
AM\605636SL.doc PE 370.332v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za regionalni razvoj

10.3.2006 PE 370.332v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 1-29

Osnutek poročila (PE 367.881v01-00)
Constanze Angela Krehl
Predlog obnove Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in ukrepih za 
izboljšanje proračunskega postopka
(KOM(2006)0036 – C6-0318/2005 – 2004/2099(ACI))

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 1
Odstavek 1

1. pozdravlja dejstvo, da je Evropski svet dosegel sporazum o finančni perspektivi 2007-
2013, vendar obžaluje, da so načrtovana sredstva nezadostna za zadovoljevanje potreb 
Unije (črtano);

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 2
Odstavek 1

1. pozdravlja dejstvo, da je Evropski svet dosegel sporazum o finančni perspektivi 2007-
2013, vendar obžaluje, da so načrtovana sredstva nezadostna za zadovoljevanje potreb 
Unije, še posebej regionalnega razvoja v zadevnem obdobju; poudarja, da je 
Parlament zahteval, da se 0,41 % BND Unije nameni za kohezijo, Evropski svet pa 
je ta delež občutno zmanjšal na 0,37 %;

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún in Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 3
Odstavek 1

1. pozdravlja dejstvo, da je Evropski svet dosegel sporazum o finančni perspektivi 2007-
2013, vendar obžaluje, da so načrtovana sredstva povsem nezadostna za 
zadovoljevanje potreb gospodarske in družbene kohezije ter gospodarske, družbene 
in okoljske izzive razširjene Evropske unije, še posebej regionalnega razvoja v 
zadevnem obdobju;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 4
Odstavek 2

2. meni, da so proračuni v postavki 1b (črtano) očitno nezadostni, in zato poziva, da se 
zadevni krediti ponovno uvedejo na ravni, ki jo predlaga Parlament v svoji resoluciji 
6. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-
2013; še zlasti obžaluje precejšnje krčenje sredstev za cilj evropskega območnega 
sodelovanja; poudarja, da ima ta cilj jasno evropsko dodano vrednost, saj spodbuja 
sodelovanje držav članic in regionalnih oblasti; zato zahteva, da se temu cilju 
dodelijo precejšnja dodatna sredstva; opominja tudi na nesorazmerno zmanjšanje 
proračunskih sredstev za cilj konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Marian Harkin in Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 5
Odstavek 2

2. meni, da so proračuni v postavki 1b, še posebej tisti, ki se nanašajo na cilje 
konkurenčnosti in teritorialne kohezije, zlasti pa na območno sodelovanje –
proračunska sredstva za ta namen so bila zmanjšana skoraj za 50 % v primerjavi s 
prvotnim predlogom Komisije – očitno nezadostni, in zato poziva, da se zadevni
krediti ponovno uvedejo na ravni, ki jo predlaga Parlament v svoji resoluciji 6. junija 
2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013; se 
zavzema za bolj uravnotežen proračun za cilj območnega sodelovanja, s tem, da 
delež odobrenih proračunskih sredstev za medregijsko sodelovanje ostane na sedanji 
ravni, torej da se za to predvidi proračunski delež 6,57 % (ali 493.000.000 EUR).
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún in Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 6
Odstavek 2

2. meni, da so proračuni v postavki 1b za strukturne sklade in kohezijski sklad, še 
posebej tisti, ki se nanašajo na cilje konkurenčnosti in teritorialne kohezije, očitno 
nezadostni, in zato poziva, da se zadevni krediti ponovno uvedejo na ravni, ki jo 
predlaga Parlament v svoji resoluciji 6. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih 
sredstvih razširjene Unije 2007-2013, torej v znesku 0,41 % BND Skupnosti;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 7
Odstavek 2

2. meni, da so proračuni v postavki 1b, še posebej tisti, ki se nanašajo na cilje 
konkurenčnosti in območnega sodelovanja, očitno nezadostni, in zato poziva, da se 
zadevni krediti ponovno uvedejo na ravni, ki jo predlaga Parlament v svoji resoluciji 
6. junija 2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-
2013;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elspeth Attwooll

Predlog spremembe 8
Odstavek 2a (novo)

2a. opominja na pomen, ki ga države članice pripisujejo uspehu lizbonske strategije, in 
poudarja ključno vlogo močne, ustrezno finančno podprte kohezijske politike pri 
uresničevanju gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev, opredeljenih v Lizboni in 
Göteborgu;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo in 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 9
Odstavek 2a (novo)

2a. meni, da je treba nujno odpraviti območne neenakosti, ki izhajajo iz sporazuma 
Evropskega sveta iz decembra 2005, zlasti za regije, ki jih bo prizadel statistični 
učinek, saj takšne oblike neenake obravnave kršijo eno od temeljnih načel Unije, 
namreč spodbujanje usklajenega in uravnoteženega razvoja po celotni Skupnosti;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún in Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 10
Odstavek 2a (novo)

2a. obžaluje, da Evropski svet decembra 2005 ni zagotovil polnih nadomestil za regije, 
ki jih bo prizadel statistični učinek, zato se bodo sredstva zanje leta 2007 zmanjšala 
za 20 % in se nato postopoma nadalje zmanjševala do leta 2013; je trdno prepričan, 
da je treba na pogajanjih s Svetom za omenjene regije zagotoviti enako raven 
pomoči kot za konvergenčne regije;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marian Harkin

Predlog spremembe 11
Odstavek 2a (novo)

2a. obžaluje zmanjšanje sredstev za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja za 
21,3 % v primerjavi z zneskom, ki ga je prvotno predlagala Komisija; poudarja 
pomen tega sklada, saj več kot polovica prebivalstva petindvajseterice živi na 
podeželskih območij, ta pa obsegajo 90 % ozemlja EU;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vladimír Železný in Mirosław Mariusz Piotrowski

Predlog spremembe 12
Odstavek 3

3. ugotavlja, da predlog Sveta za finančno perspektivo prizadene sedanji osnutek 
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zakonodaje pred Parlamentom, in poudarja, da je treba v postopku soodločanja s 
Svetom poiskati rešitev, sprejemljivo za obe strani;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Pieper

Predlog spremembe 13
Odstavek 3a (novo)

3a. v zvezi s tem se ne strinja s predlogom o uporabi različnih meril za izračun udeležbe 
skladov EU in upravičenosti DDV-ja za financiranje, predstavljenim na finančnih 
pogajanjih; poziva k razširitvi pravil o zasebnem sofinanciranju in upravičenosti 
DDV-ja za financiranje na vse države članice;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gerardo Galeote Quecedo

Predlog spremembe 14
Odstavek 4

4. pozdravlja ustanovitev sklada za prilagajanje globalizaciji, ki bi moral pomagati 
delavcem v regijah EU, ki se soočajo z izzivi (črtano) delokalizacije in globalizacije;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlagata Vladimír Železný in Mirosław Mariusz Piotrowski

Predlog spremembe 15
Odstavek 4

4. pozdravlja ustanovitev sklada za prilagajanje globalizaciji, ki bi moral pomagati 
prebivalstvu vseh regij EU, da se soočijo s stranskimi učinki globalizacije, kot je 
selitev proizvodnje na tuje ali povečana tuja konkurenca;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 16
Odstavek 4

4. pozdravlja ustanovitev sklada za prilagajanje globalizaciji, ki bi moral pomagati
prebivalstvu regij, ki se soočajo z izzivi, ki jih spodbujata delokalizacija in 
globalizacija; ne strinja pa se s tem, da želi Komisija s predlagano uredbo uvesti 
vzporedne strukture za globalna nepovratna sredstva, s čimer opušča zamisel o 
uporabi obstoječih struktur ESS pri delovanju sklada za prilagajanje globalizaciji; 
izraža skrb, da bodo vzporedne strukture ustvarile še dodatne birokratske ovire in 
neskladje v zaposlovalni politiki, načelo decentralizacije pa bo zanemarjeno;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 17
Odstavek 4

4. pozdravlja ustanovitev sklada za prilagajanje globalizaciji, ki bi moral pomagati 
prebivalstvu regij, ki se soočajo z izzivi, ki jih spodbujata delokalizacija in 
globalizacija; ker naj bi sklad za prilagajanje globalizaciji pomagal delavcem in ker 
je takšno obliko pomoči mogoče najuspešneje zagotoviti na regionalni ravni, 
predlaga, da se določbe iz točke 12 sporazuma iz Bruslja z dne 19. decembra 2005 
preoblikujejo v točko 59a v podrazdelku 1B (kohezija za rast in zaposlovanje);

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún in Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 18
Odstavek 4

4. pozdravlja ustanovitev sklada za prilagajanje globalizaciji, ki bi moral pomagati 
prebivalstvu regij, ki se soočajo z izzivi, ki jih spodbujajo delokalizacija, zapiranje 
podjetij in globalizacija;

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Pieper

Predlog spremembe 19
Odstavek 4

4. odobrava ustanovitev sklada za prilagajanje globalizaciji, ki bi moral pomagati 
prebivalstvu regij, ki se soočajo z izzivi, ki jih spodbujata delokalizacija in 
globalizacija;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Markus Pieper

Predlog spremembe 20
Odstavek 4a (novo)

4a. meni, da se je treba izplačevanju pomoči za delokalizacijo v EU že načeloma 
izogniti, zato Komisijo in Evropski svet poziva, naj poiščeta ustrezno rešitev, da bo v 
prihodnje z evropsko pomočjo financirano samo ustvarjanje novih delovnih mest;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 21
Odstavek 6

6. zahteva, da se sprejmejo mehanizmi in postopki za uporabo teh rezerv, prilagojeni 
obstoječim strukturam, za zagotavljanje hitre in učinkovite porabe brez birokratskih 
ovir;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Konstantinos Hatzidakis

Predlog spremembe 22
Odstavek 7

7. zahteva, da sredstva, ki zaradi pravila N+2 (ali N+3) niso bila porabljena, ostanejo v 
„kohezijskem proračunu“ in se namenijo za strukturne ukrepe v evropskih regijah, 
ki takšno pomoč potrebujejo; poleg tega od Komisije zahteva, da Parlamentu in Svetu 
predloži predlog izvajanja mehanizma recikliranja;

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún in Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 23
Odstavek 7

7. zahteva, da se sredstva, zapadla pod postavko 1b, še zlasti po pravilu n+2/n+3, znova 
uporabijo izključno v tej postavki, kar se izrecno opiše v mednarodnem sporazumu;
(črtano) od Komisije zahteva, da Parlamentu in Svetu predloži predlog izvajanja 
mehanizma tovrstnega recikliranja;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 24
Odstavek 7

7. zahteva, da gredo sredstva, zapadla po pravilu n+2, nazaj v rezervo za kakovost in za 
delo ter da se ta rezerva izrecno opiše v mednarodnem sporazumu; poleg tega od 
Komisije zahteva, da Parlamentu in Svetu predloži predlog izvajanja mehanizma 
recikliranja na temelju objektivnih in preglednih meril ter predvidi soodločanje 
Parlamenta;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 25
Odstavek 7a (novo)

7a. v zvezi s tem znova poziva, da se tudi za kohezijski sklad oblikuje rezerva Skupnosti 
za kakovost in uspešnost, ki bo omogočila nagrajevanje napredka;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún in Kyriacos 
Triantaphyllides

Predlog spremembe 26
Odstavek 7a (novo)

7a. vztraja, da je treba na trenutnih pogajanjih o medinstitucionalnem sporazumu v 
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celoti upoštevati cilje porabe za strukturne sklade in kohezijski sklad, tako da bo 
njihovo izvajanje zagotovljeno brez rezerve v postavki 1b;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jamila Madeira

Predlog spremembe 27
Odstavek 8a (novo)

8a. meni, da mora sporazum odpraviti umetno ustvarjeno razlikovanje med bogatimi in 
revnimi regijami, ki jih prizadene statistični učinek; to razlikovanje temelji na 
namišljenem pragu ene tretjine vsega prebivalstva regij, ki so v celoti upravičene do 
pomoči v okviru cilja 1; opozarja, da so zaradi tega praga – pri tem ne gre za nič 
drugega kot matematični izračun na podlagi enega samega podatka, namreč upada 
povprečnega BDP Skupnosti po širitvi – nekatere regije, ki jih prizadene statistični 
učinek, v neenakopravnem položaju; čeprav so verjetno že tako redko poseljene in 
odmaknjene, jim je s tem naloženo še dodatno breme, kar je v nasprotju s ciljem 
zbliževanja regij; zato poziva k enaki obravnavi regij, ki jih prizadene statistični 
učinek;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 28
Odstavek 8a (novo)

8a. odobrava priznanje Komisije in Sveta, da je treba povečati učinkovitost nekaterih 
zunanjepolitičnih instrumentov Unije; evropski sosedski in partnerski instrument za 
čezmejno sodelovanje se bo delno financiral iz regionalnih skladov (Evropskega 
sklada za regionalni razvoj) in skladov za zunanje ukrepe; obseg in vsebino 
regionalnega čezmejnega sodelovanja je treba zaščititi z nadnacionalnimi predpisi z 
veljavo največ štiri leta;

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jean Marie Beaupuy

Predlog spremembe 29
Odstavek 9a (novo)

9a. poudarja, da finančna perspektiva ni sama sebi namen, ampak sredstvo za 
uresničevanje napredne in velikopotezne evropske politike.
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Or. fr


