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Predlog spremembe, ki ga vlaga Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. meni, da je evropska regionalna politika nujno potrebno orodje za spodbujanje 
gospodarske in socialne kohezije, ki dovoljuje Uniji opravljanje dejavnosti za 
zmanjšanje regionalnih razlik, spodbujanje realne konvergence, pospeševanje rasti in 
zaposlovanja ter razvijanje in spodbujanje pojma strpne, poštene in skrbne družbe s 
skupnim interesom za solidarnost. Prepričan je, da so skupni ukrepi na evropski ravni 
stroškovno učinkoviti, saj dovoljujejo realizacijo ekonomije obsega, racionalizacijo 
postopkov in združevanje sredstev, zlasti na področju čezmejnega sodelovanja, ter 
namenjeni razdelitvi in kompenzaciji stroškov notranjega trga v primeru manj 
razvitih regij. Obstoj močne, dobro financirane evropske regionalne politike je 
osnovni pogoj za sposobnost Unije za urejanje postopne širitve ter ustvarjanja 
socialne, gospodarske in geografske kohezije razširjene Evrope;

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 2
Odstavek 1

1. meni, da je evropska regionalna politika nujno potrebno orodje, ki dovoljuje Uniji 
opravljanje dejavnosti za zmanjšanje regionalnih razlik, spodbujanje trajnostnega 
razvoja regij, njihove rasti in konkurenčnosti ter razvijanje in spodbujanje pojma 
strpne in skrbne družbe s skupnim interesom za solidarnost; prepričan je, da so skupni 
ukrepi na evropski ravni stroškovno učinkoviti, saj dovoljujejo realizacijo ekonomije 
obsega, racionalizacijo postopkov in združevanje sredstev, zlasti na področju 
čezmejnega sodelovanja; meni, da je obstoj močne, dobro financirane evropske 
regionalne politike osnovni pogoj za sposobnost Unije za urejanje postopne širitve; 
poudarja tudi, da ob združevanju Unije, druge politike Unije ne smejo nadomestiti 
vloge regionalne politike, lahko pa jo ustrezno okrepijo;

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 3
Odstavek 1

1. meni, da je evropska regionalna politika nujno potrebno orodje, ki dovoljuje Uniji 
opravljanje dejavnosti za zmanjšanje regionalnih razlik, spodbujanje rasti in 
konkurenčnosti ter razvijanje in spodbujanje pojma strpne in skrbne družbe s skupnim 
interesom za solidarnost; prepričan je, da so skupni ukrepi na evropski ravni 
stroškovno učinkoviti, saj dovoljujejo realizacijo ekonomije obsega, racionalizacijo 
postopkov in združevanje sredstev, na področju čezmejnega, mednarodnega ali 
medregijskega sodelovanja; meni, da je obstoj močne, dobro financirane evropske 
regionalne politike osnovni pogoj za sposobnost Unije za urejanje postopne širitve;

Izv. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 4
Odstavek 1 a (novo)

1a. meni, da je predlog Komisije za prihodnji finančni načrt nezadosten kot odgovor na 
socialne, gospodarske in okoljske izzive, ki jih je sprožila razširjena Evropa, ter 
zlasti na večjo potrebo po koheziji in visoki stopnji nezaposlenosti, revščine in 
neenakosti razdelitve dohodka;

Izv. pt
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Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 5
Odstavek 1 b (novo)

1b. nasprotuje strategiji, ki so jo podale podpisnice „pisma šestih“, katere namen je 
vplivati na razpravo o prihodnjem finančnem načrtu s predlogom, naj se proračun 
Skupnosti omeji na največ 1 % BND Skupnosti, in obžaluje dejstvo, da je Svet 
podprl tako strategijo;

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 6
Odstavek 1 c (novo)

1c. zavrne predlog, da mora biti povprečna raven izdatkov v prihodnjem finančnem 
načrtu določena nekje med 1,14 % BND Skupnosti, kot je predlagano v predlogu 
Komisije in predlogu, ki so jo podale podpisnice „pisma šestih“; poudarja, da znaša 
razlika 0,10 odstotnih točk v primerjavi z zgornjo mejo, uvedeno za lastna sredstva 
(namreč, 1,24 % BND Skupnosti);

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 7
Odstavek 1 d (novo)

1d. poudarja, da je v predlogu Komisije za prihodnji politični in finančni okvir 2007–
2013 določen povprečni dejanski letni proračun 1,09 % BND Skupnosti, ki je manjši 
od povprečja v Agendi 2000, ki znaša 1,10 % (kot je izjavila nekdanja komisarka ga. 
Schreyer na neuradnem srečanju ministrov Sveta aprila 2004, odgovornih za 
regionalno politiko);

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 8
Odstavek 1 e (novo)

1e. zaskrbljen je nad pretiranim poudarkom predloga Komisije o konkurenčnosti in 
podjetništvu na račun kohezije in konvergence; še enkrat izjavlja, da ne bo sprejel 
nikakršnega razvrednotenja ciljev kohezijske politike ali njenih instrumentov 
(strukturni skladi);
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Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 9
Odstavek 2

2. sklicuje se na pobudo Odbora za regionalno politiko, promet in turizem v svojem 
mnenju z dne 18. marca 2004 o sporočilu Komisije z naslovom Izgradnja naše skupne 
prihodnosti: izzivi politike in proračunska sredstva razširjene Unije, ter meni, da:
– (črtano) stopnje investicije v materialni in človeški kapital, ki ga Komisija predlaga 

v svojem sporočilu. „Izgradnja naše skupne prihodnosti: politični izzivi in 
proračunska sredstva razširjene Unije 2007–2013“ so nezadostni na področju 
kohezije za rast in zaposlovanje, ter zlasti pozdravlja poudarek Komisije na okrepitvi 
človeških virov za izboljšanje potenciala za rast in produktivnost, meni pa, da ti cilji 
ne bodo doseženi z revizijo strategije zaposlovanja EU, ki zagotavlja visoko 
kakovost zaposlovanja v vseh oblikah;

– (črtano) Komisija mora skupaj z državami članicami določiti razvojne cilje in 
kazalnike, ki ustrezajo posebnostim in stopnji razvoja posamezne države članice. Ti 
cilji in kazalniki morajo biti izmerljivi in realni, pokrivati morajo gospodarske, 
socialne in okoljske dimenzije ter morajo biti vključeni v regionalnih in nacionalnih 
programih strukturnih skladov;

– ocena mora biti izvedena tako, da določa zgornjo mejo finančnega načrta (črtano)
1,24 % BND, kot predlaga Komisija, ki zadostuje za zagotovitev zadostnih sredstev 
za regionalne in strukturne sklade ter za trajnostno politiko zaposlovanja; poudarja, 
na primer, da nemški inštitut za gospodarske raziskave DIW navaja, da so večje 
vrednosti od 1,24 % obvezne;

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 10
Odstavek 2, alinea 3

– zato poziva, da se zgornja meja za finančni načrt določi na 1,24 % bruto nacionalnega 
dohodka (BND), kot predlaga Komisija, za zagotovitev zadostnosti sredstev za 
regionalne in strukturne sklade ter za pobudo Komisije za rast, zlasti ob upoštevanju 
njenih inovativnih elementov in mehkih lokacijskih faktorjev;

Izv. de
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Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 11
Odstavek 2, alinea 2

− prosi Komisijo, naj razvije razvojne cilje in kazalnike ob upoštevanju ugotovitev 
lizbonskega Evropskega sveta in Evropskega sveta v Gothenburgu ter ugotovitev 
Kokovega poročila o inovacijah. Ti cilji in kazalniki morajo biti izmerljivi, dejanski in 
izvedljivi, pokrivati morajo gospodarske, socialne in okoljske dimenzije ter morajo biti 
vključeni v regionalnih in nacionalnih akcijskih programih Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada;

Izv. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Vladimír Železný

Predlog spremembe 12
Člen 2, odstavek (3)

- zato poziva, da se zgornja meja za finančne načrte določi na 1,24 % bruto 
nacionalnega dohodka (BND), kot predlaga Komisija, za zagotovitev zadostnosti 
sredstev za regionalne in strukturne sklade ter za bistvene projekte vseevropskega 
projekta; sredstva za regionalne in strukturne sklade morajo ostati na sedanji ravni, 
čeprav so vsa sredstva, ki jih zagotavljajo države članice, omejena na 1 % njihovega 
BND. V takem primeru je priporočljivo, da se prihranki pri izdatkih dosežejo z 
zmanjšanjem subvencij za skupno kmetijsko politiko EU, ki predstavlja največji 
delež v celotnem proračunu EU;

Izv. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 13
Odstavek 2, alinea 3 a (novo)

- Poziva Komisijo, naj ne pozabi, da mora za izvedbo lizbonske strategije obstajati 
konvergenca med regijami EU in državami članicami ter da se politike lizbonske 
strategije ne osredotočajo na cilje kohezijske politike in niso vodene z enakimi 
instrumenti. Večina politik lizbonskega procesa zahteva javno financiranje, toda o 
njih ni ali pa je malo dokazov v proračunu Skupnosti (v primerjavi z proračunom 
EMS); poziva, da porazdelitev sredstev tem politikam ne vključuje znižanja 
odstotkov, pripisanih koheziji;

Izv. es
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Predlog spremembe, ki ga vloži Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 14
Odstavek 2 a (novo)

2a. poudarja, da bo kohezijska politika v razširjeni Evropski uniji nujna za izpolnitev 
velikih potreb in da je zato 0,41 % bruto nacionalnega dohodka Unije najnižja raven 
financiranja, pod katero bi ta politika povsem izgubila svojo verodostojnost;

Izv. el

Predlog spremembe, ki ga vloži Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 15
Odstavek 3 

3. ceni finančna prizadevanja v prid ultraperifernih regij, namenjena spodbujanju 
njihovega razvoja, tako da jim omogoča celotno vključenost v notranji trg in dostop 
do prednosti politik Skupnosti, ob upoštevanju posebnih značilnosti in odločilnih 
dejavnikov v teh regijah; zahteva nadaljevanje finančnih prizadevanj v prihodnosti 
glede na strategijo za razvoj ultra perifernih regij;

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Margie Sudre

Predlog spremembe 16
Odstavek 3

3. ceni glavne sestavne dele strategije za prihodnji razvoj najbolj oddaljenih regij, ki je 
bila predstavljena v obliki močnejšega partnerstva in temelji predvsem na 
določenem programu za odpravo ovir, ki vplivajo na njihova gospodarstva in 
prebivalstvo;

Izv. fr

Predlog spremembe, ki ga vložita Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Predlog spremembe 17
Odstavek 3

3. Ceni finančna prizadevanja v prid skrajno obrobnim regijam, vendar meni, da se je 
treba za kompenzacijo težav, s katerimi se srečujejo te regije pri ocenjevanju 
notranjega trga, zavedati, da je skrajno obrobna lega konstanta, ki se ne spreminja 
kot funkcija dohodka; upa, da bodo finančna prizadevanja, vzpostavljena v Berlinu, 
še naprej minimum za vse zadevne regije; 

Izv. es
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Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 18
Odstavek 3

3. Ceni finančna prizadevanja v prid skrajno obrobnih regij, namenjena kompenzaciji 
težav, s katerimi se srečujejo pri vstopu na notranji trg, in stalnim omejitvam, ki jih 
predstavljajo njihovi endogeni dejavniki razvoja;

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, 
Mojca Drcar Murko, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin in Toomas Savi

Predlog spremembe 19
Odstavek 3 a (novo)

3a. Meni, da je za financiranje regionalne in kohezijske politike potrebna zagotovljena 
najnižja stopnja 0,41 % BND za politiko v obdobju naslednjega finančnega načrta;

Izv. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži István Pálfi

Predlog spremembe 20
Odstavek 4

4. Opozarja na pomembnost podpiranja redko poseljenih regij in regij z zunanjimi 
kopenskimi mejami ter pomembnost posebnih razmer otoških in gorskih regij;

Izv. hu

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe 
García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 21
Odstavek 4 a (novo)

4a. Poudarja pomembnost zagotavljanja pomoči področjem, ki trpijo zaradi strukturnih 
težav, kot so upadanje števila prebivalcev, staranje prebivalstva ali težak dostop; 
opozarja, da bi bilo treba potrebe regij, prizadetih zaradi tovrstnih strukturnih težav, 
reševati s sredstvi okrepljenega sodelovanja in s priložnostnimi ukrepi;

Izv. es
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Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 22
Odstavek 5

5. Pozdravlja integracijo pobud URBAN in Equal, ki prinašata povečano financiranje 
majhnih in velikih mest in mestnih območij ter okrepljene možnosti medregijskega 
sodelovanja med mestnimi in regionalnimi oblastmi;

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 23
Odstavek 5 a (novo)

5a. Izraža skrb nad predlogom, da bi se omrežje Natura 2000 financiralo skoraj 
izključno iz strukturnih skladov in skladov za razvoj podeželja, saj to pomeni, da 
bodo morale dejavnosti ohranjanja narave tekmovati z drugimi socialno-
ekonomskimi sektorskimi dejavnostmi za isto financiranje (na državni in regionalni 
ravni) in da se bo vzpostavila hierarhija med evropskimi cilji biološke raznovrstnosti 
in cilji iz drugih sektorjev, s čimer bo takšno financiranje ogroženo; zato poziva 
Komisijo, da bodisi oblikuje ločen finančni instrument za program Natura 2000, 
bodisi poveča sredstva za program LIFE+, z vključitvijo sklada za biotsko 
raznovrstnost, s katerim se bodo lahko dosegli cilji programa Natura 2000;

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 24
Odstavek 6

6. Ugotavlja, da Komisija predlaga, da ostane zgornja meja sredstev 1,24 % BND (kot je 
prej veljalo za Agendo 2000), vendar meni, da bi se morala izvesti analiza za 
ugotovitev, ali ta raven zadošča za dodatno kohezijo zahtev 25-članske Evropske 
unije, če naj Unija izpolni obveznosti in prepreči dodatno javno razočaranje nad 
Evropo; poudarja, da se je kot del finančnih paketov Delors I in Delors II številka 
povečala z 1,15 na 1,27 % BDP Skupnosti (1,24 % BND Skupnosti) ter da se je 
vrednost strukturnih skladov podvojila;

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe 
García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 25
Odstavek 6

6. Ugotavlja, da Komisija sedaj sprejema, da mora zgornja meja sredstev ostati 1,24 % 
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BND, in se strinja s Komisijo, da je predlagano povečanje uporabe teh sredstev v 
okviru zgornje meje nujno, če naj Unija izpolni obveznosti in prepreči dodatno javno 
razočaranje nad Evropo;

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Brigitte Douay

Predlog spremembe 26
Odstavek 6

6. Ugotavlja, da Komisija predlaga, da mora zgornja meja sredstev ostati 1,24 % BND, 
in se strinja s Komisijo, da je predlagano povečanje uporabe teh sredstev v okviru 
zgornje meje nujno, če naj Unija izpolni obveznosti in prepreči povečano javno 
razočaranje nad Evropo;

Izv. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 27
Odstavek 6 a (novo)

6α. Ugotavlja, da je širitev zgodovinski dogodek, na katerega smo vsi ponosni; vendar pa 
poudarja potrebo, da se finančni stroški širitve porazdelijo med stare države članice 
na pošten in uravnotežen način za preprečitev tveganja, da bo breme stroškov padlo 
samo na kohezijske države in ogrožene regije EU, ki niti same še niso zaključile 
usklajevalnega postopka;

Izv. el

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe 
García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguila

Predlog spremembe 28
Odstavek 6 a (novo)

6a. Sprejema tehnične razlage, ki jih daje Komisija za predlog pomoči desetim novim 
državam članicam na ravni, ki ustreza približno 3,3 % BND, vendar meni, da bi bilo 
treba to pomoč povečati na 4 % v obliki odobritev za prevzem obveznosti, tudi če se 
pomoč na koncu ne izvede;

Izv. es
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Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 29
Odstavek 7

7. Se zaveda, da je treba finančna sredstva porabljati učinkovito, vendar hkrati poudarja, 
da je kohezijska in strukturna politika EU v preteklih letih jasno pokazala doseženo
evropsko dodano vrednost in vedno pomagala pri pridobivanju dodatnih finančnih 
sredstev v regijah; zato meni, da je revizija Pakta stabilnosti nujna (zlasti v zvezi z 
naložbenimi odhodki) glede na škodljiv vpliv, ki ga ima Pakt na pravilno uporabo 
strukturnih skladov v sedanjem finančnem okviru;

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vložita István Pálfi in László Surján

Predlog spremembe 30
Odstavek 7

7. Se zaveda, da je treba finančna sredstva porabljati učinkovito, vendar hkrati poudarja, 
da je kohezijska in strukturna politika EU v preteklih letih jasno pokazala doseženo 
evropsko dodano vrednost in vedno pomagala pri pridobivanju dodatnih finančnih 
sredstev v regijah; se poleg tega zaveda, da pristop desetih novih držav članic v EU 
leta 2004 predstavlja nov izziv za celotno kohezijsko politiko, ki istočasno označuje 
začetek dolgega postopka kohezije; meni, da bosta zato regionalni razvoj in 
kohezijska politika v obdobju 2007–2013 igrala okrepljeno vlogo, saj bo to obdobje, 
v katerem se bodo nove države članice dejansko, ne le pravno, vključile v skupnost 
Unije; poleg tega ugotavlja, da se bo kohezijska politika v prihodnosti morala bolj 
osredotočiti na regije, da bi preprečila konflikte interesov, do katerih bi lahko prišlo 
med manj razvitimi regijami starih držav članic in novimi državami članicami;

Izv. hu

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 31
Odstavek 7 a (novo)

7a. Meni, da je nujno podpreti predlog Komisije za oblikovanje finančnega načrta za 
sedemletno obdobje do leta 2013, zaradi predvidljivih začetnih težav v novem 
finančnem obdobju in nezadostnih izkušenj novih držav članic, zlasti Bolgarije in 
Romunije, ki v Unijo ne bosta sprejeti pred letom 2007;

Izv. de
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Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Predlog spremembe 32
Odstavek 8

8. Pozdravlja dejstvo, da bosta predpristopni instrument ter evropski sosedski in 
partnerski instrument vključevala poseben element za spodbujanje 
čezmejnega sodelovanja z namenom pospeševanja trajnostnega razvoja, 
doslednega upoštevanja okoljskih zaščitnih mehanizmov in razvoja okoljske 
zakonodaje ter spodbujanja demokracije;

Izv. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 33
Odstavek 8

8. Pozdravlja dejstvo, da bosta predpristopni instrument ter evropski sosedski in 
partnerski instrument vključevala poseben element za spodbujanje čezmejnega 
sodelovanja z namenom pospeševanja trajnostnega gospodarskega razvoja, doslednega 
upoštevanja okoljskih omejitev in spodbujanja demokracije, in pozdravlja namen, da 
se čezmejni programi sodelovanja izvajajo v vseh obmejnih regijah, vključno z 
območji ob „starih notranjih mejah“, zlasti ker so sedanji programi INTERREG 
zelo dobro napredovali in ta razvoj se mora nadaljevati, da se prepreči nastanek 
vakuuma;

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vložita István Pálfi in László Surján

Predlog spremembe 34
Odstavek 8

8. Pozdravlja dejstvo, da bosta predpristopni instrument ter evropski sosedski in 
partnerski instrument vključevala poseben element za spodbujanje čezmejnega 
sodelovanja z namenom pospeševanja trajnostnega gospodarskega razvoja, doslednega 
upoštevanja okoljskih omejitev in spodbujanja demokracije; ugotavlja, da bo 
intenzivnejša podpora EU privedla do sodelovanja med državami članicami in s tem 
spodbudila socialno kohezijo; zato torej predlaga, naj Evropska unija za čezmejno 
regionalno sodelovanje, ob notranjih in tudi ob zunanjih mejah EU, priskrbi 
podporo ne le za tehnično pomoč temveč tudi za izvajanje vsebinskega dela 
programov;

Izv. hu
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Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 35
Odstavek 9

črtano

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog spremembe 36
Odstavek 9

9. Zahteva, da Komisija (črtano) spremlja zlasti napredek ali nazadovanje regij, na 
katere je vplival statistični učinek, in da Parlamentu predloži letno poročilo o razmerah 
v teh regijah; 

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 37
Odstavek 9

9. Zahteva, da Komisija podrobno spremlja napredek ali nazadovanje regij, na katere je 
vplival statistični učinek, in da Parlamentu predloži letno poročilo o razmerah v teh 
regijah; meni, da na upravičenost zadevnih regij ne sme vplivati povečanje 
„navideznega“ bogastva, in Komisijo poziva, naj poskrbi za zagotavljanje tega;

Izv. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 38
Odstavek 9 a (novo)

9a. Ugotavlja, da bo širitev verjetno prinesla velike gospodarske koristi zlasti 
uspešnejšim državam članicam in da bodo stroški širitve najbolj prizadeli kohezijske 
države (zlasti Portugalsko in Grčijo), zato poziva Komisijo, naj preuči vpliv, ki ga bo 
imela širitev na kohezijske države in predlaga posebne prilagojene programe, 
namenjene razvoju in posodobitvi gospodarstev teh držav v razširjeni EU;

Izv. pt
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Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 39
Odstavek 10

10. Poudarja, da je treba regije, ki so samo zaradi statistike postale navidezno bogatejše, 
tj. ker se je povprečen BDP zmanjšal kot posledica razširitve za vključitev držav z 
veliko revnejšimi regijami, oceniti na podlagi njihovih dejanskih razvojnih težav, in 
meni, da bi morale biti te regije še naprej v okviru cilja konvergence ter da 
potrebujejo in morajo prejemati primerno podporo EU, ki izraža njihove dejanske 
težave; poudarja, da bi bile regije brez upoštevanja zgolj statističnega učinka zaradi 
razširitve prikrajšane;

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 40
Odstavek 10

10. Poudarja, da regije in države članice, na katere je vplival statistični učinek, še vedno 
potrebujejo in morajo prejemati primerno podporo EU, ter da se ne sme nobena regija 
ali država članica zaradi razširitve počutiti kot poraženec;

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 41
Odstavek 10

10. Poudarja, da morajo regije, na katere je vplival statistični učinek (črtano), še naprej
prejemati podporo EU, ki bi jim pripadala, če bi bila referenčna točka upravičenosti 
15-članska EU, ker se nobena regija ne sme zaradi razširitve počutiti kot poraženec;

Izv. pt
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo 
Friedrich, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Daniel Gaspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, 
Dieter-Lebrecht Koch, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, 
Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Ingo Schmitt, 
Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Manfred Weber, Anja Weisgerber in 
Joachim Wuermeling

Predlog spremembe 42
Odstavek 10 a (novo)

10a. Pozdravlja možnost, zlasti po novi prednostni nalogi 2, spodbujanja inovacij v 
regijah, ki so ključnega pomena za uresničitev lizbonskih ciljev in napredek 
Evropske unije; 

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe 
García Pérez in Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 43
Odstavek 10 a (novo)

10a. Verjame, da bi morale regije, ki izgubijo svoj status zaradi nestatistične rasti, 
prejemati povsem enako nadomestilo kot regije, ki so se znašle v enaki situaciji ob 
začetku veljavnosti sedanjega finančnega načrta;

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Predlog spremembe 44
Odstavek 10 bis (novo)

10a. Poziva Komisijo, da prizna medsebojno delovanje regionalne politike in 
konkurenčne politike v regijah, na katere je vplival statistični učinek, in da v svojo 
analizo vključi vpliv sedanjih in predvidenih pravil državne pomoči v regijah, na 
katere je vplival statistični učinek;

Izv. en

Predlog spremembe, ki ga vložita István Pálfi in László Surján

Predlog spremembe 45
Odstavek 10 a (novo)

10a. Predlaga razmislek o možnosti, da bi za regije, kjer je povprečni dohodek znatno 
manjši kot v EU kot celoti, namesto uvedbe absolutnega pravila n + 2 za Kohezijski 
sklad pravila raje omilili in s podaljšanjem roka dovolili več časa, tako da bi n + 3 
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ali možnost n + 4 lahko bila pravilo, veljavno prva tri leta; poleg tega poudarja, da 
če kateri koli skladi ostanejo neuporabljeni zaradi uporabe pravila n + 2, mora biti 
v vsakem primeru mogoče samo, da se jih uporabi v kohezijske namene;

Izv. hu

Predlog spremembe, ki ga vloži Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog spremembe 46
Odstavek 11

Črtano

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 47
Odstavek 11

11. Pozdravlja ustanovitev sklada za prilagajanje gospodarske rasti, ki bi moral Uniji 
omogočiti, da hitro in učinkovito ukrepa ter pospeši napredek ciljev, ki so v zamudi; 
podpira stališče Komisije, da lahko zlasti evropska zavezanost Skupnosti naredi 
evropsko dodano vrednost prepoznavno za zadevne regije v njihovih posebno 
težavnih okoliščinah (črtano); in vztraja, da se odločbe o prerazporeditvi vključi v 
postopek soodločanja, če vplivajo na prednostne naloge, ki sta jih že določila 
Parlament in Svet, ter da se za razvrstitev financiranja v celoti in pravočasno 
uporabijo pravila, ki urejajo sodelovanje;

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 48
Odstavek 11

11. Ugotavlja ustanovitev sklada za prilagajanje gospodarske rasti, ki bi moral Uniji 
omogočiti, da hitro in učinkovito ukrepa ter pospeši napredek ciljev, ki so v zamudi; v 
vsakem primeru meni, da tega sklada ne bo mogoče financirati s prerazporeditvijo 
izdatka (še zlasti iz strukturnih skladov), ker bi to ustvarilo nevaren precedens; če 
pride do tega, poziva Komisijo, da pri predlogu kakršnih koli prerazporeditev sredstev 
še zlasti upošteva regije, ki jih ogroža statistični učinek; in vztraja, da se z njim 
posvetuje glede vseh odločb o prerazporeditvi (črtano), če vplivajo na prednostne 
naloge, ki sta jih že določila Parlament in Svet;

Izv. pt
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Predlog spremembe, ki ga vloži Carlos José Iturgaiz Angulo

Predlog spremembe 49
Odstavek 11 a (novo)

11a. Ugotavlja potrebo po nekih mehanizmih prilagodljivosti, ki pa ne smejo vplivati na 
politične in količinske prednosti, dogovorjene v finančnem načrtu, in morajo 
omogočati soočenje z nepričakovanimi krizami – za to pa morajo biti zelo specifične 
narave; poziva Komisijo, naj zagotovi, da njen predlog o kakršni koli prerazporeditvi 
sredstev ne bo vplival na gospodarske politike držav članic;

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 50
Odstavek 12

12. Ugotavlja, da bo v prihodnje finančno upravljanje strukturnih skladov bolj sorazmerno 
in decentralizirano, zato več odgovornosti za dobro finančno upravljanje nalaga na 
države članice in regije; spodbuja Komisijo pri prizadevanjih za racionalizacijo 
postopkov, zmanjšanje upravnih stroškov – vendar ne na škodo decentralizacije – in 
pospešitev odločanj; od Komisije zahteva, da s pomočjo primernih instrumentov, kot 
je rezerva učinkovitosti, zagotovi uporabo evropskega financiranja v skladu s 
smernicami Skupnosti in da za zagotovitev preglednosti obvesti Parlament o kakršnih 
koli nepravilnostih, ugotovljenih v državnih ali regionalnih postopkih finančnega 
nadzora, in o ukrepih, ki jih je sprejela za ureditev stanja;

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 51
Odstavek 12

12. Ugotavlja, da bo v prihodnje finančno upravljanje strukturnih skladov bolj sorazmerno 
in decentralizirano, zato več finančne odgovornosti za dobro finančno upravljanje 
nalaga na države članice, regije in občine; 

Izv. nl

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 52
Odstavek 12 a (novo)

12a. poziva Komisijo, naj ne odobri uporabe evropskega financiranja, razen če so bili 
načrti preverjeni na podlagi in so v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 3. julija 
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2003 o upoštevanju načela enakosti spolov pri pripravi proračuna1;

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter in Alyn Smith

Predlog spremembe 53
Odstavek 12 b (novo)

12b. Poudarja, da sta s stališča regionalne politike večletna narava finančnega 
načrtovanja in zato gotovost načrtovanja nujna za regije ter da ne sme nobena 
evropska ustanova nepremišljeno podvomiti v instrument finančnega načrta; 
opominja Svet, naj si s Parlamentom močno prizadevata sprejeti odločitev glede 
finančnega načrta, ki koristi razširjeni Uniji in njeni integraciji;

Izv. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 54
Odstavek 13

črtano

Izv. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 55
Odstavek 13

črtano

Izv. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Vladimír Železný

Predlog spremembe 56
Odstavek 13.

13. Spodbuja Komisijo, naj sprejme določene ukrepe, v smislu spremenjenega Evropskega 
socialnega sklada, za okrepitev socialne integracije migrantov in povečanje njihovega 
dostopa do zaposlitve, torej da državljanom tretjih držav različnega kulturnega, 
verskega, jezikovnega in etničnega izvora omogoči sodelovanje v vseh vidikih 
evropske družbe, pod pogojem, da ti migranti spoštujejo jezik, kulturo, tradicijo in 
zlasti vladavino prava države gostiteljice ter pod pogojem, da takšni določeni ukrepi 

  
1 UL C 74 E, 24.3.2004, str. 746.
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ne ogrozijo pravic in možnosti za delo državljanov države gostiteljice;

Izv. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe 
García Pérez in Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog spremembe 57
Odstavek 13 a (novo)

13a. Poziva Komisijo, da ovrednoti prijave, oddane prej, in Začasni odbor za politične 
izzive in proračunska sredstva razširjene Unije, da pri svojem končnem poročilu 
upošteva razširitev;

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Predlog spremembe 58
Odstavek 13 bis (novo)

13a. poziva države članice, da razložijo, kako bodo zagotovile finančno podporo, 
potrebno za dosego trajnostnega razvoja, kot je bilo dogovorjeno na vrhu v 
Göteborgu, še zlasti v zvezi z upravljanjem omrežja Nature 2000, sredstvi, 
potrebnimi za izvajanje okvirne direktive o vodah, in prispevanjem k doseganju 
kjotskih ciljev;

Izv. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 59
Odstavek 14

14. poziva Komisijo, naj si prizadeva zagotoviti, da kohezijska in strukturna politika ne 
bosta prizadeti (črtano) v korist drugih politik, in zavrača zamisel, da bi morali imeti 
strukturni skladi vlogo spremenljivke, ki se prilagodi glede na proračunske omejitve;

Izv. pt
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Predlog spremembe, ki ga vloži Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 60
Odstavek 14

14. Poziva Komisijo, naj zagotovi, da nobeni sprejeti ukrepi ne bodo prizadeli kohezijske 
politike v korist drugih politik, in naj se zaveda, da čeprav je treba izdatek kohezije 
uporabiti za dosego trajnostnega razvoja, tekmovalnost ne more nadomestiti 
konvergence v državah članicah;

Izv. es

Predlog spremembe, ki ga vložita Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Predlog spremembe 61
Odstavek 14

14. poziva Komisijo, naj si prizadeva zagotoviti, da kohezijska in strukturna politika ne 
bosta močneje prizadeti v korist drugih politik, in graja tiste države članice, ki so 
poskušale skrčiti evropski ideal na brezplodno razpravljanje o „prihodkih in 
izdatkih“, medtem pa dajale prednost položajem, ki bodo druge države članice in 
območja znotraj njih postavili v podrejen položaj;

Izv. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Sérgio Ribeiro

Predlog spremembe 62
Odstavek 15

15. Poziva Komisijo, naj zagotovi ohranjanje časovnega poteka in da se novi programi za 
kohezijsko in strukturno politiko lahko začnejo po načrtu, leta 2007; podpira predlog 
Komisije, da bi moral naslednji finančni načrt zajemati sedemletno obdobje (2007–
2013).

Izv. pt


