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1.2.2016 B8-0165/2 

Predlog spremembe  2 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker so dostopnost regij ter povezave 

med otoki ključni dejavniki za večjo 

privlačnost otoških območij; ker je treba v 

skladu z načelom teritorialne kontinuitete 

znižati stroške pomorskega in zračnega 

prevoza za ljudi in blago ter si prizadevati 

za zmanjšanje emisij in onesnaževanja 

zaradi pomorskega in zračnega prevoza; 

H. ker so dostopnost regij ter povezave 

med otoki ključni dejavniki za večjo 

privlačnost otoških območij za 

usposobljene delavce in podjetja; ker je 

treba v skladu z načelom teritorialne 

kontinuitete pritegniti naložbe, ustvariti 

nova delovna mesta in znižati stroške 

pomorskega in zračnega prevoza za ljudi in 

blago ter si prizadevati za zmanjšanje 

emisij in onesnaževanja zaradi pomorskega 

in zračnega prevoza; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/3 

Predlog spremembe  3 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da se otoki sicer soočajo z 

omejitvami, vendar lahko na drugi strani 

izkoristijo svoj ozemeljski potencial, kar bi 

bilo treba uporabiti kot priložnost za 

razvoj, rast in ustvarjanje novih delovnih 

mest; s tem v zvezi omenja razvoj 

trajnostnega turizma poleg sezonskega 

turizma, z osredotočenostjo na promocijo 

kulturne dediščine in specifičnih obrtnih 

gospodarskih dejavnosti; izpostavlja tudi 

velikanski potencial morske, vetrne in 

sončne energije in priložnost, da otoki 

postanejo pomembni viri alternativne 

energije, da so karseda energetsko 

neodvisni, predvsem pa da svojim 

prebivalcem zagotovijo cenejšo preskrbo z 

energijo;  

10. poudarja, da se otoki sicer soočajo z 

omejitvami, vendar lahko na drugi strani 

izkoristijo svoj ozemeljski potencial, kar bi 

bilo treba uporabiti kot priložnost za 

razvoj, rast in ustvarjanje novih delovnih 

mest; poudarja, da so ukrepi za znižanje 

davkov in zmanjšanje birokracije ključne 

spodbude za pritegnitev naložb; s tem v 

zvezi omenja razvoj trajnostnega turizma 

poleg sezonskega turizma, z 

osredotočenostjo na promocijo kulturne 

dediščine in specifičnih obrtnih 

gospodarskih dejavnosti; izpostavlja tudi 

velikanski potencial morske, vetrne in 

sončne energije in priložnost, da otoki 

postanejo pomembni viri alternativne 

energije, da so karseda energetsko 

neodvisni, predvsem pa da svojim 

prebivalcem zagotovijo cenejšo preskrbo z 

energijo;  

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva Komisijo, naj vzpostavi 

strateški okvir EU za otoke, da bi se 

povezali instrumenti, ki imajo lahko 

precejšen ozemeljski vpliv; 

12. poziva Komisijo, naj spodbudi države 

članice, kjer je to primerno, da vzpostavijo 

državne strateške okvire za otoke, ki bodo 

skladni s cilji EU za razvoj otokov in s 

kohezijsko politiko; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/5 

Predlog spremembe  5 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poziva države članice in regionalne ter 

lokalne organe, naj ob upoštevanju načela 

subsidiarnosti prevzamejo pomembno 

vlogo pri razvojnih strategijah otokov na 

podlagi vertikalnega pristopa, ki vključuje 

vse ravni oblasti, da bi zagotovili trajnostni 

razvoj otokov EU; 

13. poziva regionalne ter lokalne organe, 

naj ob upoštevanju načela subsidiarnosti 

prevzamejo pomembno vlogo pri državnih 

razvojnih strategijah otokov na podlagi 

vertikalnega pristopa, ki vključuje vse 

ravni oblasti, da bi zagotovili trajnostni 

razvoj otokov EU; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/6 

Predlog spremembe  6 

Andrew Lewer, Ruža Tomašić 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. poziva Komisijo, naj predlaga uvedbo 

evropskega leta otokov in gora; 

črtano 

Or. en 

 

 


