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Predlog spremembe 1
Vladimír Železný

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. Pozdravlja dejstvo, da lizbonska 
pogodba v zvezi z gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo Parlament obravnava 
enako kot Svet, tako da zamenja postopek 
privolitve, ki se zdaj uporablja za izvajanje 
strukturnih skladov, s tako imenovanim 
rednim zakonodajnim postopkom, tj. 
postopkom soodločanja, s čimer znatno 
poveča zakonodajno pristojnost Parlamenta 
in pristojnost Odbora za regionalni razvoj 
ter tako izboljša preglednost in poveča 
odgovornost Parlamenta do državljanov;

1. Pozdravlja dejstvo, da lizbonska 
pogodba v zvezi z gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo Parlament obravnava 
enako kot Svet, tako da zamenja postopek 
privolitve, ki se zdaj uporablja za izvajanje 
strukturnih skladov, s tako imenovanim 
rednim zakonodajnim postopkom, tj. 
postopkom soodločanja, s čimer znatno 
poveča zakonodajno pristojnost Parlamenta 
in pristojnost Odbora za regionalni razvoj 
ter tako izboljša preglednost in poveča 
odgovornost Parlamenta do državljanov; 
vendar pa nasprotuje prenagljeni razpravi 
o novi vlogi Parlamenta v razmerju do 
lizbonske pogodbe, ki še ni bila 
ratificirana. 

Or. cs

Predlog spremembe 2
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. Pozdravlja dejstvo, da lizbonska 
pogodba v zvezi z gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo Parlament obravnava 
enako kot Svet, tako da zamenja postopek 
privolitve, ki se zdaj uporablja za izvajanje 
strukturnih skladov, s tako imenovanim 
rednim zakonodajnim postopkom, tj. 
postopkom soodločanja, s čimer znatno 

1. Pozdravlja dejstvo, da lizbonska 
pogodba v zvezi z gospodarsko, socialno in 
ozemeljsko kohezijo Parlament obravnava 
enako kot Svet, tako da zamenja postopek 
privolitve, ki se je uporabljal zlasti za 
sprejemanje splošne uredbe o strukturnih 
skladih, s tako imenovanim rednim 
zakonodajnim postopkom, tj. postopkom 
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poveča zakonodajno pristojnost Parlamenta 
in pristojnost Odbora za regionalni razvoj 
ter tako izboljša preglednost in poveča 
odgovornost Parlamenta do državljanov;

soodločanja, s čimer znatno poveča 
zakonodajno pristojnost Parlamenta in 
pristojnost Odbora za regionalni razvoj, 
sprememba bo namreč še zlasti 
pomembna za strukturne sklade v obdobju 
po letu 2013, ter tako izboljša preglednost 
in poveča odgovornost Parlamenta do 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da vključitev ozemeljske kohezije 
kot cilja Unije dopolnjuje cilje gospodarske 
in socialne kohezije ter da bo povečala 
pristojnost Parlamenta in Odbora za 
regionalni razvoj, da lahko ocenita 
ozemeljski vpliv ključnih politik EU; 
poudarja pomembnost uvedbe deljene 
pristojnosti za EU in države članice na 
področju ozemeljske kohezije ter 
priporoča, da Odbor za regionalni razvoj 
natančno spremlja nove pobude na tem 
področju za hitro napredovanje pri 
doseganju tega cilja;

2. meni, da vključitev ozemeljske kohezije 
kot cilja Unije dopolnjuje cilje gospodarske 
in socialne kohezije ter da bo povečala 
pristojnost Parlamenta in Odbora za 
regionalni razvoj, da lahko ocenita 
ozemeljski vpliv ključnih politik EU; 
poudarja pomembnost uvedbe deljene 
pristojnosti za EU in države članice na 
področju ozemeljske kohezije ter 
priporoča, da je Odbor za regionalni razvoj 
v celoti vključen v vse pomembne 
dejavnosti na tem področju ;

Or. en

Predlog spremembe 4
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
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Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in v zvezi s to 
določitvijo bolj upoštevata ozemeljski 
vpliv vseh politik EU, ki imajo močno 
ozemeljsko razsežnost; opozarja na 
pomembno vlogo, ki jo bo imel Odbor za 
regionalni razvoj pri določitvi tega cilja;

Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in upoštevata to 
določitev pri odločanju o evropskem 
prostorskem načrtovanju, razvoju 
uravnoteženega in policentričnega 
mestnega sistema ter vzpostavitvi novega 
odnosa med mestom in podeželjem ter o 
ozemeljskem vplivu vseh politik EU, ki 
imajo močno ozemeljsko razsežnost;  
opozarja na pomembno vlogo, ki jo bo 
imel Odbor za regionalni razvoj pri 
določitvi tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 5
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in v zvezi s to 
določitvijo bolj upoštevata ozemeljski 
vpliv vseh politik EU, ki imajo močno 
ozemeljsko razsežnost; opozarja na 
pomembno vlogo, ki jo bo imel Odbor za 
regionalni razvoj pri določitvi tega cilja;

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in kazalnike, 
metodologijo, proračunske posledice in 
instrumente ozemeljske kohezije ter 
prejemnike sredstev v okviru te politike in 
v zvezi s ciljem ozemeljske kohezije bolj 
upoštevata ozemeljski vpliv vseh politik 
EU, ki imajo močno ozemeljsko
razsežnost; opozarja na pomembno vlogo, 
ki jo bo imel Odbor za regionalni razvoj pri 
določitvi tega cilja; 

Or. en

Predlog spremembe 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in v zvezi s to 
določitvijo bolj upoštevata ozemeljski 
vpliv vseh politik EU, ki imajo močno 
ozemeljsko razsežnost; opozarja na 
pomembno vlogo, ki jo bo imel Odbor za 
regionalni razvoj pri določitvi tega cilja;

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in v zvezi s to 
določitvijo bolj upoštevata ozemeljski 
vpliv vseh politik EU, ki imajo močno 
ozemeljsko razsežnost; opozarja na 
pomembno vlogo, ki jo bo imel Odbor za 
regionalni razvoj pri določitvi tega cilja in 
pri ustvarjanju močne sinergije med 
ozemeljsko kohezijo in poglavitnimi 
programi financiranja;

Or. bg

Predlog spremembe 7
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in v zvezi s to 
določitvijo bolj upoštevata ozemeljski 
vpliv vseh politik EU, ki imajo močno 
ozemeljsko razsežnost; opozarja na 
pomembno vlogo, ki jo bo imel Odbor za 
regionalni razvoj pri določitvi tega cilja;

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in v zvezi s to 
določitvijo brez nadaljnjih odlogov bolj 
upoštevata ozemeljski vpliv vseh politik 
EU, ki imajo močno ozemeljsko 
razsežnost; opozarja na pomembno vlogo, 
ki jo bo imel Odbor za regionalni razvoj pri 
določitvi tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
Parlamentom jasneje določita cilj 
ozemeljske kohezije in v zvezi s to 
določitvijo bolj upoštevata ozemeljski 
vpliv vseh politik EU, ki imajo močno 
ozemeljsko razsežnost; opozarja na 
pomembno vlogo, ki jo bo imel Odbor za 
regionalni razvoj pri določitvi tega cilja;

3. Poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s 
Parlamentom določita zasnovo in cilj 
ozemeljske kohezije in v zvezi s to 
določitvijo bolj upoštevata ozemeljski 
vpliv vseh politik EU, ki imajo močno 
ozemeljsko razsežnost; opozarja na 
pomembno vlogo, ki jo bo imel Odbor za 
regionalni razvoj pri določitvi tega cilja;

Or. pl

Predlog spremembe 9
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. Poziva države članice, da pokažejo 
potrebno politično voljo in vključijo cilj 
ozemeljske kohezije v nacionalno 
zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 10
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. Poudarja, da uresničevanje cilja 
ozemeljske kohezije ne bi smelo voditi do 
povečanja podpore uresničevanju drugih 
ciljev EU; opozarja, da je kohezijska 
politika sama po sebi cilj in da težnja, da 
bi zaradi horizontalne narave tega cilja 
povečevali njegov obseg, slabi, namesto da 
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bi krepila, zasnovo in sposobnost EU, da 
doseže ta cilj;

Or. en

Predlog spremembe 11
Victor Boştinaru

Osnutek mnenja
Odstavek 3b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. Ponavlja, da ostaja obravnava 
neenakosti med bolj uspešnimi in najmanj 
razvitimi še naprej cilj kohezijske politike; 
poudarja, da vključitev cilja ozemeljske 
kohezije dopolnjuje ta prednostni cilj;

Or. en

Predlog spremembe 12
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izrecno opozarja, da lizbonska pogodba 
zagotavlja natančnejšo in popolnejšo 
določitev regij, ki jim mora Skupnost pri 
izvajanju svoje kohezijske politike 
nameniti posebno pozornost;

4. Z zadovoljstvom ugotavlja, da lizbonska 
pogodba zagotavlja natančnejšo in 
popolnejšo določitev regij, na primer 
podeželskih regij, regij, ki se soočajo z 
demografskimi izzivi, najbolj obrobnih 
regij in čezmejnih regij, ki jim mora 
Skupnost pri izvajanju svoje kohezijske 
politike nameniti posebno pozornost;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Izrecno opozarja, da poseben status 
najbolj oddaljenih regij potrjujejo posebne 
določbe glede državne pomoči;

5. Z zadovoljstvom ugotavlja, da poseben 
status najbolj oddaljenih regij potrjujejo 
člen 349 in posebne določbe glede državne 
pomoči;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Margie Sudre

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. Izrecno opozarja, da poseben status 
najbolj oddaljenih regij potrjujejo posebne 
določbe glede državne pomoči;

5. Z zadovoljstvom ugotavlja, da poseben 
status najbolj oddaljenih regij potrjujejo in 
se sedaj tudi nanj sklicujejo posebne 
določbe glede državne pomoči;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Catherine Stihler

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. Odločno meni, da bodo spremembe 
proračunskega postopka, zlasti sklic 
spravnega odbora, če Parlament sprejme 
spremembe v prvi obravnavi, zahtevale 
okrepljene odnose med Odborom za 
regionalni razvoj in Odborom za proračun;

6. odločno meni, da bodo spremembe 
proračunskega postopka, zlasti sklic 
spravnega odbora, če Parlament sprejme 
spremembe v prvi obravnavi, zahtevale 
okrepljeno sodelovanje med Odborom za 
regionalni razvoj in Odborom za proračun;
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Or. en

Predlog spremembe 16
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. Pozdravlja razširitev načela 
subsidiarnosti zlasti v zvezi z lokalnimi 
in regionalnimi organi ter vključitev 
„mehanizma zgodnjega opozarjanja“, 
ki bo nacionalnim parlamentom 
omogočil, da boljše ocenijo skladnost 
zakonodajnih predlogov Skupnosti z 
načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti; v zvezi s tem opozarja 
na potrebo po krepitvi odnosov med 
Odborom za regionalni razvoj in 
nacionalnimi parlamenti; v zvezi s tem 
meni, da bi lahko bilo vključevanje 
lokalnih in regionalnih organov ter 
parlamentov glede načela 
subsidiarnosti pomemben element, in 
opozarja, da je takšno vključevanje 
odvisno od nacionalnih določb;

7. Pozdravlja razširitev načela 
subsidiarnosti zlasti v zvezi z lokalnimi 
in regionalnimi organi ter vključitev 
„mehanizma zgodnjega opozarjanja“, 
ki bo nacionalnim parlamentom 
omogočil, da boljše ocenijo skladnost 
zakonodajnih predlogov Skupnosti z 
načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti; v zvezi s tem opozarja 
na potrebo po krepitvi odnosov med 
Odborom za regionalni razvoj in 
nacionalnimi parlamenti z razvijanjem 
ali utrjevanjem posebnih 
komunikacijskih poti; v zvezi s tem 
meni, da bi lahko bilo vključevanje 
lokalnih in regionalnih organov ter 
parlamentov glede načela 
subsidiarnosti pomemben element, in 
opozarja, da je takšno vključevanje 
odvisno od nacionalnih določb;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. Pozdravlja razširitev načela 
subsidiarnosti zlasti v zvezi z lokalnimi in 

7. Pozdravlja razširitev načela 
subsidiarnosti zlasti v zvezi z lokalnimi in 
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regionalnimi organi ter vključitev 
„mehanizma zgodnjega opozarjanja“, ki bo 
nacionalnim parlamentom omogočil, da 
boljše ocenijo skladnost zakonodajnih 
predlogov Skupnosti z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti; v zvezi s 
tem opozarja na potrebo po krepitvi 
odnosov med Odborom za regionalni 
razvoj in nacionalnimi parlamenti; v zvezi 
s tem meni, da bi lahko bilo vključevanje 
lokalnih in regionalnih organov ter 
parlamentov glede načela subsidiarnosti 
pomemben element, in opozarja, da je 
takšno vključevanje odvisno od 
nacionalnih določb;

regionalnimi organi ter vključitev 
„mehanizma zgodnjega opozarjanja“, ki bo 
nacionalnim parlamentom omogočil, da 
boljše ocenijo skladnost zakonodajnih 
predlogov Skupnosti z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti; v zvezi s 
tem opozarja na potrebo po krepitvi 
odnosov med Odborom za regionalni 
razvoj, nacionalnimi parlamenti in 
lokalnimi ter regionalnimi organi; v zvezi 
s tem meni, da bi lahko bilo vključevanje 
lokalnih in regionalnih organov ter 
parlamentov glede načela subsidiarnosti 
pomemben element, in opozarja, da je 
takšno vključevanje odvisno od 
nacionalnih določb;

Or. bg

Predlog spremembe 18
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 7a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. Z zadovoljstvom ugotavlja, da skupne 
vrednote Unije glede storitev splošnega 
gospodarskega pomena, ki jih določa 
protokol o službah splošnega pomena, 
vključujejo zlasti

– bistveno vlogo in široko diskrecijo 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
organov pri zagotavljanju, naročanju in 
organiziranju storitev splošnega 
gospodarskega pomena, ki čim bolj 
ustrezajo potrebam uporabnikov;
– raznolikost različnih storitev splošnega 
gospodarskega pomena in razlike v 
potrebah in željah uporabnikov, ki lahko 
izvirajo iz različnih geografskih, socialnih 
ali kulturnih okoliščin;
– visoko raven kakovosti, varnosti in 
cenovne dostopnosti, enako obravnavo in 
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spodbujanje splošnega dostopa ter pravic 
uporabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 7a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. Opozarja, da nov razglas Listine o 
temeljnih pravicah namenja poudarek 
regionalnim organom in uravnoteženemu, 
stabilnemu razvoju evropskih regij; s tem 
v zvezi meni, da mora Odbor za regionalni 
razvoj pri izvajanju svojih dejavnosti 
spoštovati določila listine in postaviti 
moške in ženske v ospredje; 

Or. bg

Predlog spremembe 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Osnutek mnenja
Odstavek 9a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. Da bi lokalnim in regionalnim 
skupnostim omogočili boljše razumevanje 
sprememb, ki jih prinaša lizbonska 
pogodba, poziva k objavi, čim bo to 
mogoče, prečiščenih različic pogodbe o 
Evropski Uniji in pogodbe o delovanju 
Evropske unije, vključno s spremembami. 

Or. pl
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