi, bistvene prednostne naloge; 
meni, da potenciala teh politik ni mogoče
v celoti uresničiti, če bodo odvisne od
financiranja EU; poudarja, da bi države 
članice morale to obravnavati kot svojo 
prednostno nalogo in zagotoviti potrebna 
sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 75

Predlog resolucije Predlog spremembe

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge, še zlasti v kontekstu strategije 
Evropa 2020; odločno poudarja, da je 
potencial teh politik v celoti mogoče 
uresničiti le, če se jim zagotovijo ustrezne 
ravni financiranja;

75. poudarja, da so politike, povezane z 
mladimi in kulturo, bistvene prednostne 
naloge; odločno poudarja, da je potencial 
teh politik v celoti mogoče uresničiti le, če 
se jim zagotovijo ustrezne ravni 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 75 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

75a. poziva Komisijo, naj v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru ohrani ločen 
program Mladi v akciji;

Or. en

Predlog spremembe 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 75 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75b. pozdravlja vodilno pobudo strategije 
EU 2020 „mladi in mobilnost“, katere cilj 
je olajšati prehod iz izobraževanja v 
vključitev na trg dela s pomočjo 
izboljšanega izobraževanja in mobilnosti; 
vendar meni, da sedanja zasnova pobude 
ni dovolj celovita; v zvezi s tem poziva k 
pregledu ciljev vsakega programa, da se 
zagotovi spodbujanje enakih možnosti, ki 
ni usmerjeno samo v diplomante, ampak 
da se razširi tudi na širši krog mladih;

Or. en

Predlog spremembe 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 75 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75c. zahteva ustrezen prispevek iz 
proračuna EU za „evropsko jamstvo za 
mlade“, ki bo vsakemu mlademu 
posamezniku v EU po največ 4 mesecih 
brezposelnosti zagotovilo pravico do 



PE462.731v02-00 82/119 AM\864090SL.doc

SL

delovnega mesta, vajeništva, dodatnega 
usposabljanja ali kombinacije dela in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 75 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75d. ponavlja, da je šport nova pristojnost 
EU na podlagi Lizbonske pogodbe (člen 
165 PDEU), kar se mora odražati tudi v 
naslednjem večletnem finančnem okviru; 
poudarja pomemben prispevek športa k 
spodbujanju zdravja, izobraževanju, 
socialnemu vključevanju in oblikovanju 
aktivnega evropskega državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 75 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Temeljne pravice, enakost med moškimi 
in ženskami ter boj proti diskriminaciji
75e. poudarja, da ukrepi EU na področju 
državljanstva pokrivajo spodbujanje 
temeljnih pravic in vrednot, kot so enakost 
med moškimi in ženskami ter 
preprečevanje diskriminacije; poudarja, 
da je treba te vrednote spodbujati v okviru 
vseh proračunskih postavk, hkrati pa je 
treba zagotoviti primerna ciljno 
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usmerjena sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 75 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75f. poudarja, da ukrepi EU na področju 
državljanstva pokrivajo spodbujanje 
temeljnih pravic in vrednot, določenih v 
Lizbonski pogodbi, kot so enakost med 
moškimi in ženskami ter preprečevanje 
diskriminacije; poudarja, da je treba te 
vrednote spodbujati v okviru vseh 
proračunskih postavk, hkrati pa je treba 
zagotoviti primerna ciljno usmerjena 
sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 75 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75g. poudarja, da so politike, povezane z 
enakostjo in nediskriminacijo, bistvene 
prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas



PE462.731v02-00 84/119 AM\864090SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 75 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75h. ugotavlja, da je delež sredstev za 
področje temeljnih pravic, enakosti in 
nediskriminacije v proračunu Unije 
razmeroma majhen, in poudarja, da je v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru 
treba tem politikam nameniti primerna in 
objektivno upravičljiva sredstva ter tako 
Uniji omogočiti izvajanje njenih 
dejavnosti, zlasti tistih, ki so povezane z 
novimi nalogami, opredeljenimi v 
Lizbonski pogodbi in zlasti Listini o 
temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 75 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

75i. poudarja, da mora program Evropske 
unije o državljanstvu obsegati tudi ukrepe, 
ki bodo zagotovili večjo preglednost 
postopkov upravljanja Unije, tako da se 
bodo lahko prebivalci učinkoviteje 
vključevali; poudarja, da bi bilo treba 
podpirati in izvajati primerne 
izobraževalne kampanje o politikah EU in 
porabi EU, in sicer ne kot oglaševanje, 
ampak kot kritično vključevanje najbolj 
prizadetih;

Or. en

Predlog spremembe 795
Marta Andreasen
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Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. ugotavlja, da gospodarska, kulturna in 
družbena rast Unije lahko uspeva samo v 
stabilnem, zakonitem in varnem okolju, v 
katerem so zaščitene civilne svoboščine; 
zato meni, da so učinkovite notranje 
politike predpogoj za oživitev
gospodarstva in bistveni element v širšem 
političnem in strateškem kontekstu; 
poudarja pomembno vlogo „notranjih“ 
politik v zunanji razsežnosti Unije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. ugotavlja, da gospodarska, kulturna in 
družbena rast Unije lahko uspeva samo v 
stabilnem, zakonitem in varnem okolju, v 
katerem so zaščitene civilne svoboščine; 
zato meni, da so učinkovite notranje 
politike predpogoj za oživitev 
gospodarstva in bistveni element v širšem 
političnem in strateškem kontekstu; 
poudarja pomembno vlogo „notranjih“ 
politik v zunanji razsežnosti Unije;

76. ugotavlja, da gospodarska, kulturna in 
družbena rast Unije lahko uspeva samo v 
stabilnem, zakonitem in varnem okolju, v 
katerem se spoštujejo in izvajajo temeljne 
pravice ter so zaščitene civilne svoboščine; 
zato meni, da so učinkovite notranje 
politike predpogoj za oživitev 
gospodarstva in bistveni prispevek k 
doseganju strateških ciljev strategije EU 
2020; poudarja pomen vključevanja 
prednostnih nalog EU na področju 
„notranjih zadev“ v zunanjo razsežnost 
Unije, zlasti v evropsko sosedsko politiko, 
instrument za stabilnost, evropski sosedski 
in partnerski instrument ter instrument 
razvojnega sodelovanja; poudarja potrebo 
po primernem financiranju politike 
priseljevanja ter azilne in varnostne 
politike ter upoštevanju prednostnih nalog 
EU pri njihovem izvajanju;
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Or. en

Predlog spremembe 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. ugotavlja, da gospodarska, kulturna in 
družbena rast Unije lahko uspeva samo v 
stabilnem, zakonitem in varnem okolju, v 
katerem so zaščitene civilne svoboščine; 
zato meni, da so učinkovite notranje 
politike predpogoj za oživitev 
gospodarstva in bistveni element v širšem 
političnem in strateškem kontekstu; 
poudarja pomembno vlogo „notranjih“ 
politik v zunanji razsežnosti Unije;

76. ugotavlja, da gospodarska, kulturna in 
družbena rast Unije lahko uspeva samo v 
stabilnem, zakonitem in varnem okolju, v 
katerem so zaščitene civilne svoboščine in 
ki spodbuja svobodo in enakost; zato 
meni, da so notranje politike, ki temeljijo 
na svobodi in temeljnih pravicah,
predpogoj za oživitev gospodarstva in 
bistveni element v širšem političnem in 
strateškem kontekstu; poudarja pomembno 
vlogo verodostojnih „notranjih“ politik v 
sosedski politiki in zunanji razsežnosti 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 76

Predlog resolucije Predlog spremembe

76. ugotavlja, da gospodarska, kulturna in 
družbena rast Unije lahko uspeva samo v 
stabilnem, zakonitem in varnem okolju, v 
katerem so zaščitene civilne svoboščine; 
zato meni, da so učinkovite notranje 
politike predpogoj za oživitev gospodarstva 
in bistveni element v širšem političnem in 
strateškem kontekstu; poudarja pomembno 
vlogo „notranjih“ politik v zunanji 
razsežnosti Unije;

76. ugotavlja, da gospodarska, kulturna in 
družbena rast Unije lahko uspeva samo v 
svobodnem, stabilnem, zakonitem in 
varnem okolju, v katerem so zaščitene 
civilne svoboščine; zato meni, da so 
učinkovite politike pravice in notranje 
politike predpogoj za blaginjo njenih 
prebivalcev, da imajo pomembno vlogo pri 
oživljanju gospodarstva in so bistveni 
element v širšem političnem in strateškem 
kontekstu; poudarja pomembno vlogo 
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temeljnih svoboščin ter politik pravice in 
„notranjih“ politik v zunanji razsežnosti 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 799
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 76 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

76a. meni, da bi lahko v naslednjem 
večletnem finančnem okviru upoštevali 
spodbujanje funkcionalnega zbliževanja 
pravosodnih sistemov držav članic EU v 
okviru učinkovitih notranjih politik;

Or. en

Predlog spremembe 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
k perečim vprašanjem priseljevanja in azila 
ter k upravljanju zunanjih meja Unije, 
skupaj z zadostnimi sredstvi in v duhu 
solidarnosti med državami članicami;

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
k perečim vprašanjem priseljevanja in azila 
ter k upravljanju zunanjih meja Unije, 
skupaj z zadostnimi sredstvi in podpornimi 
orodji za reševanje izrednih razmer, 
zagotovljenimi v duhu solidarnosti med 
državami članicami; ugotavlja, da je treba 
v zvezi s tem primerno upoštevati večje 
izzive, s katerimi se soočajo agencija 
FRONTEX, Evropski urad za podporo 
azilu ter skladi za solidarnost in 
upravljanje migracijskih tokov;

Or. en
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Predlog spremembe 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
k perečim vprašanjem priseljevanja in azila 
ter k upravljanju zunanjih meja Unije, 
skupaj z zadostnimi sredstvi in v duhu 
solidarnosti med državami članicami;

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
k perečim vprašanjem priseljevanja in azila 
ter k upravljanju zunanjih meja Unije, 
skupaj z zadostnimi sredstvi in v duhu 
spoštovanja človekovih pravic in 
solidarnosti med državami članicami, ki pa 
tem pa ne razrešuje nacionalnih 
odgovornosti in jasno opredeljuje naloge;

Or. en

Predlog spremembe 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
k perečim vprašanjem priseljevanja in azila 
ter k upravljanju zunanjih meja Unije, 
skupaj z zadostnimi sredstvi in v duhu 
solidarnosti med državami članicami;

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
na podlagi temeljnih pravi k perečim 
vprašanjem priseljevanja in azila, da bi 
dosegli upravljanje zunanjih meja Unije, 
ki je skladno s človekovimi pravicami in 
spoštuje človekovo dostojanstvo, skupaj z 
zadostnimi sredstvi in v duhu solidarnosti 
med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 803
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 77
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Predlog resolucije Predlog spremembe

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
k perečim vprašanjem priseljevanja in azila 
ter k upravljanju zunanjih meja Unije, 
skupaj z zadostnimi sredstvi in v duhu 
solidarnosti med državami članicami;

77. poudarja, da bi EU morala sprejeti
pristop k perečim vprašanjem priseljevanja 
in azila ter k upravljanju zunanjih meja 
Unije, ki ne povečuje obremenitev 
davkoplačevalcev;

Or. en

Predlog spremembe 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Predlog resolucije
Odstavek 77

Predlog resolucije Predlog spremembe

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
k perečim vprašanjem priseljevanja in azila 
ter k upravljanju zunanjih meja Unije, 
skupaj z zadostnimi sredstvi in v duhu 
solidarnosti med državami članicami;

77. poudarja, da je potreben celovit pristop 
k perečim vprašanjem priseljevanja in 
azila, kar vključuje evropsko sosedsko 
politiko, ter k upravljanju zunanjih meja 
Unije, skupaj z zadostnimi sredstvi in v 
duhu solidarnosti med državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Predlog resolucije
Odstavek 77 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

77a. poudarja naraščajoč obseg migracij, 
zlasti nezakonitih, ki zahteva odgovoren 
pristop vseh držav članic zaradi očitnega 
učinka, ki ga bodo imele take migracije 
tudi na skladen razvoj evropske sosedske 
politike; 

Or. it
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Predlog spremembe 806
Reimer Böge, Simon Busuttil v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 77 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

77b. pozdravlja namen Komisije, da 
zmanjša skupno število proračunskih 
instrumentov na področju notranjih zadev 
s štirih – Evropski sklad za vključevanje 
državljanov tretjih držav, Evropski sklad 
za begunce, Sklad za zunanje meje in 
Evropski sklad za vračanje – na dva, in 
sicer za „migracije in azil“ ter za 
„varnost“; je prepričan, da lahko ta 
pristop precej pomaga k večji 
poenostavitvi, racionalizaciji, utrditvi in 
preglednosti sedanjih skladov in 
programov; sprašuje, ali bi lahko 
predvideli tudi združitev Cepola in 
Europola;

Or. en

Predlog spremembe 807
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. ugotavlja, da je delež sredstev za 
območje svobode, varnosti in pravice v 
proračunu Unije razmeroma majhen, in 
poudarja, da je v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru tem politikam treba 
nameniti primerna in objektivno 
upravičljiva sredstva ter tako Uniji 
omogočiti izvajanje njenih dejavnosti, 
zlasti tistih, ki so povezane z novimi 
nalogami, opredeljenimi v stockholmskem 

črtano
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programu in Lizbonski pogodbi;

Or. pt

Predlog spremembe 808
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. ugotavlja, da je delež sredstev za 
območje svobode, varnosti in pravice v 
proračunu Unije razmeroma majhen, in 
poudarja, da je v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru tem politikam treba 
nameniti primerna in objektivno 
upravičljiva sredstva ter tako Uniji 
omogočiti izvajanje njenih dejavnosti, 
zlasti tistih, ki so povezane z novimi 
nalogami, opredeljenimi v stockholmskem 
programu in Lizbonski pogodbi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. ugotavlja, da je delež sredstev za 
območje svobode, varnosti in pravice v 
proračunu Unije razmeroma majhen, in 
poudarja, da je v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru tem politikam treba 
nameniti primerna in objektivno 
upravičljiva sredstva ter tako Uniji 
omogočiti izvajanje njenih dejavnosti, 
zlasti tistih, ki so povezane z novimi
nalogami, opredeljenimi v stockholmskem 

78. ugotavlja, da je delež sredstev za 
območje svobode, varnosti in pravice v 
proračunu Unije razmeroma majhen, in 
poudarja, da je v prihodnjem večletnem 
finančnem okviru tem politikam treba 
nameniti primerna in objektivno 
upravičljiva sredstva ter tako Uniji 
omogočiti izvajanje njenih dejavnosti, 
zlasti tistih, ki so povezane z nalogami, ki 
izhajajo iz Listine o temeljnih pravicah;
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programu in Lizbonski pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 78 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

78a. ugotavlja, da politike financiranja za 
krepitev in spodbujanje temeljih pravic in 
enakosti zaostajajo za drugimi področji 
svobode, varnosti in pravice; meni, da bi 
oblikovanje močne kulture temeljnih 
pravic, enakosti in državljanstva moralo 
biti prednostna naloga za Evropo in zato 
terja zadosten prenos financiranja v 
naslednjem večletnem finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Predlog resolucije
Odstavek 78 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

78b. priznava, da so prihranki in sinergije 
mogoči, vendar je glede na trend 
osredotočanja na varnost in (nezakonito) 
priseljevanje na škodo politik, ki so bolj 
usmerjene v vključevanje, zaskrbljen, da 
bi z združevanjem vseh programov v
strukturo z dvema stebroma v skupnem 
upravljanju, kot je razmišljal pristojni 
komisar, pomešali različne cilje; 
poudarja, da države članice ne bi smele 
imeti možnosti porabiti sredstva po lastni 
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presoji; poudarja tudi, da bi moralo biti 
financiranje pogojeno s spoštovanjem 
zagotavljanja ustreznih minimalnih 
standardov in predstavitvijo nacionalnih 
načrtov, ki zagotavljajo ustrezno izčrpen 
pristop na vseh področjih politik, z 
dejavnejšo podporo gradnji zmogljivosti 
ter določanju in razširjanju najboljših 
praks in inovativnih pristopov;

Or. en

Predlog spremembe 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 78 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

78c. poudarja potrebo po razvoju boljših 
sinergij med različnimi skladi in 
programi, da se učinkovito dosežejo 
dolgoročni cilji in EU omogoči hiter in 
učinkovit odziv na nepričakovane izzive; 
poudarja dejstvo, da poenostavitev 
upravljanja sredstev in omogočanje 
navzkrižnega financiranja omogočata, da 
se več sredstev dodeli skupnim ciljem;

Or. en

Predlog spremembe 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 78 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

78d. poudarja, da je treba okrepiti 
agencije in jim zagotoviti ustrezna 
sredstva pri izpolnjevanju raznovrstnih 
nalog za izvajanje politik v skladu s 
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političnimi smernicami institucij EU;

Or. en

Predlog spremembe 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 78 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Globalna Evropa

78e. ob upoštevanju, da je strategija EU 
2020 odločilnega pomena za proračun 
EU, poziva k večjemu upoštevanju 
zunanje razsežnosti strategije EU 2020; 
poziva k večji skladnosti in povezanosti 
različnih področij zunanjih odnosov EU 
in njenih drugih politik, saj dogajanja in 
rešitve na svetovni ravni zelo vplivajo na 
gospodarsko, naravno in industrijsko 
okolje EU, njeno konkurenčnost in 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 815
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 
zaradi kronično nezadostnega 
financiranja in posebno akutnih težav s 
prilagodljivostjo pri izvajanju zunanjih 
dejavnosti Unije zaradi nepredvidljive 
narave zunanjepolitičnih dogodkov ter 
ponavljajočih se mednarodnih kriz in 
izrednih razmer; zato poudarja, da je 
treba zapolniti vrzel med ambicijami in 

črtano
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sredstvi v zunanji politiki z zagotovitvijo 
ustreznih finančnih sredstev in 
učinkovitih mehanizmov prilagodljivosti, 
da se Uniji omogoči odzivanje na globalne 
izzive in nepredvidene dogodke; ponavlja 
zahtevo, da je treba proračunske 
posledice, ki izhajajo iz katerih koli novih 
obveznosti in nalog, ki jih sprejme 
Komisija, dodati načrtovanim zneskom, s 
čimer se prepreči ogrozitev obstoječih 
prednostnih nalog;

Or. en

Predlog spremembe 816
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 
zaradi kronično nezadostnega financiranja 
in posebno akutnih težav s prilagodljivostjo 
pri izvajanju zunanjih dejavnosti Unije 
zaradi nepredvidljive narave 
zunanjepolitičnih dogodkov ter 
ponavljajočih se mednarodnih kriz in 
izrednih razmer; zato poudarja, da je treba 
zapolniti vrzel med ambicijami in sredstvi 
v zunanji politiki z zagotovitvijo ustreznih 
finančnih sredstev in učinkovitih 
mehanizmov prilagodljivosti, da se Uniji 
omogoči odzivanje na globalne izzive in 
nepredvidene dogodke; ponavlja zahtevo, 
da je treba proračunske posledice, ki 
izhajajo iz katerih koli novih obveznosti in 
nalog, ki jih sprejme Komisija, dodati 
načrtovanim zneskom, s čimer se prepreči 
ogrozitev obstoječih prednostnih nalog;

79. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 
zaradi kronično nezadostnega financiranja 
in posebno akutnih težav s prilagodljivostjo 
pri izvajanju zunanjih dejavnosti Unije 
zaradi nepredvidljive narave 
zunanjepolitičnih dogodkov ter 
ponavljajočih se mednarodnih kriz in 
izrednih razmer; zato poudarja, da je treba 
zapolniti vrzel med ambicijami in sredstvi 
v zunanji politiki z zagotovitvijo ustreznih 
finančnih sredstev in učinkovitih 
mehanizmov prilagodljivosti, da se Uniji 
omogoči odzivanje na globalne izzive in 
nepredvidene dogodke; poudarja potrebo 
po ohranjanju načela odprtih vrat v 
Evropsko unijo; v tem okviru poudarja 
pogoj, da morajo državljani tretjih držav 
absolutno spoštovati človekove pravice in 
pravno državo, kar je treba upoštevati pri 
sklepanju sporazumov o sodelovanju in 
partnerstvu; ponavlja zahtevo, da je treba 
proračunske posledice, ki izhajajo iz 
katerih koli novih obveznosti in nalog, ki 
jih sprejme Unija, dodati načrtovanim 
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zneskom, s čimer se prepreči ogrozitev 
obstoječih prednostnih nalog;

Or. en

Predlog spremembe 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 
zaradi kronično nezadostnega 
financiranja in posebno akutnih težav s 
prilagodljivostjo pri izvajanju zunanjih 
dejavnosti Unije zaradi nepredvidljive 
narave zunanjepolitičnih dogodkov ter 
ponavljajočih se mednarodnih kriz in 
izrednih razmer; zato poudarja, da je treba 
zapolniti vrzel med ambicijami in sredstvi 
v zunanji politiki z zagotovitvijo ustreznih 
finančnih sredstev in učinkovitih 
mehanizmov prilagodljivosti, da se Uniji 
omogoči odzivanje na globalne izzive in 
nepredvidene dogodke; ponavlja zahtevo, 
da je treba proračunske posledice, ki 
izhajajo iz katerih koli novih obveznosti in 
nalog, ki jih sprejme Komisija, dodati 
načrtovanim zneskom, s čimer se prepreči 
ogrozitev obstoječih prednostnih nalog;

79. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 
zaradi težav s prilagodljivostjo pri 
izvajanju zunanjih dejavnosti Unije zaradi 
nepredvidljive narave zunanjepolitičnih 
dogodkov ter ponavljajočih se 
mednarodnih kriz in izrednih razmer; zato 
poudarja, da je treba zapolniti vrzel med 
ambicijami in sredstvi v zunanji politiki z 
zagotovitvijo ustreznih finančnih sredstev 
in učinkovitih mehanizmov 
prilagodljivosti, da se Uniji omogoči 
odzivanje na globalne izzive in 
nepredvidene dogodke; ponavlja zahtevo, 
da je treba proračunske posledice, ki 
izhajajo iz katerih koli novih obveznosti in 
nalog, ki jih sprejme Unija, dodati 
načrtovanim zneskom, s čimer se prepreči 
ogrozitev obstoječih prednostnih nalog;

Or. en

Predlog spremembe 818
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 79. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 
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zaradi kronično nezadostnega financiranja 
in posebno akutnih težav s prilagodljivostjo 
pri izvajanju zunanjih dejavnosti Unije 
zaradi nepredvidljive narave 
zunanjepolitičnih dogodkov ter 
ponavljajočih se mednarodnih kriz in 
izrednih razmer; zato poudarja, da je treba 
zapolniti vrzel med ambicijami in sredstvi 
v zunanji politiki z zagotovitvijo ustreznih 
finančnih sredstev in učinkovitih 
mehanizmov prilagodljivosti, da se Uniji 
omogoči odzivanje na globalne izzive in 
nepredvidene dogodke; ponavlja zahtevo, 
da je treba proračunske posledice, ki 
izhajajo iz katerih koli novih obveznosti in 
nalog, ki jih sprejme Komisija, dodati 
načrtovanim zneskom, s čimer se prepreči 
ogrozitev obstoječih prednostnih nalog;

zaradi kronično nezadostnega financiranja in 
posebno akutnih težav s prilagodljivostjo pri 
izvajanju zunanjih dejavnosti Unije zaradi 
nepredvidljive narave zunanjepolitičnih 
dogodkov ter ponavljajočih se mednarodnih 
kriz in izrednih razmer; zato poudarja, da je 
treba zapolniti vrzel med ambicijami in 
sredstvi v zunanji politiki z zagotovitvijo 
ustreznih finančnih sredstev in učinkovitih 
mehanizmov prilagodljivosti, da se Uniji 
omogoči odzivanje na globalne izzive in 
nepredvidene dogodke; kljub vsemu opozarja, 
da je treba obstoječe programe in obveznosti
kritično pregledati, prihranke in sinergije pa 
bi lahko našli z racionalizacijo proračuna in 
ponovno oceno prednostnih nalog Unije;

Or. en

Predlog spremembe 819
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 79

Predlog resolucije Predlog spremembe

79. ponovno izraža globoko zaskrbljenost 
zaradi kronično nezadostnega 
financiranja in posebno akutnih težav s 
prilagodljivostjo pri izvajanju zunanjih 
dejavnosti Unije zaradi nepredvidljive
narave zunanjepolitičnih dogodkov ter 
ponavljajočih se mednarodnih kriz in 
izrednih razmer; zato poudarja, da je treba
zapolniti vrzel med ambicijami in sredstvi 
v zunanji politiki z zagotovitvijo ustreznih 
finančnih sredstev in učinkovitih 
mehanizmov prilagodljivosti, da se Uniji 
omogoči odzivanje na globalne izzive in 
nepredvidene dogodke; ponavlja zahtevo, 
da je treba proračunske posledice, ki 
izhajajo iz katerih koli novih obveznosti in 
nalog, ki jih sprejme Komisija, dodati 

79. ponavlja, da težave s financiranjem in 
prilagodljivostjo pri izvajanju zunanjih 
dejavnosti Unije zaradi nepredvidljive 
narave zunanjepolitičnih dogodkov ter 
ponavljajočih se mednarodnih kriz in 
izrednih razmer terjajo poglobljen ponovni 
premislek o prednostnih nalogah, da bi 
zapolnili vrzel med ambicijami in sredstvi 
v zunanji politiki; poudarja, da so 
potrebna ustrezna finančna sredstva in
učinkoviti mehanizmi prilagodljivosti, da 
se Uniji omogoči odzivanje na globalne 
izzive in nepredvidene dogodke; ponavlja 
zahtevo, da se proračunske posledice, ki 
izhajajo iz katerih koli novih obveznosti in 
nalog, ki jih sprejme Unija, ne smejo 
samodejno dodati načrtovanim zneskom, 
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načrtovanim zneskom, s čimer se prepreči 
ogrozitev obstoječih prednostnih nalog;

še zlasti če je mogoče pri obstoječih 
prednostnih nalog doseči ekonomske 
prihranke;

Or. en

Predlog spremembe 820
Reimer Böge, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides) v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 80

Predlog resolucije Predlog spremembe

80. opozarja na neskladje med ravnjo 
globalne finančne pomoči Unije in njenim 
pogosto omejenim vplivom v povezanih 
pogajanjih ter poudarja, da je treba okrepiti 
politično vlogo in vpliv Unije v 
mednarodnih institucijah in forumih;

80. opozarja na neskladje med ravnjo 
globalne finančne pomoči Unije in njenim 
pogosto omejenim vplivom v povezanih 
pogajanjih ter poudarja, da je treba okrepiti 
politično vlogo in vpliv Unije v 
mednarodnih institucijah in forumih; meni, 
da bi morala zgornja meja bodoče 
postavke „Globalna Evropa“ ustrezati 
sedanjim in prihodnjim globalnim izzivom 
ter vedno večji vlogi, ki bi jo morala igrati 
EU na mednarodnem prizorišču, kot je 
opisano v Lizbonski pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 821
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje;
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora 

81. meni, da je Evropska služba za zunanje 
delovanje nepotrebna; meni, da je že 
dokazala svojo neučinkovitost, in poziva k 
njeni ukinitvi, da se prepreči nadaljnje 
zapravljanje davkoplačevalskega denarja;
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nova služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije;

Or. en

Predlog spremembe 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana
vrednost diplomacije Unije;

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“[1]; zato poudarja, da mora 
nova služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicam; meni, da bi to povečanje 
učinkovitosti in te sinergije morali 
prinašati prihranke na nacionalni ravni 
in pokazati pravo dodano vrednost
diplomacije Unije; poudarja potrebo po 
ustreznem financiranju Evropske službe 
za zunanje delovanje; zlasti opozarja, da 
je v sedanjem okviru politikam gradnje 
miru ter preprečevanja in upravljanja 
sporov namenjenih premalo finančnih 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout
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Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije;

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“1; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije; poudarja, da 
je mogoče nevtralnost proračuna v tem 
okviru razumeti samo kot upoštevanje 
izdatkov tako na ravni EU kot na 
nacionalni ravni; zato poziva države 
članice, naj v celoti izkoristijo priložnost, 
ki jo ponujajo nove diplomatske strukture 
na ravni Unije, da zmanjšajo stroške 
diplomatskih struktur na nacionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
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virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije;

virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije; obžaluje 
podvajanje, in včasih nasprotje, iz 
katerega izhaja zapravljanje zaradi 
pomnožitve slabo usklajenih nacionalnih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije;

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije; poudarja, da 
se je treba izogibati podvajanju in da bi 
ustanovitev Evropske službe za zunanje 
delovanje morala privesti do zmanjšanja 
stroškov in prihrankov v vseh nacionalnih 
proračunih;

Or. en

Predlog spremembe 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 81
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Predlog resolucije Predlog spremembe

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije;

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicam;

Or. en

Predlog spremembe 827
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije;

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicam;

Or. pt

Predlog spremembe 828
Anne E. Jensen
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Predlog resolucije
Odstavek 81

Predlog resolucije Predlog spremembe

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije;

81. ugotavlja, da je Evropska služba za 
zunanje delovanje v fazi izgradnje; 
poudarja, da bi v skladu s sklepom Sveta z 
dne 20. julija 2010 „pri vzpostavitvi ESZD 
(...) morali upoštevati načelo stroškovne 
učinkovitosti s ciljem proračunske 
nevtralnosti“5; zato poudarja, da mora nova 
služba v celoti izkoristiti večjo 
učinkovitost, ki je posledica združevanja 
virov na ravni Unije in sinergij z državami 
članicami, če naj se pokaže prava dodana 
vrednost diplomacije Unije, vključno z 
zagotavljanjem storitev podjetjem in 
državljanom;

Or. en

Predlog spremembe 829
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 81 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

81a. opozarja, da bi bilo treba v okviru 
povečevanja skladnosti zunanjega 
delovanja EU še bolj okrepiti sodelovanje 
glede politike in strategije med Komisijo, 
Evropsko službo za zunanje delovanje in 
EIB;

Or. en

Predlog spremembe 830
María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 81 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

81b. meni, da bi morala Evropska služba 
za zunanje delovanje prejeti dovolj 
finančnih sredstev, da bi EU lahko 
izpolnjevala svoje cilje in vlogo kot 
svetovni akter, ter da je EU odgovorna, da 
prispeva k mednarodnim odnosom z 
ustreznim političnim vplivom , in da tvega 
mednarodno marginalizacijo, če ne bo 
uveljavljala svojih interesov in vrednot v 
tujini ter če njeni zunanji politiki ne bodo 
zagotovljena zadostna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 81 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

81c. poudarja, da ima EU na mednarodni 
ravni večjo težo kot vse države članice 
skupaj, če bi nastopale posamezno; poziva 
države članice, naj se bolje usklajujejo in 
sodelujejo z Evropsko komisijo in 
Evropsko službo za zunanje delovanje, da 
bi se izognile mogočim ali obstoječim 
prekrivanjem, nedoslednostim in 
neskladnostim;

Or. en

Predlog spremembe 832
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 82
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Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega 
dohodka znotraj obdobja naslednjega 
večletnega finančnega okvira; zato 
poudarja, da je potrebna primerna 
splošna raven razvojne pomoči in 
financiranja, da bi Unija izpolnila svoje 
mednarodne razvojne zaveze;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 833
Charles Goerens, Louis Michel

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega 
dohodka znotraj obdobja naslednjega 
večletnega finančnega okvira; zato 
poudarja, da je potrebna primerna 
splošna raven razvojne pomoči in 
financiranja, da bi Unija izpolnila svoje 
mednarodne razvojne zaveze;

82. obžaluje, da nekatere države članice 
EU trenutno zmanjšujejo svoje proračune 
za pomoč, kljub temu, da so se zavezale, 
da bodo zanjo namenile 0,7 % bruto 
domačega dohodka, kot je določeno v 
Evropskem soglasju o razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 82
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Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze;

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna večja splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze; poudarja njen pomen v zvezi z 
zunanjo razsežnostjo varnostne strategije 
EU ter poziva države članice, naj 
sprejmejo neposredne ukrepe, da 
uresničijo svoje cilje glede uradne 
razvojne pomoči in izpolnijo sprejete 
obveze glede razvoja; kljub temu opozarja, 
da so slednje minimalne želje in da bo 
tudi v primeru, da se dosežejo vsi cilji, 
potrebnih še precej sredstev za boj proti 
revščini ter za izboljšanje standardov na 
področju zdravstva in izobraževanja za 
revne na svetu;

Or. en

Predlog spremembe 835
Anne E. Jensen

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze;

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze; v zvezi s tem poudarja, da je 
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potrebno usklajeno prizadevanje, da se 
zagotovi poraba sredstev EU za razvoj na 
vključujoč način, tj. doseganje najbolj 
marginaliziranih in izključenih skupin 
prebivalstva, vključno z invalidi, v skladu 
s Konvencijo OZN o pravicah invalidov in 
Strategijo EU za invalide 2010–2020;

Or. en

Predlog spremembe 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze;

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka, 
ki doslej še niso bili doseženi, znotraj 
obdobja naslednjega večletnega finančnega 
okvira; zato poudarja, da je potrebna 
primerna splošna raven razvojne pomoči in 
financiranja, da bi Unija izpolnila svoje 
mednarodne razvojne zaveze;

Or. de

Predlog spremembe 837
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
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finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze;

finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze; poudarja potrebo po doseganju 
ustreznega ravnotežja med neposredno 
proračunsko podporo na eni strani ter 
financiranjem trajnostnih projektov na 
drugi;

Or. en

Predlog spremembe 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze;

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze, vključno s finančnimi zavezami iz 
københavnskega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
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kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze;

kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija in 
njene države članice izpolnile svoje 
mednarodne razvojne zaveze;

Or. en

Predlog spremembe 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Odstavek 82

Predlog resolucije Predlog spremembe

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze;

82. opozarja, da je leto 2015 kot rok za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja in 
kolektivnega cilja uradne razvojne pomoči 
v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka 
znotraj obdobja naslednjega večletnega 
finančnega okvira; zato poudarja, da je 
potrebna primerna splošna raven razvojne 
pomoči in financiranja, da bi Unija 
izpolnila svoje mednarodne razvojne 
zaveze; hkrati poudarja, da je 
zmanjševanje neenakosti na zdravstvenem 
področju ključni element za izboljšanje 
zdravja prikrajšanih in težko dosegljivih 
skupin;

Or. en

Predlog spremembe 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Predlog resolucije
Odstavek 82 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

82a. je presenečen, da se Unija ni 
sistematično potrudila oceniti 
gospodarskega in političnega učinka 
pomoči, ki jo zagotavlja državam v 
razvoju, vključno s primerjavo njihovih 
rezultatov z rezultati držav v vzponu;

Or. fr

Predlog spremembe 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 82 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82b. meni, da je pomembno, da razvojna 
pomoč, ki jo daje EU, spodbuja trajnostni 
razvoj v državah prejemnicah; poudarja, 
da je treba opraviti oceno in določiti 
merila, ki bodo spoštovala ta cilj;

Or. en

Predlog spremembe 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 82 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82c. je prepričan, da bi morala Evropska 
komisija/Evropska služba za zunanje 
delovanje začeti proces za izboljšanje 
učinkovitosti razvojne pomoči iz EU ter za 
izboljšanje sinergij med razvojno pomočjo 
EU in nacionalno razvojno pomočjo; 
meni, da bo Evropska služba za zunanje 
delovanje povečala učinkovitost in 
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prepoznavnost prizadevanj EU za 
zmanjševanje revščine in olajšala črpanje 
sredstev v državah prejemnicah;

Or. en

Predlog spremembe 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 82 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82d. poudarja, da bi moral večletni 
finančni okvir med drugim obravnavati 
naslednja vprašanja: uresničevanje 
razvojnih ciljev tisočletja, podnebne 
spremembe, zaustavitev izgubljanja 
biotske raznovrstnosti in prekomerno 
izkoriščanje virov; zlasti poudarja, da 
mora naslednji večletni finančni okvir 
podpirati skladnost politik, na primer 
tako, da zagotavlja, da politike in odhodki 
EU za kmetijstvo, ribištvo, trgovino in 
energijo niso neposredno v nasprotju s 
cilji razvojne politike;

Or. en

Predlog spremembe 845
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 82 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82e. ponavlja zaveze iz sporazuma v 
Cancunu glede obravnave potreb držav v 
razvoju na področju boja proti podnebnim 
spremembam, ki morajo biti dodatek 
zavezam, sprejetim v okviru razvojnih 
ciljev tisočletja;
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Or. en

Predlog spremembe 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 82 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82f. zato poziva, naj se uradna razvojna 
pomoč dejansko poveča v skladu z 
večstopenjskim načrtom za dosego 
vrednosti 0,7 %, in poudarja, da se ta 
sredstva ne smejo uporabiti za druge 
zunanjepolitične interese EU, ki niso 
skladni z razvojnimi cilji; poudarja, da je 
treba financiranje za boj proti podnebnim 
spremembam v partnerskih državah 
zagotoviti poleg sprejetih obveznosti glede 
uradne razvojne pomoči in da ne sme 
povzročiti realnega zmanjšanja sredstev 
razvojne pomoči, zlasti pri ukrepih za 
odpravljanje revščine in lakote;

Or. de

Predlog spremembe 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 82 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82g. opominja, da je odpravljanje revščine 
in lakote na svetu glavni cilj in da so 
potrebni dodatni inovativni finančni 
instrumenti, kot je davek na finančne 
transakcije, da bi dosegli verodostojno 
zavezanost temu cilju in njegovi 
uresničitvi; je prepričan, da bi bilo treba 
uradno razvojno pomoč usmeriti v 
ohranjanje in izboljšanje globalnih javnih 
dobrin, ki so pomembne za večino ljudi, ki 
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jih je mogoče doseči samo s skupnimi, 
večstranskimi ukrepi ter jih posamezne 
države in deležniki sami komajda lahko 
uresničijo;

Or. de

Predlog spremembe 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 82 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82h. ugotavlja, da se je EU s 
københavnskim dogovorom zavezala, da 
bo zagotovila „nova in dodatna“ sredstva 
za blažitev in prilagajanje v državah v 
razvoju, pri čemer bodo Evropska unija 
oz. v njenem imenu države članice in 
Komisija prispevale skupaj 
7,2 milijarde EUR sredstev za 
financiranje hitrega zagona v obdobju 
2010–2012; poudarja, da so sredstva, ki se 
dajejo na voljo, dejansko „nova in 
dodatna“ v smislu, da so dodatna poleg 
obstoječih sprejetih zavez glede razvojne 
pomoči (in sporazuma OZN, da je treba 
0,7 % BDP industrijskih držav nameniti 
za razvojno pomoč), zato predlaga, naj se 
za ta sredstva oblikuje posebna 
proračunska postavka; nadalje poudarja, 
da morajo biti tudi prihodnje zaveze glede 
porabe, usmerjene v pomoč državam v 
razvoju pri boju proti podnebnim 
spremembam ali pri prilagajanju na 
njihove učinke, dodatna sredstva poleg 
obstoječih razvojnih proračunov z 
ohranjanjem ustrezne stopnje skladnosti 
med obema politikama;

Or. en
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Predlog spremembe 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 82 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82i. ugotavlja, da se predvideva, da bo 
večji del prihodnje rasti svetovnih emisij 
ogljika prišel iz držav v razvoju; poudarja, 
da bi morala biti ena od glavnih 
prednostnih nalog evropske razvojne 
pomoči pomagati zagotoviti vsem dostop 
do čiste energije;

Or. en

Predlog spremembe 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 82 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

82j. poziva k občutnemu povečanju 
zgornje meje v postavki 4, zlasti za 
instrument razvojnega sodelovanja, glede 
na to, da je kljub napredku, doseženemu v 
zadnjih sedmih letih pri zmanjševanju 
revščine, treba storiti še veliko; poudarja 
tudi, da so bila nekatera sredstva 
instrumenta razvojnega sodelovanja 
prerazporejena za nove dejavnosti, ki niso 
povezane z uradno razvojno pomočjo;

Or. en

Predlog spremembe 851
Cornelis de Jong
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Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 
vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov 
za razvoj in mora zagotavljati 
predvidljivost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 852
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 
vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov 
za razvoj in mora zagotavljati 
predvidljivost;

83. se sprašuje o potrebi po vključitvi 
Evropskega razvojnega sklada v proračun;

Or. en

Predlog spremembe 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 
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vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov 
za razvoj in mora zagotavljati 
predvidljivost;

vztraja, da mora vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU 
povzročiti splošno povečanje proračuna 
EU za znesek, ki je bil sprva predviden za 
financiranje Evropskega razvojnega 
sklada;

Or. en

Predlog spremembe 854
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 
vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov 
za razvoj in mora zagotavljati 
predvidljivost;

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun, saj bi ta 
povečala doslednost in preglednost; kljub 
temu vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov 
za razvoj in mora zagotavljati 
predvidljivost;

Or. fi

Predlog spremembe 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 
vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov 
za razvoj in mora zagotavljati 
predvidljivost;

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 
vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja 
dosedanjih izdatkov za razvoj, ki niso 
izvirali iz Evropskega razvojnega sklada,
in mora zagotavljati predvidljivost;
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Or. de

Predlog spremembe 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 83

Predlog resolucije Predlog spremembe

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 
vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov 
za razvoj in mora zagotavljati 
predvidljivost;

83. znova poziva k vključitvi Evropskega 
razvojnega sklada v proračun; kljub temu 
vztraja, da vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU ne sme 
povzročiti splošnega zmanjšanja izdatkov 
za razvoj in mora zagotavljati 
predvidljivost in posvetovanje z državami 
prejemnicami;

Or. en

Predlog spremembe 857
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 83 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

83a. poudarja, da se mora Evropski 
razvojni sklad osredotočiti na večjo 
skladnost politik, spodbujanje najboljše 
prakse in boljše usklajevanje donatorjev z 
razvojnimi programi držav članic in širšo 
mednarodno skupnostjo, da se zagotovi 
dejanska dodana vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 858
Richard Ashworth
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Predlog resolucije
Odstavek 83 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

83b. opozarja, da prihodnja predlagana 
povečanja proračuna Evropskega 
razvojnega sklada ne bi smela biti 
samodejna in da bi se zanje morale 
uporabljati neodvisne ocene učinkov 
porabe;

Or. en

Predlog spremembe 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 83 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

83c. opominja na potrebo po izvajanju 
Pariške deklaracije z ozirom na 
učinkovitost razvojnega financiranja in 
pričakuje popolno preglednost plačil v 
zvezi z razvojno politiko; predlaga, naj se 
objavijo informacije o teh plačilih in naj 
se vzpostavi neodvisen revizijski in 
ocenjevalni sistem, ne samo v partnerskih 
državah, ampak zlasti za EU;

Or. de

Predlog spremembe 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 83 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

83d. ugotavlja, da živi najvišji delež 
najrevnejših ljudi na svetu v 
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gospodarstvih v vzponu; kljub temu 
vztraja, da bi bilo za to, da bi spodbudili te 
vlade, da bi se bolj zavzele za 
zmanjševanje revščine v svojih državah, 
treba postopoma uvesti alternativne 
sheme za razvojno sodelovanje s temi 
državami, kot je na primer sofinanciranje;

Or. en


