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Predlog spremembe 1
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja vključitev čezmejnega 
sodelovanja v področje uporabe uredbe o 
evropskem sosedskem in partnerskem 
instrumentu kot strateškega orodja za 
razvoj skupnih projektov in krepitev 
odnosov med državami ESP in državami 
članicami; vztraja pa, da so potrebni 
posebni instrumenti, da se zagotovi redno 
in točno spremljanje upravljanja in 
izvajanja skupnih operativnih programov 
na obeh straneh meja EU;

1. pozdravlja vključitev čezmejnega 
sodelovanja v področje uporabe uredbe o 
evropskem sosedskem in partnerskem 
instrumentu kot strateškega orodja za 
razvoj skupnih projektov in krepitev 
odnosov med državami ESP in državami 
članicami; vztraja pa, da je treba oblikovati 
posebne instrumente, da se zagotovi redno  
spremljanje upravljanja in procesa
izvajanja skupnih operativnih programov 
na obeh straneh meja EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da mora čezmejno 
sodelovanje prispevati k celovitemu in 
trajnostnemu regionalnemu razvoju 
sosednjih obmejnih regij in k 
usklajenemu teritorialnemu povezovanju 
med Skupnostjo in  sosednjimi državami; 
opozarja, da je najprimernejši način za 
dosego tega cilja kombiniranje ciljev 
zunanje politike s cilji in uresničevanjem 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezijske politike;

Or. es
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Predlog spremembe 3
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba zagotoviti boljšo 
usklajenost med ukrepi za teritorialno 
sodelovanje iz ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezijske politike in 
zunanjimi elementi čezmejnega 
sodelovanja, tj. državami kandidatkami za 
članstvo v EU, državami, vključenimi v 
ESP, Rusko federacijo in državami, ki 
mejijo na najbolj oddaljene regije;

Or. es

Predlog spremembe 4
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj pripravi natančen 
pregled vseh skupnih operativnih 
programov, odobrenih za obdobje 2007-
2013, in oceni stopnjo spoštovanja načel 
preglednosti, učinkovitosti in partnerstva 
pri izvajanju projektov; spodbuja Komisijo, 
naj pripravi popis najbolj pogostih težav, s 
katerimi se soočajo organi upravljanja v 
obmejnih regijah EU in v državah ESP, da 
bi za naslednje programsko obdobje 
pripravili bolj primerne odzive nanje;

2. poziva Komisijo, naj pripravi natančen 
pregled vseh skupnih operativnih 
programov, odobrenih za obdobje 2007-
2012, in oceni stopnjo spoštovanja načel 
preglednosti, učinkovitosti in partnerstva 
pri izvajanju projektov; spodbuja Komisijo, 
naj pripravi popis najbolj pogostih težav, s 
katerimi se soočajo organi upravljanja v 
obmejnih regijah EU in v državah ESP, da 
bi za naslednje programsko obdobje 
pripravili bolj primerne rešitve;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje omejeno uporabo načela 
subsidiarnosti, navedeno v prvih poročilih 
o izvajanju programa;  zato poziva 
Komisijo, naj spodbuja večje vključevanje 
regionalnih in lokalnih organov v okviru 
bolj decentraliziranega pristopa k 
upravljanju programov in izvajanju 
projektov;

3. obžaluje omejeno uporabo načela 
subsidiarnosti, navedeno v prvih poročilih 
o izvajanju programa; zato poziva 
Komisijo, naj spodbuja večje vključevanje 
regionalnih in lokalnih organov v okviru 
bolj decentraliziranega pristopa k 
upravljanju programov in izvajanju 
projektov; opozarja, da je oblikovanje 
delujočih decentraliziranih struktur 
pomembna predpostavka za uspešno 
izvajanje projektov ESP;

Or. de

Predlog spremembe 6
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(Ne zadeva slovenske različice, op.p.)

Or. en

Predlog spremembe 7
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. obžaluje premajhno usklajevanje med 
evropskim sosedskim in partnerskim 
instrumentom ter financiranjem 

4. obžaluje premajhno usklajevanje med 
evropskim sosedskim in partnerskim 
instrumentom ter financiranjem 
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Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 
je bilo zagotovljeno, ter poziva k strožjemu
izvajanju obstoječih instrumentov za 
uskladitev pravil, poenostavitev postopkov
in preprečevanje prekrivanja; v tem okviru 
pričakuje od Komisije informacije o 
vzpostavljenem nadzoru za preprečevanje 
dvojnega financiranja;

Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 
je bilo zagotovljeno, ter poziva k 
poenostavitvi postopkov in uskladitvi 
pravil, da bi tako dosegli boljše izvajanje
obstoječih instrumentov in preprečili 
prekrivanje; v tem okviru pričakuje od 
Komisije informacije o vzpostavljenem 
nadzoru za preprečevanje dvojnega 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je treba uporabiti celostni 
pristop, ki zagotavlja potrebno usklajenost 
med ozemeljskimi ravnmi (od lokalne do 
evropske ravni), področnimi politikami in 
podpornimi programi;

Or. de

Predlog spremembe 9
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. spodbuja Komisijo, naj olajša izmenjavo 
izkušenj in najboljših praks pri čezmejnem 
sodelovanju med programi in projekti ESP 
ter ukrepi, sprejetimi na podlagi cilja 
„Evropskega teritorialnega sodelovanja“; 
prepričan je zlasti, da je treba podpirati 
pobude za usposabljanje in partnerske 
pobude za uslužbence Evropske unije; v 

5. spodbuja Komisijo, naj olajša izmenjavo 
izkušenj in najboljših praks pri čezmejnem 
sodelovanju med programi in projekti ESP 
ter ukrepi, sprejetimi na podlagi cilja 
„Evropskega teritorialnega sodelovanja“ in 
že zaključene pobude Skupnosti 
INTERREG III A; prepričan je zlasti, da 
je treba podpirati pobude za usposabljanje 
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tem okviru predlaga redne analize 
napredka, doseženega na področju 
zmogljivosti in izgradnje institucij na obeh 
straneh meja EU;

in partnerske pobude za uslužbence 
Evropske unije; v tem okviru predlaga 
redne analize napredka, doseženega na 
področju zmogljivosti in izgradnje 
institucij na obeh straneh meja EU;

Or. pl

Predlog spremembe 10
Grażyna Staniszewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. spodbuja Komisijo, naj olajša izmenjavo 
izkušenj in najboljših praks pri čezmejnem 
sodelovanju med programi in projekti ESP 
ter ukrepi, sprejetimi na podlagi cilja 
„Evropskega teritorialnega sodelovanja“; 
prepričan je zlasti, da je treba podpirati 
pobude za usposabljanje in partnerske 
pobude za uslužbence Evropske unije; v 
tem okviru predlaga redne analize 
napredka, doseženega na področju 
zmogljivosti in izgradnje institucij na obeh 
straneh meja EU;

5. spodbuja Komisijo, naj olajša izmenjavo 
izkušenj in najboljših praks pri čezmejnem 
sodelovanju med programi in projekti ESP 
ter ukrepi, sprejetimi na podlagi cilja 
„Evropskega teritorialnega sodelovanja“; 
prepričan je zlasti, da je treba podpirati 
pobude za usposabljanje, vključno s 
programi učenja jezika sosednjih držav, in 
partnerske pobude za uslužbence Evropske 
unije; v tem okviru predlaga redne analize 
napredka, doseženega na področju 
zmogljivosti in izgradnje institucij na obeh 
straneh meja EU;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da so lažji stiki med ljudmi ter 
osebne izkušnje z demokracijo in pravno 
državo predpogoj za optimalno izvajanje 
projektov ESP; zato poziva države članice 
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EU in države partnerice ESP, naj 
pospešujejo lajšanje postopka izdaje 
vizumov med EU in državami 
partnericami ESP ter med posameznimi 
sosednjimi državami;

Or. de

Predlog spremembe 12
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in nacionalne, 
regionalne in lokalne  organe, naj 
spodbujajo programe za pobratenje mest 
in regij ter jim nudijo primerno pomoč, da 
bi tako okrepili lokalne in regionalne 
upravne zmogljivosti v sosednjih državah 
in spodbudili programe izmenjav za 
civilno družbo ter pobude v obliki 
mikroprojektov;

Or. es

Predlog spremembe 13
Grażyna Staniszewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj dejavno spodbuja 
gospodarske, družbene in institucionalne 
čezmejne povezave spričo šibkega 
sodelovanja na tem področju med 
obmejnimi regijami, katerih lega je 
bistven dejavnik za počasen razvoj;

Or. pl
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Predlog spremembe 14
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja na pomen vključevanja 
vidika spolov, načela enakih možnosti ter 
posebnih potreb invalidov in ostarelih 
oseb v projekte, ki se financirajo iz 
Evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta;

Or. es

Predlog spremembe 15
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi se moral evropski sosedski 
in partnerski instrument, da bi izpolnil cilje 
glavnega programskega dokumenta, 
predvidene za ESP, osredotočiti na 
uravnoteženo strategijo med vzhodom in 
jugom, s posebnimi pristopi za obe 
področji, in na ta način pomagati nekaterim 
regijam, da se približajo inovativnim 
razvojnim konceptom s skupnimi cilji.

meni, da bi se moral evropski sosedski in 
partnerski instrument, da bi izpolnil cilje 
glavnega programskega dokumenta, 
predvidene za ESP, osredotočiti na 
uravnoteženo strategijo med vzhodom in 
jugom, s posebnimi pristopi za obe 
področji, in na ta način pomagati nekaterim 
regijam, da sprejmejo inovativne razvojne 
koncepte s skupnimi cilji.

Or. de

Predlog spremembe 16
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da nudi ESP odličen okvir 
za regionalno sodelovanje pri vprašanjih, 
kot so okolje, energetska varnost, kultura, 
promet, upravljanje meja in priseljevanje; 
podpira, če je to le možno, pogajanja za 
pravno zavezujoče sektorske sporazume, 
ki bi olajšali povezovanje skupnih politik; 
še zlasti poudarja potrebo po spodbujanju 
naložb za razširjanje vseevropskih 
prometnih in energetskih omrežij v države 
ESP;

Or. es

Predlog spremembe 17
Gisela Kallenbach

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da sta varstvo podnebja in 
energijska učinkovitost ključni področji za 
okrepljeno sodelovanje med EU in vsemi 
državami partnericami ESP;  meni, da bi 
naj podpirali samo projekte, ki 
izpolnjujejo načela trajnostnega razvoja; 

Or. de

Predlog spremembe 18
Markus Pieper

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. spodbuja Komisijo, naj oblikuje 
predlog za razširjeno sosedsko politiko, ki 
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bi sosednjim državam, katerih pristopni 
pogovori trenutno ne obetajo veliko 
možnosti za uspeh, vendarle omogočil 
vzpostavitev trajnih vezi z EU;

Or. de
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