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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. pozdravlja obdobje za razmislek kot priložnost za začetek prave razprave o obsegu, v 
katerem je načelo subsidiarnosti v večji meri upoštevano pri izvajanju kohezijske 
politike, ciljev (črtano), ki so bistveni za zagotavljanje trajnostnega razvoja v vseh 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ambroise Guellec in Margie Sudre

Predlog spremembe 2
Odstavek 1

1. meni, da obdobje za razmislek lahko koristi pri upoštevanju uporabe načela 
subsidiarnosti na področju regionalnega razvoja in pri ocenjevanju (črtano)
njegovega izvajanja v obdobju 2007–2013, z namenom doseganja ciljev kohezijske 
politike, z zagotavljanjem pojava celotnega, uravnoteženega in trajnega razvoja v 
vseh državah članicah;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 3
Odstavek 1

1. pozdravlja obdobje za razmislek kot priložnost za začetek prave razprave o načelih
subsidiarnosti in nadgrajenega partnerstva na področju regionalnega razvoja in za 
oceno stopnje, do katere se ta načela uporabljajo pri izvajanju, nadzorovanju in 
ocenjevanju ciljev kohezijske politike za obdobje 2007–2013, ki so bistveni za 
celoten, uravnotežen in trajen razvoj v vseh državah članicah;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Constanze Angela Krehl

Predlog spremembe 4
Odstavek 1

1. pozdravlja obdobje za razmislek kot priložnost za začetek obnovljene razprave o 
temeljnem pristopu na področju regionalnega razvoja in za oceno stopnje, do katere se 
načelo uporablja pri izvajanju, nadzorovanju in ocenjevanju ciljev kohezijske politike 
za obdobje 2007–2013, ki so bistveni za celoten, uravnotežen in trajen razvoj v vseh 
državah članicah, zlasti v najrevnejših regijah;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 5
Odstavek 1a (novo)

1a. priporoča, da se trenutni proces ratifikacije prekine, ter da se čim prej skliče novo 
konvencijo, ki bo poiskala celovito rešitev v sodelovanju z nasprotniki sedanjega 
osnutka ustave;

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach in 
Jillian Evans

Predlog spremembe 6
Odstavek 2

2. priporoča Komisiji, da ponudi vsem interesnim skupinam, zlasti oblastem držav 
članic na vseh ravneh (nacionalni, regionalni in lokalni) ter civilni družbi na vseh 
ravneh (socialni partnerji, nevladne organizacije, združenja) možnost, da opredelijo 
in organizirajo svoje vlaganje v širši proces posvetovanja o obdobju za razmislek;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Constanze Angela Krehl

Predlog spremembe 7
Odstavek 2

2. priporoča Komisiji, naj se obširno posvetuje z državami članicami, nacionalnimi 
parlamenti, regionalnimi in lokalnimi oblastmi, Odborom regij, poslovnimi združenji 
in sindikati, preden oblikuje nove predloge uredb, ki vplivajo na gospodarsko, 
družbeno in ozemeljsko kohezijo držav članic (črtano);

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 8
Odstavek 2

2. priporoča Komisiji, naj se obširno posvetuje z državami članicami, nacionalnimi 
parlamenti, preostalimi parlamenti znotraj držav članic, regionalnimi in lokalnimi 
oblastmi, Odborom regij, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, poslovnimi 
združenji in sindikati, preden oblikuje nove predloge uredb na področju kohezijske 
politike, da bi preprečili nepotrebno pretirano urejanje s predpisi in ohranili zelo 
potrebno prilagodljivost pri obravnavanju trenutnih in prihodnjih izzivov za 
kohezijsko politiko;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Oldřich Vlasák

Predlog spremembe 9
Odstavek 2

2. priporoča Komisiji, naj se obširno posvetuje z državami članicami, nacionalnimi 
parlamenti, regionalnimi in lokalnimi oblastmi in zlasti s svojimi nacionalnimi in 
evropskimi krovnimi združenji, Odborom regij, poslovnimi združenji in sindikati, 
preden oblikuje nove predloge uredb, ki vplivajo na gospodarsko, družbeno in 
ozemeljsko kohezijo držav članic, da bi preprečili nepotrebno pretirano urejanje s 
predpisi in ohranili zelo potrebno prilagodljivost pri obravnavanju trenutnih in 
prihodnjih izzivov za kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 10
Odstavek 2a (novo)

2a. priporoča, da vsaka revizija osnutka ustave v veliki meri spodbudi države članice k 
aktivnemu izpolnjevanju lizbonskih ciljev z radikalnimi reformami, saj bi bilo za 
države članice veliko težje, da bi si brez takšnih želja pridobile dostopa do regionalne 
podpore;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach in 
Jillian Evans

Predlog spremembe 11
Odstavek 2a (novo)

2a. opozarja na svojo resolucijo z dne 14. januarja 2003 o vlogi regionalnih in lokalnih 
oblasti pri evropski integraciji1 in poudarja, da razdelitev pristojnosti preko 
regionalne in lokalne avtonomije, lahko prispeva k aktivnejšemu sodelovanju 
državljanov, k večji preglednosti politik EU in k pozitivnemu vrednotenju 
raznolikosti znotraj EU;

Or. en

  
1 UL C 38E, 12.2.2004, str. 167.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 12
Odstavek 2b (novo)

2b. poziva k jasni omejitvi sodelovanja kandidatk za pristop pri številnih programih, saj 
ta praksa ovira odločno reorganizacijo zadevnih držav; meni, da si morajo dogodki 
predvsem slediti po sledečem vrstnem redu: 1. odločne reforme, 2. sporazum o 
splošnih pogojih, 3. sodelovanje pri podpornih programih;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach in 
Jillian Evans

Predlog spremembe 13
Odstavek 2b (novo)

2b. poziva k ponovnemu pregledu člena III-168(1) in člena III-169 Pogodbe o Ustavi za 
Evropo (člen 88(1) in člen 89 Pogodbe ES), da bi tako zmanjšali primanjkljaj 
demokracije v EU in se pripravili na sprejetje smernic o državni pomoči iz člena III-
169 (člen 89 Pogodbe ES), ter v skladu s postopkom soodločanja, ob prepustitvi 
pristojnosti Komisiji, da stalno ponovno ocenjuje vse obstoječe sisteme pomoči v 
državah članicah ter predlaga primerne posamezne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Alyn Smith in Jillian Evans

Predlog spremembe 14
Odstavek 2c (novo)

2c. opozarja na predloge, načrtovane v osnutku poročila Odbora za ustavne zadeve o 
razdelitvi pristojnosti med Evropsko unijo in države članice ter v poročilu delovne 
skupine Komisije o "Večstopenjskem upravljanju: povezovanje in sestavljanje 
omrežij različnih regionalnih in lokalnih ravni", da bi tako vzpostavili status 
"partnerskih regij Unije", ki ga bodo uporabljale regionalne oblasti, imenovane s 
strani držav članic, kar jim bo dalo določene pravice, povezane z njihovim 
sodelovanjem v politikah Skupnosti, ter uporabo diferenciranega pristopa za štiri 
skupine držav članic: federalne države, unitarne regionalizirane države, unitarne 
decentralizirane države ter unitarne države;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Pieper

Predlog spremembe 15
Odstavek 3

3. priporoča, da se za okvir splošnih in posebnih določb o kohezijski politiki in njenih 
posameznih upravičencih dosledno uporablja načelo pravne previdnosti, razen če in 
dokler Pogodbe o Ustavi za Evropo ne ratificirajo vse države članice; poziva, naj se 
povzame koristne dele ustavne pogodbe za dopolnitev Pogodbe iz Nice, da bi se 
lahko še zlasti pravila načela večine, javnih sej Sveta ter načela subsidiarnosti 
uporabila ne glede na trenutno zaustavljeni proces ratifikacije;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 16
Odstavek 3

3. priporoča, da, razen če in dokler Pogodbe o Ustavi za Evropo ne ratificirajo vse države 
članice, Evropski parlament še naprej spodbuja spremembe, ki jih bo sprejel ob 
doslednem upoštevanju kohezijske politike, vendar na podlagi lastnih zaslug in ne 
na osnovi njihove vključenosti v Pogodbo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ambroise Guellec in Margie Sudre

Predlog spremembe 17
Odstavek 3

3. priporoča, da se za okvir splošnih in posebnih določb o kohezijski politiki in njenih 
posameznih upravičencih (črtano) uporablja načelo pravne previdnosti, (črtano) in 
zlasti, da se ne nanaša na osnutek Pogodbe o Ustavi za Evropo v besedilih o katerih 
Evropski parlament glasuje;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Constanze Angela Krehl

Predlog spremembe 18
Odstavek 3

3. priporoča, da se za okvir splošnih in posebnih določb o kohezijski politiki in njenih 
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posameznih upravičencih dosledno uporablja načelo pravne previdnosti, razen če in 
dokler Pogodbe o Ustavi za Evropo ne ratificirajo vse države članice; (črtano)

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 19
Odstavek 3

3. priporoča, da se za okvir splošnih in posebnih določb o kohezijski politiki in njenih 
posameznih upravičencih dosledno uporablja načelo pravne previdnosti, razen če in 
dokler Pogodbe o Ustavi za Evropo ne ratificirajo vse države članice; (črtano)

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Constanze Angela Krehl

Predlog spremembe 20
Odstavek 4

črtano

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Nikolaos Vakalis in Miloš Koterec

Predlog spremembe 21
Odstavek 4

4. namesto tega predlaga, da se pripravijo redna posvetovanja z nacionalnimi parlamenti 
in njihovimi zadevnimi odbori, vključno s skupnimi obravnavami s strokovnjaki, s 
skupnimi srečanji med poslanci EP iz vsake države članice ter ustreznimi 
nacionalnimi in regionalnimi uradniki in telesi o vseh zadevah evropskega interesa, 
ki zadevajo vsako regijo, da se izboljša kakovost zakonodajnega postopka v kohezijski 
politiki na nacionalni ravni in ravni EU, s čimer se zagotovi, da se ustrezno 
zadovoljijo potrebe vseh regij, vključno z otoki in redko poseljenimi, gorskimi in manj 
razvitimi območji;

Or. el
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Pieper

Predlog spremembe 22
Odstavek 4

4. namesto tega predlaga, da se pripravijo redna posvetovanja z nacionalnimi parlamenti 
in njihovimi zadevnimi odbori, vključno s skupnimi obravnavami s strokovnjaki, da se 
izboljša, s pomočjo ocen stroškov in analiz regulativnega vpliva, kakovost 
zakonodajnega postopka v kohezijski politiki na nacionalni ravni in ravni EU, s čimer 
se zagotovi, da se ustrezno zadovoljijo potrebe vseh regij (črtano);

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Alyn Smith, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach in 
Jillian Evans

Predlog spremembe 23
Odstavek 4

4. (črtano) predlaga, da se pripravijo redna posvetovanja s parlamenti znotraj držav 
članic in njihovimi zadevnimi odbori, vključno s skupnimi obravnavami s 
strokovnjaki, da se izboljša kakovost zakonodajnega postopka v kohezijski politiki na 
nacionalni ravni in ravni EU, s čimer se zagotovi, da se ustrezno zadovoljijo potrebe 
vseh regij, vključno z otoki in redko poseljenimi, gorskimi in manj razvitimi območji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 24
Odstavek 4

4. namesto tega predlaga, da se pripravijo redna posvetovanja z nacionalnimi parlamenti 
in preostalimi parlamenti znotraj držav članic in njihovimi zadevnimi odbori, 
vključno s skupnimi obravnavami s strokovnjaki, da se izboljša kakovost 
zakonodajnega postopka v kohezijski politiki na regionalni, nacionalni ravni in ravni 
EU, s čimer se zagotovi, da se ustrezno zadovoljijo potrebe vseh regij, vključno z 
otoki in redko poseljenimi, gorskimi in manj razvitimi območji;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Ambroise Guellec in Margie Sudre

Predlog spremembe 25
Odstavek 4

4. namesto tega predlaga, da se pripravijo redna posvetovanja z nacionalnimi parlamenti 
(črtano), vključno s skupnimi obravnavami s strokovnjaki, da se izboljša kakovost 
zakonodajnega postopka v kohezijski politiki na nacionalni ravni in ravni EU, s čimer 
se zagotovi, da se ustrezno zadovoljijo potrebe vseh regij, vključno z otoki in redko 
poseljenimi, gorskimi in manj razvitimi območji;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 26
Odstavek 4

4. namesto tega predlaga, da se pripravijo redna posvetovanja z nacionalnimi parlamenti 
in njihovimi zadevnimi odbori, vključno s skupnimi obravnavami s strokovnjaki, da se 
izboljša kakovost zakonodajnega postopka v kohezijski politiki na nacionalni ravni in 
ravni EU, s čimer se zagotovi, da se ustrezno zadovoljijo potrebe vseh regij, vključno 
z najbolj oddaljenimi regijami, otoki in redko poseljenimi, gorskimi in manj razvitimi 
območji;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ambroise Guellec in Margie Sudre

Predlog spremembe 27
Odstavek 4a (novo)

4a. posveča pozornost posebni naravi kohezijske politike, saj je znamenje modela EU, ki 
razlikuje med EU in zgolj območjem proste trgovine; zaradi tega mora politika, ki 
temelji na solidarnosti, dati višji profil socialni ravni v vseh regijah (zlasti v najbolj 
zapostavljenih), da bi spravili Evropo in njene prebivalce;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 28
Odstavek 4a (novo)

4a. pozdravlja pobudo "plan D" za demokracijo, dialog in diskusijo, ki jo je podala 
komisarka Wallströmova in s katero bi pričeli stalni dialog o evropskih politikah 
tako na regionalni kot na lokalni ravni; v nadaljevanju poudarja, da je treba
vključiti evropsko mladino v širšo diskusijo in spodbujati zavezanost k "evropski 
misli";

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Nikolaos Vakalis in Miloš Koterec

Predlog spremembe 29
Odstavek 4a (novo)

4a. predlaga, da bi tako spodbudili najširši možni javni dialog, vpeljavo "evropskega 
dne odprtih vrat", ki naj bi potekal vsak mesec v vseh glavnih pisarnah vlade 
(mestne hiše, prefekture, regije), med katerim bi državljani lahko pridobili 
informacije in material o Evropski uniji s strani strokovnjakov in posredovali 
vprašanja, predloge in pritožbe;

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlagata Nikolaos Vakalis in Miloš Koterec

Predlog spremembe 30
Odstavek 4b (novo)

4b. priporoča, kot način spodbujanja sodelovanja javnosti, ustanovitev foruma 
evropskih državljanov na ravni istih ciljnih regij, da se tako izmenjajo pogledi o 
skupnih težavah, s katerimi se soočajo te regije ter naknadno, da se forum evropskih 
državljanov ustanovi z uravnoteženim predstavništvom iz regij iz vseh treh ciljev, kot 
določa splošna uredba o strukturnih skladih, z namenom širjenja zaključkov in 
najboljših praks, izmenjav mnenj o različnih temah skupnega interesa ter 
medsebojno razumevanje med evropskimi državljani;

Or. el



AM\587602SL.doc PE 364.908v01-00 11/13 AM\

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 31
Odstavek 5

5. v zvezi s tem poudarja, da je (črtano) absolutna potreba po zagotavljanju ustreznega 
financiranja kohezijske politike, pri čemer ponovno poudarja, da je 0,41 % BND 
Skupnosti minimalna raven financiranja, pod katero bi ta politika lahko postala 
neučinkovita pri doseganju svojih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Constanze Angela Krehl

Predlog spremembe 32
Odstavek 5

5. v zvezi s tem poudarja, da je predpogoj za polno doseganje ciljev revidirane lizbonske 
agende absolutna potreba po zagotavljanju ustreznega financiranja kohezijske politike, 
pri čemer ponovno poudarja, da je 0,41 % BND Skupnosti minimalna raven 
financiranja, pod katero bi ta politika (črtano) izgubila svojo verodostojnost in 
sposobnost premagovanja razlik med regijami;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Ambroise Guellec in Margie Sudre

Predlog spremembe 33
Odstavek 5a (novo)

5a. poziva Komisijo, da predloži natančno, utemeljeno oceno učinkov, ki bi jih določene 
ali možne širitve EU, ki bi vključile nove države članice, imele na proračun 
regionalne politike;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 34
Odstavek 5a (novo)

5a. priporoča uporabo posebnih instrumentov, kot so internet, televizijski programi, 
oglasi in informacijski seminarji v šolah, ki bi bili namenjeni oblikovanju dialoga 
med mladimi o evropskih politikah na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 35
Odstavek 5b (novo)

5b. spodbuja Komisijo v sodelovanju z Odborom regij, da se loti stalnega ocenjevanja 
dialoga o prihodnosti Evrope, s posebnim poudarkom na načelu subsidiarnosti in 
sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Constanze Angela Krehl

Predlog spremembe 36
Odstavek 6

6. opozarja na pomen podpore z zadostnim financiranjem manj razvitih regij, ki 
predstavljajo dodatne možnosti za rast in obstajajo v vseh državah članicah, zlasti pa v 
desetih novih državah članicah, regijah, ki jih je prizadel statistični učinek in državah 
pristopnicah Bolgariji in Romuniji, da se za vselej izkorenini revščina in spodbujajo 
inovativni in alternativni pristopi k doseganju in ohranjanju večsektorskega 
regionalnega razvoja in uravnotežena rast po vsej EU.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 37
Odstavek 6

6. opozarja na pomen podpore s povečanim financiranjem manj razvitih regij, ki 
predstavljajo dodatne možnosti za rast in obstajajo v vseh državah članicah, zlasti pa v 
desetih novih državah članicah, državah pristopnicah Bolgariji in Romuniji in v 
najbolj oddaljenih regijah, da se za vselej izkorenini revščina in spodbujajo 
inovativni in alternativni pristopi k doseganju in ohranjanju večsektorskega 
regionalnega razvoja in uravnotežena rast po vsej EU.

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Pieper

Predlog spremembe 38
Odstavek 6

6. opozarja na pomen podpore s primernim financiranjem manj razvitih regij, ki 
predstavljajo dodatne možnosti za rast in obstajajo v vseh državah članicah, zlasti pa v 
desetih novih državah članicah in državah pristopnicah Bolgariji in Romuniji, da se za 
vselej izkorenini revščina in spodbujajo inovativni in alternativni pristopi k doseganju 
in ohranjanju večsektorskega regionalnega razvoja in uravnotežena rast po vsej EU.

Or. de
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Odstavek 6a (novo)

6a. opaža ovire, s katerimi so se soočili pri ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo ter 
poudarja ključno vlogo, ki jo lahko igra strukturna politika pri zagovarjanju 
pozitivnih koristi, ki izhajajo iz članstva Evropske unije;
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