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1.2.2016 B8-0165/7 

Predlog spremembe  7 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker imajo otoške regije, klasificirane 

kot regije NUTS-2 in NUTS-3, skupne 

stalne značilnosti in posebnosti, zaradi 

katerih se jasno razlikujejo od celinskih 

območij; 

A. ker imajo otoki, klasificirani kot regije 

NUTS-2 in NUTS-3, skupne stalne 

značilnosti in posebnosti, zaradi katerih se 

jasno razlikujejo od celinskih območij; 

Or. en 



 

AM\1085436SL.doc  PE576.526v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

1.2.2016 B8-0165/8 

Predlog spremembe  8 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so otoki EU tudi oddaljene regije na 

zunanjih mejah EU, so zlasti občutljivi 

zaradi izzivov, s katerimi se trenutno sooča 

Evropa, kot so globalizacija, demografska 

gibanja, podnebne spremembe, preskrba z 

energijo, tisti na jugu Evrope pa zlasti 

zaradi izpostavljenosti migrantskim 

tokovom; 

E. ker so otoki EU tudi oddaljene regije, ki 

v nekaterih primerih ležijo na zunanjih 

mejah EU, so zlasti občutljivi zaradi 

izzivov, s katerimi se trenutno sooča 

Evropa, kot so globalizacija, demografska 

gibanja, podnebne spremembe, preskrba z 

energijo, tisti na jugu Evrope pa zlasti 

zaradi izpostavljenosti migrantskim 

tokovom; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/9 

Predlog spremembe  9 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker evropski otoki prispevajo k 

raznolikosti Unije na okoljskem (posebni 

habitati in endemične vrste) in kulturnem 

področju (jeziki, arhitekturna dediščina, 

najdišča, krajina, kmetijske in nekmetijske 

posebnosti ter geografska identiteta); 

F. ker evropski otoki prispevajo k 

raznolikosti Unije na okoljskem (posebni 

habitati in endemične vrste) in kulturnem 

področju (arhitekturna dediščina, najdišča, 

krajina, kmetijske in nekmetijske 

posebnosti ter geografska identiteta); 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/10 

Predlog spremembe  10 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker lahko intenzivni turizem, omejen le 

na nekatera letna obdobja in neustrezno 

načrtovan zunaj sezone, ogrozi trajnostni 

razvoj otoških regij z okoljskega vidika; 

J. ker je intenzivni turizem za večino 

otokov pomemben del njihovega 

lokalnega gospodarstva, vendar je 

ponavadi omejen le na nekatera letna 

obdobja in neustrezno načrtovan zunaj 

sezone, kar lahko ogrozi trajnostni razvoj 

otoških regij z okoljskega vidika; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/11 

Predlog spremembe  11 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. v skladu z opredelitvijo Eurostata 

priznava razliko med otoki na splošno in 

otoki z državno prestolnico ter pomen 

podpore pri obravnavi močnega trenda 

odseljevanja prebivalstva v otoških regijah; 

želi spomniti, da se otoki težje 

spoprijemajo z nekaterimi neugodnimi 

razmerami kot pa otoške države, tudi v 

zvezi z njihovo majhnostjo in 

oddaljenostjo od evropskih celinskih obal; 

3. priznava pomen podpore pri obravnavi 

močnega trenda odseljevanja prebivalstva 

v otoških regijah; želi spomniti, da se otoki 

težje spoprijemajo z nekaterimi 

neugodnimi razmerami kot pa otoške 

države, glede na njihovo majhnost in 

oddaljenost od evropskih celinskih obal; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/12 

Predlog spremembe  12 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0165/2016 

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) 

v imenu Odbora za regionalni razvoj 

Poseben položaj otokov 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. vabi Komisijo, naj na podlagi člena 174 

PDEU, ki priznava poseben položaj 

otokov, oblikuje homogeno skupino, ki jo 

bodo sestavljala vsa otoška ozemlja; 

nadalje poziva Komisijo, naj poleg BDP 

upošteva tudi druge statistične kazalnike, 

ki lahko odražajo gospodarsko in družbeno 

ranljivost, nastalo zaradi stalnih neugodnih 

naravnih razmer; 

5. meni, da bi morali imeti otoki ustrezno 

opredelitev/kategorijo, ki bo upoštevala 

njihove razlike in posebnosti, pa tudi 

njihovo specifično situacijo; vabi 

Komisijo, naj na podlagi člena 174 PDEU, 

ki priznava poseben položaj otokov, 

oblikuje homogeno skupino, ki jo bodo 

sestavljala vsa otoška ozemlja; nadalje 

poziva Komisijo, naj poleg BDP upošteva 

tudi druge statistične kazalnike, ki lahko 

odražajo gospodarsko in družbeno 

ranljivost, nastalo zaradi stalnih neugodnih 

naravnih razmer; 

Or. en 

 

 

 


