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Predlog spremembe 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
osebja Komisije Regije 2020 – ocene 
prihodnjih izzivov za regije EU
(SEC(2008)2868), 

Or. en

Predlog spremembe 2
Margie Sudre

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 158 in 159 
Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju členov 158, 159 in 29(2) 
Pogodbe o ES,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Grażyna Staniszewska
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov konference 
o teritorialni koheziji in 
prihodnosti kohezijske politike v 
Parizu 30. in 31. oktobra 2008,

črtano

Or. pl
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Predlog spremembe 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
28. septembra 2005 o vlogi teritorialne 
kohezije v regionalnem razvoju1,

Or. pl

Predlog spremembe 5
Kyriacos Triantaphyllides

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker vse države članice še niso 
ratificirale lizbonske pogodbe, v kateri je 
teritorialna kohezija navedena med cilji 
Unije, poleg ekonomske in socialne 
kohezije,

A. ker vse države članice še niso 
ratificirale lizbonske pogodbe, v kateri je 
teritorialna kohezija navedena med cilji 
Unije, poleg ekonomske in socialne 
kohezije, in je njena prihodnost glede na 
negativen izid irskega referenduma 
negotova,

Or. el

Predlog spremembe 6
Kyriacos Triantaphyllides

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je bil koncept teritorialne kohezije B. ker je bil koncept teritorialne kohezije 

                                               
1 UL C 227 E, 21.09.06, str. 509. 
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že od vsega začetka zajet v kohezijski 
politiki in je v srži njenega razvoja; ker je 
postal ta koncept v lizbonski pogodbi in
zeleni knjigi o teritorialni koheziji vidnejši 
in izrazitejši, 

že od vsega začetka zajet v kohezijski 
politiki in je v srži njenega razvoja; ker je 
postal ta koncept v zeleni knjigi o 
teritorialni koheziji vidnejši in izrazitejši, 

Or. el

Predlog spremembe 7
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker cilj teritorialne kohezije 
dopolnjuje cilja ekonomske in socialne 
kohezije; ker se morajo te tri oblike 
kohezije vzajemno krepiti, kar pomeni, da 
mora biti cilj teritorialne kohezije 
upoštevan v vseh skupnih politikah, ki 
imajo ozemeljski učinek, zlasti v 
regionalno politiko;

Or. es

Predlog spremembe 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je francosko predsedstvo Sveta 
med neuradnim srečanjem Sveta 
ministrov 26. novembra 2008 v Marseillu 
predložilo predlog za opredelitev 
teritorialne kohezije;

Or. de
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Predlog spremembe 9
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker kohezijska politika EU ostaja 
pomemben steber procesa evropske 
integracije in ima dejavno vlogo pri 
zmanjševanju razvojnih primanjkljajev in 
razlik;

Or. es

Predlog spremembe 10
Ambroise Guellec

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je kohezijska politika že izkazala 
za uspešno, saj je ustvarila pomembne 
vzajemne povezave z drugimi politikami 
Skupnosti, da bi se povečal njihov vpliv na 
terenu in v korist evropskih državljanov; 
vzpostavljena vzajemna vez med 
kohezijsko politiko ter raziskavami in 
inovacijami ter lizbonska strategija so 
zgodbe o uspehu, ki so že prinesle otipljive 
pozitivne rezultate,

C. ker se je kohezijska politika že izkazala 
za uspešno, saj je ustvarila pomembne 
vzajemne povezave z drugimi politikami 
Skupnosti, da bi se povečal njihov vpliv na 
terenu in v korist evropskih državljanov; 
vzpostavljena vzajemna vez med 
kohezijsko politiko ter raziskavami in 
inovacijami ter lizbonska strategija so že 
prinesle otipljive pozitivne rezultate, ki jih 
je treba potrjevati in širiti,

Or. fr

Predlog spremembe 11
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Uvodna izjava C



AM\757960SL.doc 7/105 PE416.601v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je kohezijska politika že izkazala 
za uspešno, saj je ustvarila pomembne 
vzajemne povezave z drugimi politikami 
Skupnosti, da bi se povečal njihov vpliv na 
terenu in v korist evropskih državljanov;
vzpostavljena vzajemna vez med 
kohezijsko politiko ter raziskavami in 
inovacijami ter lizbonska strategija so
zgodbe o uspehu, ki so že prinesle otipljive 
pozitivne rezultate,

C. ker se je kohezijska politika že izkazala 
za uspešno, saj je ustvarila pomembne 
vzajemne povezave z drugimi politikami 
Skupnosti, da bi se povečal njihov vpliv na 
terenu in v korist evropskih državljanov, 
kot je vzajemna vez med kohezijsko 
politiko ter raziskavami in inovacijami ter 
lizbonska strategija ali vzajemne vezi na 
čezmejni ravni, ki predstavljajo zgodbe o 
uspehu, ki so že prinesle otipljive pozitivne 
rezultate,

Or. en

Predlog spremembe 12
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je kohezijska politika že izkazala 
za uspešno, saj je ustvarila pomembne 
vzajemne povezave z drugimi politikami 
Skupnosti, da bi se povečal njihov vpliv na 
terenu in v korist evropskih državljanov; 
vzpostavljena vzajemna vez med 
kohezijsko politiko ter raziskavami in 
inovacijami ter lizbonska strategija so 
zgodbe o uspehu, ki so že prinesle otipljive 
pozitivne rezultate,

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. cs

Predlog spremembe 13
Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je kohezijska politika že izkazala 
za uspešno, saj je ustvarila pomembne 
vzajemne povezave z drugimi politikami 
Skupnosti, da bi se povečal njihov vpliv na 
terenu in v korist evropskih državljanov; 
vzpostavljena vzajemna vez med 
kohezijsko politiko ter raziskavami in 
inovacijami ter lizbonska strategija so 
zgodbe o uspehu, ki so že prinesle otipljive 
pozitivne rezultate,

C. ker se je kohezijska politika že izkazala 
za uspešno, saj je ustvarila nekatere 
pomembne vzajemne povezave z drugimi 
politikami Skupnosti, da bi se povečal 
njihov vpliv na terenu in v korist evropskih 
državljanov; vzpostavljena vzajemna vez 
med kohezijsko politiko ter raziskavami in 
inovacijami ter lizbonska strategija so 
zgodbe o uspehu, ki so že prinesle otipljive 
pozitivne rezultate,

Or. el

Predlog spremembe 14
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se je z novimi izzivi za kohezijsko 
politiko, ki imajo velik ozemeljski vpliv, 
kakršni so na primer demografske 
spremembe, koncentracija prebivalstva v 
mestih, segregacija, migracije (ki so zlasti 
težavne za podeželje in obrobna območja), 
prilagajanje globalizaciji, podnebne 
spremembe, oskrba z energijo in počasno 
zmanjševanje zaostanka podeželja, 
mogoče spopasti le, če se v prihodnje 
prizna velik pomen, ki ga ima v zvezi s tem 
politika ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije;

Or. es
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Predlog spremembe 15
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi morala kohezijska politika in z 
njo povezani finančni viri služiti 
spodbujanju gospodarskega, družbenega 
in ozemeljskega razvoja in ne bi smela biti 
podrejena konkurenci in deregulaciji v 
okviru lizbonske strategije; 

Or. pt

Predlog spremembe 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je göteborška strategija 
trajnostnega razvoja primerna zlasti za 
podpiranje premostitve med gospodarsko 
učinkovitostjo, socialno kohezijo in 
ekološkim ravnovesjem, 

Or. de

Predlog spremembe 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so po ugotovitvah delovnega
dokumenta Komisije „Regije 2020“ tri 
medsebojno povezane krize – na področju 
podnebnih sprememb, demografskega
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razvoja in finančnega sektorja, v povezavi 
s tveganjem revščine in brezposelnosti 
posebna obremenitev za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo in ker 
Komisija rezultatom te analize ne posveča 
zadostne pozornosti ne v svojem 5. 
poročilu o napredku ne v svoji zeleni 
knjigi, zlasti v zvezi z negativnimi in 
dolgotrajnimi učinki podnebnih 
sprememb na evropske regije in perečo 
potrebo po preusmeritvi evropske 
strukturne politike, da bi zavrli podnebne 
spremembe;

Or. de

Predlog spremembe 18
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker najnovejša poročila o koheziji 
govorijo o trendu k vedno večjemu 
ozemeljskemu neskladju med evropskimi 
regijami in na podregijski ravni, ki ga 
zaznamujejo pojavi, kot je prostorska 
segregacija, zaradi katere so se pojavile 
določene oblike getoizacije, in stalno 
nazadovanje nekaterih oddaljenih, 
pretežno podeželskih področij, zaradi 
česar je sedaj bolj kot kadar koli nujno, da 
postane teritorialna kohezija cilj Evropske 
unije; 

Or. es

Predlog spremembe 19
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker konkurenčnost ne sme biti 
nadomestilo za konvergenco v državah 
članicah in regijah, ki zaostajajo v 
družbenogospodarskem razvoju;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker kljub napredku, doseženem v zvezi 
s konvergenco v EU, ostajajo velika 
absolutna neskladja in razlike v ravni 
blaginje med državami članicami, od 
katerih nekatere že leta neprenehoma 
zaostajajo;

Or. pt

Predlog spremembe 21
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker premajhna teritorialna kohezija 
onemogoča nemoteno delovanje enotnega 
evropskega trga, saj zmanjšuje dostop 
nekaterih ozemelj do svoboščin, zapisanih 
v ustanovnih pogodbah;

Or. es
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Predlog spremembe 22
Rumjana Želeva

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker velja kohezijska politika za eno 
izmed najbolj uspešnih politik EU in je 
simbol za uspeh evropskega povezovanja 
in sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Gerardo Galeote

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je kohezijska politika bistven cilj 
Unije ter najbolj viden, otipljiv in merljiv 
izraz evropske solidarnosti in enakosti;

Or. es

Predlog spremembe 24
Gerardo Galeote

Predlog resolucije
Uvodna izjava Cb (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker je ta politika eno izmed osnovnih 
orodij za pospeševanje konvergence med 
vse bolj raznolikimi regijami ter za 
zagotavljanje njihovega trajnostnega in 
usklajenega razvoja;

Or. es
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Predlog spremembe 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja glavne sklepe javnega 
posvetovanja o prihodnosti kohezijske 
politike EU, predstavljene v petem 
poročilu o napredku glede ekonomske in 
socialne kohezije; je zadovoljen zaradi 
velikega zanimanja za to razpravo, ki so ga 
pokazale različne zainteresirane strani s 
področja regionalne politike;

1. pozdravlja glavne sklepe javnega 
posvetovanja o prihodnosti kohezijske 
politike EU, predstavljene v petem 
poročilu o napredku glede ekonomske in 
socialne kohezije; je zadovoljen zaradi 
velikega zanimanja za to razpravo, ki so ga 
pokazale različne zainteresirane strani s 
področja regionalne politike, zlasti lokalne 
in regionalne organe;

Or. pl

Predlog spremembe 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. obžaluje, da Komisija ni predložila 
nobene analize o dosedanji kohezijski 
politiki v zvezi z njenim učinkom na 
procese geografske koncentracije in 
izenačevanja ter na negativne posledice 
podnebnih sprememb in demografskega 
razvoja v nekaterih regijah; poziva jo, naj 
v naslednje vmesno poročilo h 
kohezijskemu poročilu pri predstavitvi 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije vključi spoznanja iz svojega 
delovnega dokumenta „Regije 2020“ in 
pri tem kritično analizira učinke 
evropskih politik ter tudi nepravilnega 
določanja prednostnih nalog in napak pri 
uporabi strukturnih skladov;
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Or. de

Predlog spremembe 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. soglaša z mnenji iz prispevkov 
posvetovanja z javnostjo, v katerih je 
poudarjeno, da je cilj kohezije mogoče 
doseči samo, če se politika osredotoči na 
prikrajšane regije; vendar ugotavlja, da 
analize v delovnem dokumentu „Regije 
2020“ kažejo, da je treba na novo 
opredeliti merila prikrajšanosti ; 

Or. de

Predlog spremembe 28
Gerardo Galeote

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za 
financiranje iz strukturnih politik in 
ukrepov EU, pa tudi sprejetje 

3. poudarja pomen stališč iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008, ki zavračajo vse 
poskuse ponovne nacionalizacije.

V zvezi s tem:

– meni, da je potrebna zaveza, ne le za 
ohranitev te politike Skupnosti, temveč 
tudi za njeno okrepitev, da bo zmogla 
preseči zgolj vlaganja v infrastrukturo, s 
spodbujanjem inovativnih dejavnosti, 
katerih cilj je ustvarjanje delovnih mest v 
skladu z lizbonsko agendo, ter 
spoprijemanje s skupnimi izzivi, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
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opredeljevanja namembnosti; poudarjena 
pa je tudi potreba po vzajemnih povezavah 
na terenu ter celovitem pristopu med 
različnimi sektorskimi politikami, da bi na 
terenu dosegli optimalne rezultate za rast 
in razvoj;

spremembe, migracije ali energetsko 
upravljanje;

– izraža trdno prepričanje, da bi morala ta 
politika zajemati vse regije EU, tako da bi
vsakomur prinašala zadostno dodano 
vrednost v pomoč pri spoprijemanju s temi 
izzivi;

– vztrajno poudarja potrebo po jasni 
opredelitvi prednostnih ukrepov ter da je 
treba v skladu z načeli učinkovitosti in 
pravičnosti, sredstva, ki so jim 
namenjena, čim bolje izkoristiti ter jih 
obdržati v okviru te politike, da bodo 
prispevala k doseganju njenih ciljev v 
tistih regijah, ki jih bodo znale uporabiti;

– je prepričan, da je potreben celosten 
pristop, ki bo spodbujal sinergijo med 
različnimi politikami Unije ter med vsemi, 
ki so udeleženi v postopku sprejemanja in 
izvajanja odločitev, saj je to edini način za 
doseganje trajnostnega, usklajenega 
razvoja različnih evropskih ozemelj in 
regij; 

Or. es

Predlog spremembe 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija in revščina, podnebne in 
demografske spremembe, migracije in 
energetska učinkovitost;
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Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za 
financiranje iz strukturnih politik in 
ukrepov EU, pa tudi sprejetje 
opredeljevanja namembnosti; poudarjena 
pa je tudi potreba po vzajemnih povezavah 
na terenu ter celovitem pristopu med 
različnimi sektorskimi politikami, da bi na 
terenu dosegli optimalne rezultate za rast 
in razvoj;

Or. de

Predlog spremembe 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za financiranje 
iz strukturnih politik in ukrepov EU, pa 
tudi sprejetje opredeljevanja namembnosti; 
poudarjena pa je tudi potreba po vzajemnih 
povezavah na terenu ter celovitem pristopu 
med različnimi sektorskimi politikami, da 
bi na terenu dosegli optimalne rezultate za 
rast in razvoj;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl
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Predlog spremembe 31
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za financiranje 
iz strukturnih politik in ukrepov EU, pa 
tudi sprejetje opredeljevanja namembnosti; 
poudarjena pa je tudi potreba po vzajemnih 
povezavah na terenu ter celovitem 
pristopu med različnimi sektorskimi 
politikami, da bi na terenu dosegli 
optimalne rezultate za rast in razvoj;

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne spremembe,
demografske spremembe (staranje in 
migracije) in energetika, ter trdno 
prepričanje Parlamenta, da bi morala ta 
politika zajemati vse regije EU, saj 
vsakomur prinaša dodano vrednost;
poudarja potrebo po določitvi prednostnih 
nalog za financiranje iz strukturnih politik 
in ukrepov EU, pa tudi sprejetje 
opredeljevanja namembnosti; poudarjena 
pa je tudi potreba po vzajemnih povezavah 
ter celovitem pristopu med različnimi 
sektorskimi politikami, da bi na terenu 
dosegli optimalne rezultate za rast in 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 32
Ambroise Guellec

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
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Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za financiranje 
iz strukturnih politik in ukrepov EU, pa 
tudi sprejetje opredeljevanja namembnosti;

Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za financiranje 
iz strukturnih politik in ukrepov EU, pa 
tudi sprejetje, s pridržki, opredeljevanja 
namembnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za financiranje 
iz strukturnih politik in ukrepov EU, pa 
tudi sprejetje opredeljevanja namembnosti; 
poudarjena pa je tudi potreba po vzajemnih 
povezavah na terenu ter celovitem pristopu 
med različnimi sektorskimi politikami, da 
bi na terenu dosegli optimalne rezultate za 
rast in razvoj;

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni in 
prožni politiki Skupnosti, zmožni 
prilagajanja najprimernejšemu obsegu 
ukrepanja, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, vključno s tistimi s 
posebnimi geografskimi značilnostmi ter 
posebnimi potrebami in zmožnostmi, saj 
vsakomur prinaša dodano vrednost, in 
potrebo po določitvi ustreznih prednostnih 
nalog za financiranje iz strukturnih politik 
in ukrepov EU, pa tudi sprejetje 
opredeljevanja namembnosti; poudarjena 
pa je tudi potreba po vzajemnih povezavah 
na terenu ter celovitem pristopu med 
različnimi sektorskimi politikami, da bi na 
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terenu dosegli optimalne rezultate za rast in 
razvoj;

Or. el

Predlog spremembe 34
Stavros Arnaoutakis

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za financiranje 
iz strukturnih politik in ukrepov EU, pa 
tudi sprejetje opredeljevanja namembnosti; 
poudarjena pa je tudi potreba po vzajemnih
povezavah na terenu ter celovitem pristopu 
med različnimi sektorskimi politikami, da 
bi na terenu dosegli optimalne rezultate za 
rast in razvoj;

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni, 
celostni in prožni politiki Skupnosti, 
zmožni prilagajanja najprimernejšemu 
obsegu ukrepanja, ki bi morala biti tudi 
zmožna obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, vključno s tistimi s 
posebnimi geografskimi značilnostmi, saj 
vsakomur prinaša dodano vrednost, in 
potrebo po določitvi prednostnih nalog za 
financiranje iz strukturnih politik in 
ukrepov EU, pa tudi sprejetje 
opredeljevanja namembnosti; poudarjena 
pa je tudi potreba po vzajemnih povezavah 
na terenu ter celovitem pristopu med 
različnimi sektorskimi politikami, da bi na 
terenu dosegli optimalne rezultate za rast in 
razvoj;

Or. el
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Predlog spremembe 35
Kyriacos Triantaphyllides

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za financiranje 
iz strukturnih politik in ukrepov EU, pa 
tudi sprejetje opredeljevanja namembnosti; 
poudarjena pa je tudi potreba po vzajemnih 
povezavah na terenu ter celovitem pristopu 
med različnimi sektorskimi politikami, da 
bi na terenu dosegli optimalne rezultate za 
rast in razvoj;

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, revščina, podnebne in 
demografske spremembe, migracije,
energetska učinkovitost ter 
družbenoekonomske razlike, ki jih še 
povečuje sedanja gospodarska kriza, ter 
trdno prepričanje Parlamenta, da bi morala 
ta politika zajemati vse regije EU, saj 
vsakomur prinaša dodano vrednost, in 
potrebo po določitvi prednostnih nalog za 
financiranje iz strukturnih politik in 
ukrepov EU, pa tudi sprejetje 
opredeljevanja namembnosti; poudarjena 
pa je tudi potreba po vzajemnih povezavah 
na terenu ter celovitem pristopu med 
različnimi sektorskimi politikami, da bi na 
terenu dosegli optimalne rezultate za rast in 
razvoj;

Or. el

Predlog spremembe 36
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 

3. ugotavlja, da stališča iz te resolucije z 
dne 21. februarja 2008 vsebujejo tudi 
zavrnitev vseh poskusov ponovne 
nacionalizacije ter zavezo o enotni politiki 
Skupnosti, ki bi morala biti tudi zmožna 
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obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije in energetska 
učinkovitost, ter trdno prepričanje 
Parlamenta, da bi morala ta politika 
zajemati vse regije EU, saj vsakomur 
prinaša dodano vrednost, in potrebo po 
določitvi prednostnih nalog za financiranje 
iz strukturnih politik in ukrepov EU, pa 
tudi sprejetje opredeljevanja namembnosti; 
poudarjena pa je tudi potreba po vzajemnih 
povezavah na terenu ter celovitem pristopu 
med različnimi sektorskimi politikami, da 
bi na terenu dosegli optimalne rezultate za 
rast in razvoj;

obravnavati skupne izzive, kot so 
globalizacija, podnebne in demografske 
spremembe, migracije, upadanje 
prebivalstva in energetska učinkovitost, ter 
trdno prepričanje Parlamenta, da bi morala 
ta politika zajemati vse regije EU, saj 
vsakomur prinaša dodano vrednost, in 
potrebo po določitvi prednostnih nalog za 
financiranje iz strukturnih politik in 
ukrepov EU, pa tudi sprejetje 
opredeljevanja namembnosti; poudarjena 
pa je tudi potreba po vzajemnih povezavah 
na terenu ter celovitem pristopu med 
različnimi sektorskimi politikami, da bi na 
terenu dosegli optimalne rezultate za rast in 
razvoj;

Or. es

Predlog spremembe 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ponavlja svoj poziv iz že omenjene 
resolucije z dne 21. februarja 2008 v zvezi 
s kritično oceno opredeljevanja
namembnosti sredstev; poudarja, da se 
opredeljevanje namembnosti lahko ohrani 
samo, če je usmerjeno v pereče izzive 
podnebnih sprememb in krepi sinergijo z 
novimi možnostmi zaposlovanja v zelenih 
gospodarskih sektorjih; 

Or. de

Predlog spremembe 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. odločno zavrača sklep Komisije, da bi 
spodbujanje sektorja z nizkimi plačami in 
enostranska usmeritev v industrijski 
razvoj v konvergenčnih regijah lahko 
pripomogla k zmanjševanju regionalnih 
razvojnih razlik; poudarja, da neskladje 
med zmagovalnimi in poraženimi 
regijami, ki se tako še krepi, ni v skladu z 
načeli kohezijske politike; meni, da 
morajo regije same določiti svoje 
prednostne razvojne naloge in povezati 
trajnostni razvoj predvsem s
kompetencami na regionalni ravni;

Or. de

Predlog spremembe 39
Gerardo Galeote

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je teritorialna kohezija 
osrednjega pomena za razvoj evropske 
kohezijske politike; zato meni, da je 
razprava o zeleni knjigi o teritorialni 
koheziji neposredno povezana s prihodnjo 
reformo evropske regionalne politike;

4. meni, da je teritorialna kohezija osrednji 
steber za doseganje ciljev evropske 
kohezijske politike; zato meni, da mora
prihodnja reforma evropske regionalne 
politike vključevati sklepe razprave o 
zeleni knjigi o teritorialni koheziji;

Or. es

Predlog spremembe 40
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je teritorialna kohezija 
osrednjega pomena za razvoj evropske 
kohezijske politike; zato meni, da je 
razprava o zeleni knjigi o teritorialni 
koheziji neposredno povezana s prihodnjo 
reformo evropske regionalne politike;

4. meni, da ima lahko teritorialna kohezija 
dopolnilno vlogo pri razvoju evropske 
kohezijske politike, če bo prispevala k 
zapiranju naraščajočih razvojnih vrzeli 
med državami članicami in regijami; zato 
meni, da je razprava o zeleni knjigi o 
teritorialni koheziji neposredno povezana s 
prihodnjo reformo evropske regionalne 
politike;

Or. pl

Predlog spremembe 41
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je teritorialna kohezija 
osrednjega pomena za razvoj evropske 
kohezijske politike; zato meni, da je 
razprava o zeleni knjigi o teritorialni 
koheziji neposredno povezana s prihodnjo 
reformo evropske regionalne politike;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je teritorialna kohezija 
osrednjega pomena za razvoj evropske 
kohezijske politike; zato meni, da je 
razprava o zeleni knjigi o teritorialni 

4. meni, da ima teritorialna kohezija 
pomembno vlogo pri krepitvi ekonomske 
in socialne kohezije ter je zato osrednjega 
pomena za razvoj evropske kohezijske 
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koheziji neposredno povezana s prihodnjo 
reformo evropske regionalne politike;

politike; zato meni, da je razprava o zeleni 
knjigi o teritorialni koheziji neposredno 
povezana s prihodnjo reformo evropske 
regionalne politike;

Or. en

Predlog spremembe 43
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da mora biti osnovni in glavni 
cilj strukturne politike odpravljanje razlik 
v stopnji razvitosti različnih regij, 
spodbujanje realne konvergence ter 
pospeševanje rasti in zaposlovanja ter da 
mora biti strukturna politika instrument 
prerazporejanja in kompenzacije za 
povečane stroške enotnega trga, 
gospodarske in monetarne unije ter 
liberalizacije mednarodnega trgovanja za 
najmanj razvite države in regije Evropske 
unije; 

Or. pt

Predlog spremembe 44
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da kohezijske politike ni 
mogoče imeti preprosto za sredstvo za 
uresničevanje ciljev drugih sektorskih 
politik, temveč je to politika Skupnosti z 
visoko dodano vrednostjo, ki ima lasten 
namen, namreč kohezijo;
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Or. pt

Predlog spremembe 45
Gerardo Galeote

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da mora kohezijska politika 
v prihodnosti zagotoviti zadovoljive 
odgovore za regije, ki jih sedaj imenujemo 
tranzicijske, in sicer tako, da ne bosta 
ogroženi niti njihova konvergenca niti 
konkurenčnost;

Or. es

Predlog spremembe 46
Gerardo Galeote

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. meni, da je treba pri prihodnjih 
pregledih predpisov, ki urejajo izvedbene 
določbe kohezijskih skladov, poenostaviti 
nadzor, saj lahko to olajša vlaganje in s 
tem izboljša finančne zmogljivosti 
evropskih regij; 

Or. es

Predlog spremembe 47
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. toplo pozdravlja sprejetje zelene knjige 
o teritorialni koheziji, saj je to odgovor na 
zahtevo, ki jo je Evropski parlament dolgo 
ponavljal; v celoti sprejema odločitev, da 
se bo analiza teritorialne kohezije 
nadaljevala, saj je že dolgo v ospredju vseh 
razprav o regionalni politiki, čeprav 
lizbonska pogodba še ni ratificirana;

5. v celoti sprejema odločitev, da se bo 
analiza teritorialne kohezije nadaljevala, 
saj je že dolgo v ospredju vseh razprav o 
regionalni politiki, čeprav lizbonska 
pogodba še ni ratificirana;

Or. pl

Predlog spremembe 48
Ambroise Guellec

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. toplo pozdravlja sprejetje zelene knjige o 
teritorialni koheziji, saj je to odgovor na 
zahtevo, ki jo je Evropski parlament dolgo 
ponavljal; v celoti sprejema odločitev, da 
se bo analiza teritorialne kohezije 
nadaljevala, saj je že dolgo v ospredju vseh 
razprav o regionalni politiki, čeprav 
lizbonska pogodba še ni ratificirana;

5. pozdravlja sprejetje zelene knjige o
teritorialni koheziji, saj je to odgovor na 
zahtevo, ki jo je Evropski parlament dolgo 
ponavljal; v celoti sprejema odločitev, da 
se bo analiza teritorialne kohezije 
nadaljevala, saj je že dolgo v ospredju vseh 
razprav o regionalni politiki, čeprav 
lizbonska pogodba še ni ratificirana;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. toplo pozdravlja sprejetje zelene knjige o 
teritorialni koheziji, saj je to odgovor na 
zahtevo, ki jo je Evropski parlament dolgo 

5. pozdravlja sprejetje zelene knjige o 
teritorialni koheziji, saj je to odgovor na 
zahtevo, ki jo je Evropski parlament dolgo 
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ponavljal; v celoti sprejema odločitev, da 
se bo analiza teritorialne kohezije 
nadaljevala, saj je že dolgo v ospredju vseh 
razprav o regionalni politiki, čeprav 
lizbonska pogodba še ni ratificirana;

ponavljal; v celoti sprejema odločitev, da 
se bo analiza teritorialne kohezije 
nadaljevala, saj je že dolgo v ospredju vseh 
razprav o regionalni politiki, čeprav 
lizbonska pogodba še ni ratificirana;

Or. de

Predlog spremembe 50
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 
saj v njej teritorialna kohezija ni jasno 
opredeljena, zato tudi ne pripomore prav 
močno k razumevanju tega novega 
koncepta; obžaluje tudi, da v zeleni knjigi 
ni pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike in kako naj bi začela delovati v 
novem programskem obdobju; 

6. meni pa, da zelena knjiga ne 
opredeljuje jasno teritorialne kohezije, 
zato tudi ne pripomore prav močno k 
razumevanju tega novega koncepta; 
obžaluje tudi, da v zeleni knjigi ni 
pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike in kako naj bi začela delovati v 
novem programskem obdobju; 

Or. pl

Predlog spremembe 51
Kyriacos Triantaphyllides

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 
saj v njej teritorialna kohezija ni jasno 
predeljena, zato tudi ne pripomore prav 
močno k razumevanju tega novega 
koncepta; obžaluje tudi, da v zeleni knjigi 
ni pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike in kako naj bi začela delovati v 

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 
saj v njej teritorialna kohezija ni jasno 
predeljena, zato tudi ne pripomore prav 
močno k razumevanju tega novega 
koncepta, da bi ga bilo mogoče učinkovito 
uporabljati tako, da bo pozitivno
učinkoval na zmanjševanje 
družbenoekonomskih razlik med regijami; 
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novem programskem obdobju; obžaluje tudi, da v zeleni knjigi ni 
pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike in kako naj bi začela delovati v 
novem programskem obdobju;

Or. el

Predlog spremembe 52
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 
saj v njej teritorialna kohezija ni jasno 
predeljena, zato tudi ne pripomore prav 
močno k razumevanju tega novega 
koncepta; obžaluje tudi, da v zeleni knjigi 
ni pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike in kako naj bi začela delovati v 
novem programskem obdobju;

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 
saj v njej teritorialna kohezija ni jasno 
opredeljena, zato tudi ne pripomore prav 
močno k razumevanju tega novega 
koncepta; obžaluje tudi, da v zeleni knjigi 
ni pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike oziroma s kakšnimi 
metodološkimi orodji in operativnimi
sredstvi bo pretvorjena iz okvira načel v 
del intervencijskih mehanizmov za 
politično kohezijo, da bi jo bilo mogoče 
uporabljati na terenu, in kako naj bi 
začela delovati v novem programskem 
obdobju; 

Or. el

Predlog spremembe 53
Rumjana Želeva

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 
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saj v njej teritorialna kohezija ni jasno 
predeljena, zato tudi ne pripomore prav 
močno k razumevanju tega novega 
koncepta; obžaluje tudi, da v zeleni knjigi 
ni pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike in kako naj bi začela delovati v 
novem programskem obdobju; 

saj v njej teritorialna kohezija ni jasno 
opredeljena, zato tudi ne pripomore prav 
močno k razumevanju tega novega 
koncepta; obžaluje tudi, da v zeleni knjigi 
ni pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike in kako naj bi začela delovati v 
novem programskem obdobju; zato poziva 
Komisijo, naj se odzove na te 
pomanjkljivosti in jih z ustreznimi ukrepi 
popravi;

Or. en

Predlog spremembe 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 
saj v njej teritorialna kohezija ni jasno 
predeljena, zato tudi ne pripomore prav 
močno k razumevanju tega novega 
koncepta; obžaluje tudi, da v zeleni knjigi 
ni pojasnjeno, kako bo teritorialna kohezija 
vključena v sedanji okvir kohezijske 
politike in kako naj bi začela delovati v 
novem programskem obdobju; 

6. meni, da zeleni knjigi manjka ambicij, 
saj v njej teritorialna kohezija in njen cilj 
nista jasno opredeljena, zato tudi ne 
pripomore prav močno k razumevanju tega 
novega koncepta; obžaluje tudi, da v zeleni 
knjigi ni pojasnjeno, kako bo teritorialna 
kohezija vključena v sedanji okvir 
kohezijske politike in kako naj bi začela 
delovati v novem programskem obdobju; 

Or. de

Predlog spremembe 55
Jamila Madeira

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da zelena knjiga ne daje prave 
teže zavezam iz teritorialne agende in 
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leipziške listine, kot sta načelo 
policentrizma ali novo partnerstvo med 
mesti in podeželjem, ki dajejo teritorialni 
koheziji strateško in operativno vizijo;

Or. pt

Predlog spremembe 56
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da koncept teritorialne
kohezije zajema tudi kohezijo znotraj 
ozemelj, ki jo je mogoče doseči s podporo 
glavnemu mestu ozemlja, njegovemu 
potencialu in povezavam s primestjem in 
podeželjem; 

Or. en

Predlog spremembe 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja analizo v zeleni knjigi, kjer 
so opredeljeni trije ključni koncepti, ki bi 
morali biti pri razvijanju teritorialne 
kohezije v središču: koncentracija, 
povezovanje in sodelovanje; meni, da 
lahko ti koncepti omogočijo rešitev za 
nekatere temeljne ovire za skladen razvoj 
Unije, na primer za negativne posledice 
koncentracije gospodarskih dejavnosti, 
neenakosti glede dostopa do trgov in 
storitev zaradi oddaljenosti ter delitev 
zaradi meja med državami članicami, pa 

7. ugotavlja, da vsebuje zelene knjiga 
analizo, kjer so opredeljeni trije ključni 
koncepti, ki bi morali biti pri razvijanju 
teritorialne kohezije v središču: 
koncentracija, povezovanje in sodelovanje; 
meni, da lahko ti koncepti prispevajo k
rešitvi za nekatere temeljne ovire za 
uravnotežen in trajnosten razvoj, ki si ga 
želi Unija v členu 2 Pogodbe, na primer za 
negativne posledice koncentracije 
gospodarskih dejavnosti, neenakosti glede 
dostopa do trgov in storitev ter delitev 
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tudi regijami; zaradi meja med državami članicami, pa 
tudi regijami; opozarja, da v zeleni knjigi 
niso navedene možnosti neodvisnega 
razvoja regij kot prispevka h koheziji; 

Or. de

Predlog spremembe 58
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja analizo v zeleni knjigi, kjer 
so opredeljeni trije ključni koncepti, ki bi 
morali biti pri razvijanju teritorialne 
kohezije v središču: koncentracija, 
povezovanje in sodelovanje; meni, da 
lahko ti koncepti omogočijo rešitev za 
nekatere temeljne ovire za skladen razvoj 
Unije, na primer za negativne posledice 
koncentracije gospodarskih dejavnosti, 
neenakosti glede dostopa do trgov in 
storitev zaradi oddaljenosti ter delitev 
zaradi meja med državami članicami, pa 
tudi regijami;

7. pozdravlja analizo v zeleni knjigi, kjer 
so opredeljeni trije ključni koncepti, ki bi 
morali biti pri razvijanju teritorialne 
kohezije v središču: koncentracija, 
povezovanje in sodelovanje; meni, da 
lahko ti koncepti omogočijo rešitev za 
nekatere temeljne ovire za skladen razvoj 
Unije, na primer za negativne posledice 
koncentracije gospodarskih dejavnosti v 
nekaterih središčih ter v državnih in 
regionalnih prestolnicah, neenakosti glede 
dostopa do trgov in storitev zaradi 
oddaljenosti in pomanjkljive
infrastrukture ter delitev zaradi meja med 
državami članicami, pa tudi regijami;

Or. pl

Predlog spremembe 59
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja analizo v zeleni knjigi, kjer 
so opredeljeni trije ključni koncepti, ki bi 
morali biti pri razvijanju teritorialne 
kohezije v središču: koncentracija, 

7. pozdravlja analizo v zeleni knjigi, kjer 
so opredeljeni trije ključni koncepti, ki bi 
morali biti pri razvijanju teritorialne 
kohezije v središču: koncentracija, 
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povezovanje in sodelovanje; meni, da 
lahko ti koncepti omogočijo rešitev za 
nekatere temeljne ovire za skladen razvoj 
Unije, na primer za negativne posledice 
koncentracije gospodarskih dejavnosti, 
neenakosti glede dostopa do trgov in 
storitev zaradi oddaljenosti ter delitev 
zaradi meja med državami članicami, pa 
tudi regijami;

povezovanje in sodelovanje; meni, da 
lahko ti koncepti omogočijo rešitev za 
nekatere temeljne ovire za skladen razvoj 
Unije, na primer za negativne posledice 
koncentracije gospodarskih dejavnosti, 
neenakosti glede dostopa do trgov in 
storitev zaradi oddaljenosti in/ali 
koncentracije ter delitev zaradi meja med 
državami članicami, pa tudi regijami;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja, da je treba upoštevati, da 
visoka stopnja razpršenosti naselij z zelo 
majhnim številom prebivalstva (manj kot 
500 prebivalcev) preveč obremenjuje 
mrežo naselij, tako da ta brez pomoči v 
okviru ustrezne kohezijske politike ni več 
zmožna opravljati gospodarskih in 
socialnih funkcij, ki omogočajo trajnostno 
ravnovesje med prebivalstvom in 
ozemljem; zato meni, da je treba za 
zagotovitev uravnoteženega regionalnega 
razvoja in za spopadanje z izzivi, ki jih 
predstavljata konkurenčnost in trajnost, o 
gostoti prebivalstva razmišljati skupaj s 
strukturno zmožnostjo prebivalstva, da se 
ohranja;

Or. es

Predlog spremembe 61
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja sproženo javno razpravo o 
teritorialni koheziji, kakor je bilo 
zahtevano v zeleni knjigi; meni, da je 
uspešnost vseh javnih posvetovanj 
neposredno povezana s kar največjo 
udeležbo različnih zainteresiranih strani in 
civilne družbe; poziva pristojne nacionalne 
in lokalne organe, naj brez odlašanja 
razširijo ustrezne informacije, da bi 
povečali ozaveščenost o pomembnosti tega 
novega koncepta;

8. pozdravlja sproženo javno razpravo o 
teritorialni koheziji, kakor je bilo 
zahtevano v zeleni knjigi; meni, da je 
uspešnost vseh javnih posvetovanj 
neposredno povezana s kar največjo 
udeležbo različnih zainteresiranih strani in 
civilne družbe; poziva pristojne nacionalne, 
regionalne in lokalne organe, naj brez 
odlašanja razširijo ustrezne informacije, da 
bi povečali ozaveščenost o pomembnosti 
tega novega koncepta;

Or. es

Predlog spremembe 62
Jamila Madeira

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. pozdravlja sproženo javno razpravo o 
teritorialni koheziji, kakor je bilo 
zahtevano v zeleni knjigi; meni, da je 
uspešnost vseh javnih posvetovanj 
neposredno povezana s kar največjo 
udeležbo različnih zainteresiranih strani in 
civilne družbe; poziva pristojne nacionalne 
in lokalne organe, naj brez odlašanja 
razširijo ustrezne informacije, da bi 
povečali ozaveščenost o pomembnosti tega 
novega koncepta;

8. pozdravlja sproženo javno razpravo o 
teritorialni koheziji, kakor je bilo 
zahtevano v zeleni knjigi; meni, da je 
uspešnost vseh javnih posvetovanj 
neposredno povezana s kar največjo 
udeležbo različnih zainteresiranih strani in 
civilne družbe; poziva pristojne nacionalne, 
regionalne in lokalne organe, naj brez 
odlašanja razširijo ustrezne informacije, da 
bi povečali ozaveščenost o pomembnosti 
tega novega koncepta;

Or. pt

Predlog spremembe 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je osrednjega pomena za razvoj 
teritorialne kohezije uskladitev vseh 
sektorskih politik Skupnosti z močnim 
ozemeljskim vplivom; zato obžaluje, da je 
zadevna analiza v zeleni knjigi omejena na 
navajanje teh politik EU, ne da bi ponudila 
načine, kako izboljšati sinergijo med njimi, 
ali celo metode za dejansko merjenje 
ozemeljskega vpliva teh politik;

9. meni, da je osrednjega pomena za razvoj 
teritorialne kohezije ter okrepitev 
ekonomske in socialne kohezije uskladitev 
vseh sektorskih politik Skupnosti z 
močnim ozemeljskim vplivom; zato 
obžaluje, da je zadevna analiza v zeleni 
knjigi omejena na navajanje teh politik EU, 
ne da bi ponudila načine, kako izboljšati 
sinergijo med njimi, ali celo metode za 
dejansko merjenje ozemeljskega vpliva teh 
politik;

Or. en

Predlog spremembe 64
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. soglaša s pristopom, da se navedbe
morebitnih proračunskih in finančnih 
posledic teritorialne kohezije ne vključijo v 
zeleno knjigo in javno razpravo; meni, da 
bi bila tovrstna analiza prezgodnja, dokler 
ta koncept ni jasno opredeljen in dokler 
ga vse zainteresirane strani ne razumejo; 
predlaga, naj se ti vidiki vključijo v 
prihodnje finančne perspektive;

10. obžaluje, da v zeleno knjigo in javno 
razpravo ni bila vključena osnovna izjava 
o morebitnih proračunskih in finančnih 
posledic teritorialne kohezije , saj je za 
zagotavljanje teritorialne kohezije v Uniji 
ter omogočanje enakih razvojnih 
možnosti vsem regijam nujno, da so po 
eni strani vse države članice pripravljene 
finančno prispevati, po drugi strani pa 
voditi razpravo o tem, kako uporabljati
evropske strukturne sklade na učinkovit 
in trajnosten način; priporoča, naj 
Komisija to vključi v svojo belo knjigo;

Or. de
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Predlog spremembe 65
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. soglaša s pristopom, da se navedbe 
morebitnih proračunskih in finančnih 
posledic teritorialne kohezije ne vključijo v 
zeleno knjigo in javno razpravo; meni, da 
bi bila tovrstna analiza prezgodnja, dokler 
ta koncept ni jasno opredeljen in dokler 
ga vse zainteresirane strani ne razumejo;
predlaga, naj se ti vidiki vključijo v 
prihodnje finančne perspektive;

10. soglaša s pristopom, da se preveč 
specifične navedbe morebitnih 
proračunskih in finančnih posledic 
teritorialne kohezije ne vključijo v zeleno 
knjigo in javno razpravo; vendar meni, da 
se je treba zavedati, da bo izid razprave
osnova za finančne perspektive za 
prihodnjo kohezijsko politiko;

Or. pl

Predlog spremembe 66
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. soglaša s pristopom, da se navedbe 
morebitnih proračunskih in finančnih 
posledic teritorialne kohezije ne vključijo v 
zeleno knjigo in javno razpravo; meni, da 
bi bila tovrstna analiza prezgodnja, dokler 
ta koncept ni jasno opredeljen in dokler ga 
vse zainteresirane strani ne razumejo; 
predlaga, naj se ti vidiki vključijo v
prihodnje finančne perspektive;

10. soglaša s pristopom, da se navedbe 
morebitnih proračunskih in finančnih 
posledic teritorialne kohezije ne vključijo v 
zeleno knjigo in javno razpravo; meni, da 
bi bila tovrstna analiza prezgodnja, dokler 
ta koncept ni jasno opredeljen in dokler ga 
vse zainteresirane strani ne razumejo; 
poziva, naj se ti vidiki vključijo v prihodnje 
finančne perspektive;

Or. fr
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Predlog spremembe 67
Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. soglaša s pristopom, da se navedbe 
morebitnih proračunskih in finančnih 
posledic teritorialne kohezije ne vključijo v 
zeleno knjigo in javno razpravo; meni, da 
bi bila tovrstna analiza prezgodnja, dokler 
ta koncept ni jasno opredeljen in dokler ga 
vse zainteresirane strani ne razumejo; 
predlaga, naj se ti vidiki vključijo v 
prihodnje finančne perspektive;

10. soglaša s pristopom, da se navedbe 
morebitnih proračunskih in finančnih 
posledic teritorialne kohezije ne vključijo v 
zeleno knjigo in javno razpravo; meni, da 
bi bila tovrstna analiza prezgodnja, dokler 
ta koncept ni jasno opredeljen in dokler ga 
vse zainteresirane strani ne razumejo; 
poleg tega meni, da je vsakršna razprava 
o tem vprašanju neločljivo povezana s 
celotnim procesom pogajanj in 
načrtovanja za prihodnjo politično 
kohezijo; predlaga, naj se ti vidiki vključijo 
v prihodnje finančne perspektive;

Or. el

Predlog spremembe 68
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo) (pred naslovom „Analiza koncepta teritorialna kohezija“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. meni, da finančna sredstva, ki jih 
Skupnost zdaj namenja za kohezijsko 
politiko, ne zadoščajo za izpolnjevanje 
vseh zahtev glede realne konvergence, 
razlik med regijami, visoke stopnje 
brezposelnosti, dohodkovne neenakosti in 
revščine v Evropski uniji; zato ponavlja, 
da je treba povečati sredstva v proračunu 
Skupnosti, glavni cilj tega pa mora biti 
spodbujanje ekonomske in socialne 
kohezije na ravni EU; 

Or. pt
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Predlog spremembe 69
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo) (pred naslovom „Analiza koncepta teritorialna kohezija“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. meni, da je obstoj trdne in finančno 
dobro podprte evropske regionalne 
politike nujen pogoj za soočanje s 
prihodnjimi širitvami ter za ustvarjanje 
socialne, ekonomske in teritorialne
kohezije v razširjeni EU;

Or. pt

Predlog spremembe 70
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo) (za naslovom „Analiza koncepta teritorialna kohezija“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. poudarja, da ozemeljska razsežnost 
ne sme ogrožati ali oslabiti glavnega cilja 
regionalne politike, namreč spodbujanje 
ekonomske in socialne kohezije, ali z 
drugimi besedami zmanjševanje razlik v 
stopnji razvoja posameznih regij in 
zaostalosti najbolj prikrajšanih regij;
poudarja, da mora Skupnost zagotoviti 
finančna sredstva za nove cilje in 
prednostne naloge;

Or. pt

Predlog spremembe 71
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 10 d (novo) (za naslovom „Analiza koncepta teritorialna kohezija“)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10d. poudarja, da teritorialna kohezija ne 
sme zmanjševati pomena osrednjih ciljev 
kohezijske politike, zlasti na gospodarski 
in socialni ravni, temveč mora prispevati 
h krepitvi teh ciljev s spodbujanjem 
konvergence držav članic in regij, ki 
zaostajajo v razvoju;

Or. pt

Predlog spremembe 72
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 10 e (novo) (za naslovom „Analiza koncepta teritorialna kohezija“)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10e. poudarja, da so za upravljanje in 
načrtovanje rabe zemljišč odgovorne 
države članice;

Or. pt

Predlog spremembe 73
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje 
izkoristijo naravne danosti različnih 
območij; poudarja, da je teritorialna 
kohezija prečni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, saj bo 

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje 
izkoristijo naravne danosti različnih 
območij; poudarja, da je teritorialna 
kohezija horizontalni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, in da 



AM\757960SL.doc 39/105 PE416.601v01-00

SL

raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo; 

nakazuje odpravo prostorskih in socialno-
ekonomskih razlik, ob upoštevanju 
regionalnega potenciala, ki bi lahko še 
posebej spodbujal razvoj šibkejših regij; je 
trdno prepričan, da bi morala teritorialna
kohezija preprečiti nadaljnje večanje 
razkoraka med regijami EU in znotraj 
njih, pri čemer bi kot referenčno točko 
uporabila Unijo kot celoto;

Or. pl

Predlog spremembe 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje 
izkoristijo naravne danosti različnih 
območij; poudarja, da je teritorialna 
kohezija prečni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, saj bo 
raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo;

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
uravnoteženega in trajnostnega razvoja 
vsem krajem z različnimi značilnostmi in 
posebnostmi ter policentrični razvoj Unije 
kot celote ter omogočanje državljanom, da 
razvijajo potenciale različnih območij na 
trajnostni osnovi v skladu s svojimi 
potrebami; poudarja, da je teritorialna 
kohezija prečni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, saj bo 
raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo;

Or. de

Predlog spremembe 75
Ambroise Guellec

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje 
izkoristijo naravne danosti različnih 
območij; poudarja, da je teritorialna 
kohezija prečni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, saj bo 
raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo;

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije, temelječe na 
načelu enakih možnosti, omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje 
izkoristijo naravne danosti različnih 
območij; poudarja, da je teritorialna 
kohezija prečni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, saj bo 
raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo;

Or. fr

Predlog spremembe 76
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje 
izkoristijo naravne danosti različnih 
območij; poudarja, da je teritorialna 
kohezija prečni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, saj bo 
raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo;

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi, 
katerih sredstva je treba v celoti izkoristiti,
ter omogočanje državljanom, da kar 
najbolje izkoristijo naravne danosti 
različnih območij; poudarja, da je 
teritorialna kohezija prečni koncept, na 
katerem temelji razvoj Unije kot celote, saj 
bo raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo;

Or. fr
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Predlog spremembe 77
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje 
izkoristijo naravne danosti različnih 
območij; poudarja, da je teritorialna 
kohezija prečni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, saj bo 
raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo;

11. sprejema stališče iz zelene knjige, da je 
namen teritorialne kohezije omogočanje 
usklajenega razvoja vsem krajem z 
različnimi značilnostmi in posebnostmi ter 
omogočanje državljanom, da kar najbolje 
izkoristijo naravne danosti različnih 
območij; poudarja, da je teritorialna 
kohezija prečni koncept, na katerem 
temelji razvoj Unije kot celote, saj bo 
raznolikost pretvorila v bogastvo vseh 
njenih regij; je trdno prepričan, da bi 
morala teritorialna kohezija preprečiti 
napovedano nesimetrično Unijo; zatrjuje, 
da teritorialna kohezija vključuje tako 
kopno kot morje; 

Or. en

Predlog spremembe 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da je teritorialno kohezijo 
mogoče opredeliti v treh razsežnostih: 
– izravnava teritorialnih neravnovesij s 
strukturno pomočjo in razvojem 
endogenih regionalnih razvojnih 
potencialov,
– horizontalna in vertikalna integracija 
prostorsko pomembnih resorskih politik,
– partnerstvo javnih, zasebnih in 
civilnodružbenih akterjev v okviru 
njihovega sodelovanja pri regionalnem 
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načrtovanju; 

Or. de

Predlog spremembe 79
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja pomen, ki ga ima 
teritorialna kohezija kot politični cilj, saj 
povečuje zmožnost Skupnosti, da krepi 
solidarnost v Evropski uniji in da 
učinkovito prispeva k trajnostnemu 
razvoju, pri čemer spoštuje načelo 
subsidiarnosti ter delitev pristojnosti med 
različnimi ravnmi upravljanja; 

Or. es

Predlog spremembe 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. upošteva predlog opredelitve, ki ga je 
predložilo francosko predsedstvo Sveta; 
potrjuje njegov cilj, da je treba 
državljankam in državljanom ponuditi 
enake možnosti razvoja in kakovosti 
življenja ter podjetjem pravične razvojne 
perspektive, ki bodo temeljile na njihovih 
posebnih prostorskih kompetencah; 

Or. de
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Predlog spremembe 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da je teritorialna kohezija 
samostojen koncept, ki bi moral 
ekonomski in socialni koheziji dati 
izrazito dodano vrednost; poudarja, da bi 
se morale tri sestavine kohezije 
(ekonomska, socialna in teritorialna) 
dopolnjevati in medsebojno krepiti, 
obenem pa ohraniti vsaka svojo nalogo v 
okviru enotne celostne zasnove; zato meni, 
da ti cilji ne bi smeli biti v hierarhičnem 
razmerju;

12. meni, da je teritorialna kohezija 
samostojen koncept, ki bi moral lajšati 
trajnostni razvoj ozemelj EU, pri čemer so 
ekonomski, socialni in okoljski cilji stebri 
enotne celostne zasnove, ter da zato ti cilji 
ne bi smeli biti v hierarhičnem razmerju
niti ne sme biti nobenega sklepanja 
kompromisov med njimi; poudarja, da bi v 
luči razprave o prihodnosti kohezijske 
politike teritorialna kohezija morala 
upoštevati tudi cilje varstva podnebja, kar 
pomeni, da bi morala na ozemljih EU 
spodbujati razvojne vzorce, ki ne bodo 
povzročali emisij ogljika in bodo 
zagotavljali učinkovito rabo virov; 

Or. en

Predlog spremembe 82
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da je teritorialna kohezija 
samostojen koncept, ki bi moral ekonomski 
in socialni koheziji dati izrazito dodano 
vrednost; poudarja, da bi se morale tri 
sestavine kohezije (ekonomska, socialna in 
teritorialna) dopolnjevati in medsebojno 
krepiti, obenem pa ohraniti vsaka svojo 
nalogo v okviru enotne celostne zasnove; 
zato meni, da ti cilji ne bi smeli biti v 
hierarhičnem razmerju;

12. meni, da je teritorialna kohezija 
samostojen koncept, ki bi moral ekonomski 
in socialni koheziji dati izrazito dodano 
vrednost; poudarja, da bi se morale tri 
sestavine kohezije (ekonomska, socialna in 
teritorialna) dopolnjevati in medsebojno 
krepiti, obenem pa ohraniti vsaka svojo 
nalogo v okviru enotne celostne zasnove; 
zato meni, da ti cilji ne smejo biti v 
hierarhičnem razmerju;

Or. fr
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Predlog spremembe 83
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da je teritorialna kohezija 
samostojen koncept, ki bi moral 
ekonomski in socialni koheziji dati izrazito 
dodano vrednost; poudarja, da bi se morale 
tri sestavine kohezije (ekonomska, socialna 
in teritorialna) dopolnjevati in medsebojno 
krepiti, obenem pa ohraniti vsaka svojo 
nalogo v okviru enotne celostne zasnove; 
zato meni, da ti cilji ne bi smeli biti v 
hierarhičnem razmerju;

12. meni, da je teritorialna kohezija 
koncept, ki bi moral ekonomski in socialni 
koheziji dati izrazito dodano vrednost, in 
rešitev za rastoče težave; poudarja, da bi se 
morale tri sestavine kohezije (ekonomska, 
socialna in teritorialna) dopolnjevati in 
medsebojno krepiti, obenem pa ohraniti 
vsaka svojo nalogo v okviru enotne 
celostne zasnove; zato meni, da ti cilji ne bi 
smeli biti v hierarhičnem razmerju;

Or. pl

Predlog spremembe 84
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. opozarja, da na terenu koncept 
teritorialne kohezije pogosto trči ob delitve 
med javnimi organi na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter da se te 
geografske in upravne omejitve ne 
ujemajo nujno z ustreznim področjem 
delovanja; poziva Komisijo in države 
članice, naj izhajajo iz potreb državljanov, 
tako da pri obravnavi vprašanj, ki so 
bistveno povezana z njihovim vsakdanjim 
življenjem, upoštevajo ustrezna ključna 
območja, na primer populacijska in 
zaposlitvena gravitacijska območja;

Or. fr
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Predlog spremembe 85
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. potrjuje, da je cilj teritorialne
kohezije dati Evropejcem enake možnosti 
v smislu kakovosti življenja, pri čemer si 
vsako ozemlje Skupnosti prizadeva svojim 
državljanom ponuditi pravičen – vendar 
ne nujno enak – dostop do osnovne 
infrastrukture ter storitev splošnega in 
splošnega gospodarskega interesa; to bo 
državljanom omogočilo, da bodo živeli v 
dostojnih razmerah, ki bodo v skladu z 
evropskim življenjskim standardom 21. 
stoletja;

Or. es

Predlog spremembe 86
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da temelji pojem 
teritorialne kohezije na načelu 
solidarnosti, zlasti ozemeljske, kar zahteva 
izravnalne mehanizme med državami 
članicami, med regijam in znotraj regij;

Or. es
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Predlog spremembe 87
Ambroise Guellec

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja ugotovitve študije 
evropskega omrežja za spremljanje 
prostorskega načrtovanja o prihodnjih 
razvojnih scenarijih za evropsko ozemlje 
do leta 2030, kjer so predstavljeni otipljivi 
podatki, ki podpirajo razpravo o 
oblikovanju evropske in nacionalnih 
politik, da bi ustvarili prave instrumente za 
preprečevanje polarizacije in izseljevanja 
z nekaterih ozemelj EU ter razvili 
optimalne razmere za kakovostno življenje 
državljanov;

13. pozdravlja ugotovitve študije 
evropskega omrežja za spremljanje 
prostorskega načrtovanja o prihodnjih 
razvojnih scenarijih za evropsko ozemlje 
do leta 2030, kjer so predstavljeni otipljivi 
podatki, ki podpirajo razpravo o 
oblikovanju evropske in nacionalnih 
politik, da bi ustvarili prave instrumente za 
sprejemanje novih izzivov, ki imajo velik 
lokalni ali regionalni vpliv, kot so 
demografske spremembe, koncentracija 
prebivalstva v mestih, migracije in 
podnebne spremembe, ter razvili 
optimalne razmere za kakovostno življenje 
državljanov;

Or. fr

Predlog spremembe 88
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja ugotovitve študije 
evropskega omrežja za spremljanje 
prostorskega načrtovanja o prihodnjih 
razvojnih scenarijih za evropsko ozemlje 
do leta 2030, kjer so predstavljeni otipljivi 
podatki, ki podpirajo razpravo o 
oblikovanju evropske in nacionalnih 
politik, da bi ustvarili prave instrumente za 
preprečevanje polarizacije in izseljevanja z 
nekaterih ozemelj EU ter razvili optimalne 
razmere za kakovostno življenje 
državljanov;

13. pozdravlja ugotovitve študije 
evropskega omrežja za spremljanje 
prostorskega načrtovanja o prihodnjih 
razvojnih scenarijih za evropsko ozemlje 
do leta 2030, kjer so predstavljeni otipljivi 
podatki, ki podpirajo razpravo o 
oblikovanju evropske in nacionalnih 
politik, da bi ustvarili prave instrumente za 
preprečevanje polarizacije in izseljevanja z 
nekaterih ozemelj EU ter razvili optimalne 
razmere za kakovostno življenje 
državljanov; pozdravlja tudi objavo 
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dokumenta Komisije „Regije 2020 –
ocena prihodnjih izzivov za regije v EU“;

Or. en

Predlog spremembe 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev 
teritorialne kohezije omogočiti, da bosta 
napredek in rast na enem ozemlju 
prinesla koristi vsej regiji in vsemu 
ozemlju EU; glede tega meni, da so centri 
odličnosti in grozdi za raziskave in 
inovacije bistveni za gospodarsko 
uspešnost, znanstvena odkritja, 
tehnološke inovacije in delovna mesta ter 
da bi bilo treba spodbujati sodelovanje in 
prenos znanja med temi centri in regijami 
v njihovi bližini;

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev 
teritorialne kohezije omogočiti, da bodo 
imeli državljani in lokalni gospodarski 
subjekti enakopraven dostop do storitev 
splošnega pomena in enake razvojne 
možnosti, ne glede na to, na katerem 
območju prebivajo (člen 16 Pogodbe);
poziva, da je treba okvirne pogoje za 
izpolnitev teh nalog prilagoditi lokalnim 
potrebam in lokalnim akterjem ter 
izboljšati njihovo zmožnost prilagajanja; 
poziva Komisijo, naj analizira, ali je za 
gospodarsko uspešnost regij odločilnega 
pomena enostransko spodbujanje tako 
imenovanih grozdov ali široko zastavljeno 
spodbujanje malih in srednje velikih 
podjetij; 

Or. de

Predlog spremembe 90
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev 
teritorialne kohezije omogočiti, da bosta 
napredek in rast na enem ozemlju prinesla 

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev 
teritorialne kohezije omogočiti, da bosta 
napredek in rast na enem ozemlju prinesla 
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koristi vsej regiji in vsemu ozemlju EU; 
glede tega meni, da so centri odličnosti in 
grozdi za raziskave in inovacije bistveni za 
gospodarsko uspešnost, znanstvena 
odkritja, tehnološke inovacije in delovna 
mesta ter da bi bilo treba spodbujati 
sodelovanje in prenos znanja med temi 
centri in regijami v njihovi bližini;

koristi vsej regiji in vsemu ozemlju EU; 
meni, da je bistvenega pomena, da se 
okrepijo raziskave in vse oblike inovacij za 
gospodarski razvoj, znanstvene raziskave, 
tehnološke in netehnološke inovacije in 
delovna mesta; poudarja, da bi bilo treba 
spodbujati centre odličnosti, grozde ter vse 
pobude javnih organov in poslovnih 
organizacij, katerih namen je razvijati 
inovacije, vključno s tistimi, ki jih 
oblikujejo mala in mikropodjetja ali ki se 
oblikujejo znotraj njih; poziva h krepitvi 
prepletanja in prenosa znanja med temi 
centri, univerzami, poslovnimi združenji 
in posameznimi podjetji, vključno z 
najmanjšimi;

Or. fr

Predlog spremembe 91
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev 
teritorialne kohezije omogočiti, da bosta 
napredek in rast na enem ozemlju prinesla 
koristi vsej regiji in vsemu ozemlju EU; 
glede tega meni, da so centri odličnosti in 
grozdi za raziskave in inovacije bistveni za 
gospodarsko uspešnost, znanstvena 
odkritja, tehnološke inovacije in delovna 
mesta ter da bi bilo treba spodbujati
sodelovanje in prenos znanja med temi 
centri in regijami v njihovi bližini;

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev 
teritorialne kohezije omogočiti, da bosta 
napredek in rast na enem ozemlju prinesla 
koristi vsej regiji in vsemu ozemlju EU, ne 
da bi to povzročalo nadaljnje večanje 
regionalnih razlik; glede tega meni, da so 
centri odličnosti in grozdi za raziskave in 
inovacije lahko način zagotavljanja
gospodarske uspešnosti, znanstvenih 
odkritij, tehnoloških inovacij in delovnih 
mest, če so enakomerno porazdeljeni po 
ozemlju EU, kar omogoča začetek
sodelovanja in prenosa znanja med temi 
centri in regijami v njihovi bližini;

Or. pl
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Predlog spremembe 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev 
teritorialne kohezije omogočiti, da bosta 
napredek in rast na enem ozemlju prinesla 
koristi vsej regiji in vsemu ozemlju EU; 
glede tega meni, da so centri odličnosti in 
grozdi za raziskave in inovacije bistveni za 
gospodarsko uspešnost, znanstvena 
odkritja, tehnološke inovacije in delovna 
mesta ter da bi bilo treba spodbujati 
sodelovanje in prenos znanja med temi 
centri in regijami v njihovi bližini;

14. poudarja, da je eden glavnih ciljev 
teritorialne kohezije omogočiti, da bosta 
napredek in rast na enem ozemlju prinesla 
koristi vsej regiji in vsemu ozemlju EU; 
glede tega meni, da so centri odličnosti in 
grozdi za raziskave in inovacije bistveni za 
gospodarsko uspešnost, znanstvena 
odkritja, tehnološke inovacije in delovna 
mesta ter da bi bilo treba spodbujati 
sodelovanje in prenos znanja med temi 
centri in regijami v njihovi bližini; poziva 
Komisijo, naj pripravi oceno učinka 
grozdov in centrov odličnosti na okoliška 
področja;

Or. en

Predlog spremembe 93
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja na pomembno vlogo, ki jo 
imajo mala in mikro, zlasti obrtniška,
podjetja za ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, saj znatno 
prispevajo k rasti in zaposlovanju; zato 
poziva k izvajanju dejavne politike v 
podporo vsem oblikam inovacij v teh 
podjetjih ter tudi poziva Komisijo, naj 
vzpostavi možnosti medsebojnega 
sodelovanja med podjetji, javnim 
sektorjem, šolami in univerzami, da se v 
duhu lizbonske strategije ustvarijo 
regionalni inovacijski grozdi;
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Or. es

Predlog spremembe 94
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da skupni trg odločilno 
prispeva k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji; poudarja, kako 
pomembne so javne storitve za trajnosten 
gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi, da 
je potreben socialno in regionalno pravičen 
dostop do storitev splošnega pomena; 
meni, da bi morali biti po načelu 
subsidiarnosti in konkurenčnem pravu 
EU za opredeljevanje, organizacijo, 
financiranje in spremljanje teh storitev 
odgovorni nacionalni, regionalni in 
lokalni organi; meni pa, da je treba v 
razpravo o teritorialni koheziji vključiti 
razmislek o pravičnem dostopu do storitev 
za državljane;

15. poudarja, da skupni trg odločilno 
prispeva k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji; poudarja, kako 
pomembne so javne storitve za trajnosten 
gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi, da 
je potreben socialno in regionalno pravičen 
dostop do storitev splošnega pomena; v 
zvezi s tem poudarja, da zagotavljanje 
pravičnega dostopa ni zgolj vprašanje 
geografske razdalje, temveč da sta 
ključnega pomena razpoložljivost in 
dostopnost; meni, da je treba v razpravo o 
teritorialni koheziji vključiti razmislek o 
pravičnem dostopu do storitev za 
državljane;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da skupni trg odločilno 
prispeva k ekonomski, socialni in
teritorialni koheziji; poudarja, kako 
pomembne so javne storitve za trajnosten 
gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi, da 
je potreben socialno in regionalno pravičen 
dostop do storitev splošnega pomena; 
meni, da bi morali biti po načelu 

15. poudarja, da ima lahko liberalizacija 
skupnega trga tudi negativne stranske 
učinke na ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo; poudarja, kako 
pomembne so javne storitve za trajnosten 
gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi, da 
je potreben socialno in regionalno pravičen 
dostop do storitev splošnega pomena; 
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subsidiarnosti in konkurenčnem pravu EU 
za opredeljevanje, organizacijo, 
financiranje in spremljanje teh storitev 
odgovorni nacionalni, regionalni in lokalni 
organi; meni pa, da je treba v razpravo o 
teritorialni koheziji vključiti razmislek o 
pravičnem dostopu do storitev za 
državljane;

meni, da bi morali biti po načelu 
subsidiarnosti in konkurenčnem pravu EU 
za opredeljevanje, organizacijo, 
financiranje in spremljanje teh storitev 
odgovorni nacionalni, regionalni in lokalni 
organi; meni pa, da je treba v razpravo o 
teritorialni koheziji vključiti razmislek o 
primernem standardu, ki bo zagotavljal
enak dostop do storitev za državljane;

Or. de

Predlog spremembe 96
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da skupni trg odločilno 
prispeva k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji; poudarja, kako 
pomembne so javne storitve za trajnosten 
gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi, da 
je potreben socialno in regionalno pravičen 
dostop do storitev splošnega pomena; 
meni, da bi morali biti po načelu 
subsidiarnosti in konkurenčnem pravu EU 
za opredeljevanje, organizacijo, 
financiranje in spremljanje teh storitev 
odgovorni nacionalni, regionalni in lokalni 
organi; meni pa, da je treba v razpravo o 
teritorialni koheziji vključiti razmislek o 
pravičnem dostopu do storitev za 
državljane;

15. poudarja, da skupni trg odločilno 
prispeva k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji; poudarja, kako 
pomembne so javne storitve za trajnosten
gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi, da 
je potreben socialno in regionalno pravičen 
dostop do storitev splošnega pomena, zlasti 
javnega šolstva in zdravstvenih storitev; 
meni, da bi morali biti po načelu 
subsidiarnosti in konkurenčnem pravu EU 
za opredeljevanje, organizacijo, 
financiranje in spremljanje teh storitev 
odgovorni nacionalni, regionalni in lokalni 
organi; meni pa, da je treba v razpravo o 
teritorialni koheziji vključiti razmislek o 
pravičnem dostopu do storitev za 
državljane, izboljšanju čezmejnega 
sodelovanja na tem področju ter potrebi 
po jasni in učinkoviti opredelitvi stopnje 
svobode, ki jo imajo države članice in 
njihovi likalni in regionalni organi pri 
upravljanju svojih obveznosti glede javnih 
storitev (izplačila pomoči, upravljanje 
javnih naročil itd.);

Or. es
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Predlog spremembe 97
Kyriacos Triantaphyllides

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da skupni trg odločilno 
prispeva k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji; poudarja, kako 
pomembne so javne storitve za trajnosten 
gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi, da 
je potreben socialno in regionalno pravičen 
dostop do storitev splošnega pomena; 
meni, da bi morali biti po načelu 
subsidiarnosti in konkurenčnem pravu EU 
za opredeljevanje, organizacijo, 
financiranje in spremljanje teh storitev 
odgovorni nacionalni, regionalni in lokalni 
organi; meni pa, da je treba v razpravo o 
teritorialni koheziji vključiti razmislek o 
pravičnem dostopu do storitev za 
državljane;

15. poudarja, da skupni trg odločilno 
prispeva k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji, če le podpira interese 
evropskih državljanov; poudarja, kako 
pomembne so javne storitve za trajnosten 
gospodarski in družbeni razvoj, pa tudi, da 
je potreben socialno in regionalno pravičen 
dostop do storitev splošnega pomena; 
meni, da bi morali biti po načelu 
subsidiarnosti in konkurenčnem pravu EU 
za opredeljevanje, organizacijo, 
financiranje in spremljanje teh storitev 
odgovorni nacionalni, regionalni in lokalni 
organi; meni pa, da je treba v razpravo o 
teritorialni koheziji vključiti razmislek o 
pravičnem dostopu do storitev za 
državljane;

Or. el

Predlog spremembe 98
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja bistveno vlogo malih in 
srednje velikih ter mikro in obrtnih 
podjetij za konkurenčnost in ustvarjanje 
delovnih mest na ozemljih, kjer igrajo 
taka podjetja odločilno vlogo pri 
ohranjanju kohezije ter ekonomske in 
socialne stabilnosti; meni, da je bistveno, 
da se prihodnje razvojne politike regij 
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osredotočijo na povečanje konkurenčnosti 
vseh podjetij, tudi tistih, ki delujejo na 
lokalnih trgih in v tradicionalnih 
sektorjih, ne zgolj najuspešnejših ali hitro 
rastočih podjetij; izrecno zahteva, naj 
Komisija zagotovi neposredno udeležbo 
organizacij, ki predstavljajo različne 
kategorije malih in srednje velikih 
podjetij, pri opredeljevanju in izvajanju 
teritorialnih politik, ter poziva države 
članice in regije, naj na svoji ravni 
ravnajo enako;

Or. fr

Predlog spremembe 99
Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da mora za teritorialno 
kohezijo na vseh področjih veljati načelo 
subsidiarnosti, saj imajo regije najboljše 
pogoje za odločanje, kje in kako je treba 
uporabiti sredstva Evropske unije; 

Or. de

Predlog spremembe 100
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. v zvezi s tem opozarja, da je Svet za 
konkurenčnost v svojih sklepih z dne 
1. decembra 2008 države članice in 
Komisijo pozval, naj „zagotovijo dejansko 
izvajanje akta za mala podjetja za Evropo 
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na vseh zadevnih ravneh“,

Or. fr

Predlog spremembe 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da 
se obmejne regije soočajo s posebnimi 
izzivi za politiko v smislu dostopnosti, 
kakovosti in učinkovitosti; zavrača 
stališče, da bi morala biti teritorialna 
kohezija politika, namenjena izključno 
reševanju težav teh regij; meni pa, da je 
treba njihovemu razvoju posvetiti posebno 
pozornost, da bi odpravili njihove omejitve 
in jim omogočili, da bodo učinkovito 
prispevale k skladnemu razvoju Unije kot 
celote;

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi; meni, da je uporaba 
samovoljno izbranih geografskih 
dejavnikov brez družbenoekonomske 
povezave tuja potrebi kohezijske politike 
in sama po sebi ne more biti primerno
merilo za upravičenost regij do pomoči;

Or. de

Predlog spremembe 102
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
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in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale 
k skladnemu razvoju Unije kot celote;

in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da se je treba v teh regijah 
osredotočiti na odpravljanje razlik v 
življenjskem standardu v smislu dostopa 
do raznih storitev ter da je treba dati večji 
poudarek spodbujanju teh regij in
njihovih posebnih prednosti; meni, da bo 
to pripomoglo k pretvarjanju potenciala 
regij v njihovo bogastvo in dejanske 
priložnosti ter bo spodbudilo razvoj v teh 
regijah, kar je pomembno za Unijo kot 
celoto;

Or. pl

Predlog spremembe 103
Emanuel Jardim Fernandes

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi: treh posebnih opredeljenih 
tipov regij – gorskih, otoških in redko
poseljenih – in drugih regij, vključno z 
obalnimi in najbolj oddaljenimi regijami; 
meni, da je treba slednjim zaradi 
vprašanja skladnosti dati avtonomijo na 
področju teritorialne kohezije in tudi nov 
teritorialni opis – četrti posebni tip regije; 
ugotavlja tudi, da se obmejne regije 
soočajo s posebnimi izzivi za politiko v 
smislu dostopnosti, kakovosti in 
učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;
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Or. pt

Predlog spremembe 104
Margie Sudre

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne, obalne, odročne in oddaljene
regije soočajo s posebnimi izzivi za 
politiko v smislu gospodarskega in 
družbenega razvoja, dostopnosti in 
konkurenčnosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;

Or. fr

Predlog spremembe 105
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s podobnimi izzivi; 
zavrača stališče, da bi morala biti 
teritorialna kohezija politika, namenjena 
izključno reševanju težav teh regij; meni 
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namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

pa, da je treba njihovemu razvoju posvetiti 
posebno pozornost, da bi odpravili njihove 
omejitve in jim omogočili, da bodo 
učinkovito prispevale k skladnemu razvoju 
Unije kot celote; 

Or. en

Predlog spremembe 106
Ambroise Guellec

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne in odročne regije soočajo s 
posebnimi izzivi za politiko v smislu 
dostopnosti, kakovosti in učinkovitosti; 
zavrača stališče, da bi morala biti 
teritorialna kohezija politika, namenjena 
izključno reševanju težav teh regij; meni 
pa, da je treba njihovemu razvoju posvetiti 
posebno pozornost, da bi odpravili njihove 
omejitve in jim omogočili, da bodo 
učinkovito prispevale k skladnemu razvoju 
Unije kot celote;

Or. fr

Predlog spremembe 107
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
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posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;

posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske regije, 
otoške regije, najbolj oddaljene regije, 
odročna mejna mesta, regije, v katerih 
prebivalstvo upada, in redko poseljene 
regije; ugotavlja tudi, da se obmejne regije 
soočajo s posebnimi izzivi za politiko v 
smislu dostopnosti, kakovosti in 
učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;

Or. es

Predlog spremembe 108
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; brez podcenjevanja vloge 
teritorialne kohezije pri obravnavanju 
težav teh regij, izraža stališče, da 
teritorialna kohezija ne bi smela biti 
politika, osredotočena na izključno te 
regije; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

Or. el
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Predlog spremembe 109
Sérgio Marques

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske regije, 
otoške regije, najbolj oddaljene regije, 
opredeljene v členu 299(2) Pogodbe ES, in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;

Or. pt

Predlog spremembe 110
Elspeth Attwooll

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; meni, da je 
potrebno kot poseben element vključiti 
tudi oddaljenost; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
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razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;

namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote;

Or. en

Predlog spremembe 111
Stavros Arnaoutakis

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; izraža stališče, da 
teritorialna kohezija ne bi smela biti 
politika, namenjena izključno reševanju 
težav regij z geografskimi omejitvami; 
meni pa, da je treba njihovemu razvoju 
posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

Or. el

Predlog spremembe 112
Kyriacos Triantaphyllides

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske, otoške in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

16. ugotavlja, da so v zeleni knjigi opaženi 
posebni razvojni izzivi regij z geografskimi 
posebnostmi, na primer gorske regije, 
otoške regije, otoške države članice in 
redko poseljene regije; ugotavlja tudi, da se 
obmejne regije soočajo s posebnimi izzivi 
za politiko v smislu dostopnosti, kakovosti 
in učinkovitosti; zavrača stališče, da bi 
morala biti teritorialna kohezija politika, 
namenjena izključno reševanju težav teh 
regij; meni pa, da je treba njihovemu 
razvoju posvetiti posebno pozornost, da bi 
odpravili njihove omejitve in jim 
omogočili, da bodo učinkovito prispevale k 
skladnemu razvoju Unije kot celote; 

Or. el

Predlog spremembe 113
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. priporoča, naj se kohezijska politika
EU in njene številne razsežnosti s 
posebnimi ukrepi prilagodijo potrebam 
najbolj oddaljenih regij, kot so navedene v 
členu 299(2) Pogodbe ES; poziva 
Komisijo, naj oblikuje predloge za stalne, 
prožne in ustrezno finančno podprte 
politike in ukrepe, ki bodo lahko izpolnili 
potrebe vseh najbolj oddaljenih regij in 
jim pomagali pri spoprijemanju z izzivi 
trajnostnega razvoja;

Or. pt
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Predlog spremembe 114
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja na poseben značaj mestnih 
območij in dejstvo, da kombinacija velike 
koncentracije prebivalstva in dejavnosti v 
mestih ustvarja negativne dejavnike za ta 
območja, na primer prometne zastoje, 
onesnaženje, socialno izključenost in 
območja revščine, kar vpliva na kakovost 
življenja državljanov, ki tam živijo;

Or. fr

Predlog spremembe 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da teritorialna kohezija ne bi 
smela biti omejena zgolj na učinke 
evropske regionalne politike na evropsko 
ozemlje, pač pa bi morala obravnavati tudi 
ozemeljsko razsežnost drugih sektorskih
politik Skupnosti z močnim ozemeljskim 
vplivom; v smislu teritorialne kohezije 
poudarja, da je pomembno izboljšati 
vzajemno delovanje različnih politik 
Skupnosti, da bi jih uskladili in čim bolj 
povečali njihov ozemeljski vpliv na terenu; 
poudarja pa, da bodo politike Skupnosti 
vedno ostale avtonomne in da ta proces ne 
pomeni prevlade ene politike nad drugo;

17. meni, da teritorialna kohezija ne bi 
smela biti omejena zgolj na učinke 
evropske regionalne politike na evropsko 
ozemlje, pač pa bi morala obravnavati tudi 
ozemeljsko razsežnost drugih dejavnosti
Skupnosti; v smislu teritorialne kohezije 
poudarja, da je pomembno izboljšati 
vzajemno delovanje različnih politik 
Skupnosti, da bi jih uskladili in čim bolj 
povečali njihov ozemeljski vpliv na terenu; 
poudarja pa, da bodo politike Skupnosti 
vedno ostale avtonomne in da ta proces ne 
pomeni prevlade ene politike nad drugo;

Or. pl
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Predlog spremembe 116
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da bi bilo treba prostorsko 
analizo celotnega ozemlja EU izvesti,
preden se v začetku vsakega 
programskega obdobja oblikujejo 
prednostne naloge za posamezno 
sektorsko politiko; 

Or. pl

Predlog spremembe 117
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pričakuje, da bo javno posvetovanje 
prineslo jasno opredelitev teritorialne 
kohezije, glede katere bo dosežen skupen 
dogovor, ki ga bodo podprle in razumele 
vse zainteresirane strani s tega področja; 
meni, da bo ta opredelitev omogočila
jasnost in preglednost in da bi morala biti
osredinjena na dodano vrednost, ki naj bi 
jo teritorialna kohezija prinesla v 
tradicionalni okvir kohezijske politike;

18. pričakuje, da bo javno posvetovanje 
prineslo jasno opredelitev teritorialne 
kohezije, glede katere bo dosežen skupen
dogovor vseh zainteresiranih strani s tega 
področja; meni, da mora ta opredelitev 
zagotoviti jasnost in preglednost in privesti 
k vzpostavitvi mehanizma za boj proti vse 
večjemu razhajanju v razvoju znotraj 
držav članic in regij, med drugim z 
določitvijo pogoja centrom rasti, da 
morajo sodelovati z okoliškimi območji, če 
želijo prejeti sredstva EU, kar bo 
zagotovilo, da bodo državljani EU po 
celotni Skupnosti imeli enake možnosti 
glede življenjskega standarda; 

Or. pl



PE416.601v01-00 64/105 AM\757960SL.doc

SL

Predlog spremembe 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pričakuje, da bo javno posvetovanje 
prineslo jasno opredelitev teritorialne 
kohezije, glede katere bo dosežen skupen 
dogovor, ki ga bodo podprle in razumele 
vse zainteresirane strani s tega področja; 
meni, da bo ta opredelitev omogočila 
jasnost in preglednost in da bi morala biti 
osredinjena na dodano vrednost, ki naj bi 
jo teritorialna kohezija prinesla v 
tradicionalni okvir kohezijske politike;

18. pričakuje, da bo javno posvetovanje 
prineslo jasno in dovolj prožno opredelitev 
teritorialne kohezije, glede katere bo 
dosežen skupen dogovor, ki ga bodo 
podprle in razumele vse zainteresirane 
strani s tega področja ter zmožen zajeti vse 
posebnosti ozemelj EU; meni, da bo ta 
opredelitev omogočila jasnost in 
preglednost in da bi morala biti osredinjena 
na dodano vrednost, ki naj bi jo teritorialna 
kohezija prinesla v tradicionalni okvir 
kohezijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 119
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da bi morali biti v prihodnji 
opredelitvi teritorialne kohezije številni 
elementi v središču, med drugim to, da 
teritorialna kohezija presega gospodarsko 
in socialno kohezijo ter da njena 
horizontalnost in celostni pristop 
spodbujata delovanje prek ozemelj in 
meja; meni, da je namen teritorialne 
kohezije zagotavljati usklajen razvoj 
geografskih področij z različnimi 
značilnostmi in posebnostmi, tako da 
spodbuja in ščiti njihove značilnosti in jih 
spreminja v sredstva za njihov razvoj; 
poudarja, da bi morala prihodnja 
opredelitev tudi jasno opredeljevati, da se 
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mora teritorialna kohezija osredotočati 
predvsem na dobro vodenje in 
državljanom Unije nuditi pravične 
možnosti glede življenjskih pogojev in 
kakovosti življenja; 

Or. en

Predlog spremembe 120
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da je vredno razmisliti o 
sprejetju opredelitve, ki bi govorila o tem, 
da je sestavni del teritorialne kohezije 
odprava vseh ovir in omejitev za razvoj, ki 
zmanjšujejo možnosti za doseganje 
ekonomske in socialne kohezije na 
posameznem območju; poudarja, da je 
treba v zvezi s tem odpraviti prometne 
ovire, ustvariti povezave med centri rasti 
in celotno regijo, pospeševati medregijsko 
in čezmejno sodelovanje in povezave ter 
razviti mreže za znanstveno sodelovanje 
ter vzpostaviti povezave med dejavnostjo 
razvoja in raziskav in poslovnim svetom; 

Or. pl

Predlog spremembe 121
Elspeth Attwooll

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. vendar meni, da mora takšna 
opredelitev omogočati prepoznavanje 
morebitnih lastnosti, ki so skupnostim po 
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EU skupne, ter oceno, kako oblikovati 
sektorske in druge politike, da bodo kar 
najbolje ustrezale tem posebnim 
razmeram; v zvezi s tem meni, da bi bilo 
dejansko treba izvesti oceno ozemeljskega 
bogastva vseh ozemelj EU; meni, da je 
treba doseči skupne opredelitve med seboj 
tesno povezanih pojmov, kot so „ozemlje“, 
„mestno območje“, „podeželje“, „višinsko
območje“, „gorsko območje“, „oddaljeno 
območje“ in drugi;

Or. en

Predlog spremembe 122
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je natančna določitev 
različnih razmer, prednosti in slabosti 
posameznih ozemelj nujna za 
uresničevanje dodane vrednosti, ki jo daje 
teritorialna kohezija; posebnosti so lahko 
podlaga za delitev dela pri uresničevanju 
kohezijske politike Evropske unije; 

Or. hu

Predlog spremembe 123
Constanze Angela Krehl

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je treba teritorialno 
kohezijo vključiti v koncept enotne 
kohezijske politike Evropske unije in ne 
sme voditi v njeno sektorsko 
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razdrobljenost;

Or. de

Predlog spremembe 124
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. meni, da mora dodana vrednost 
ozemeljske razsežnosti pomeniti, da bodo 
regije, ki najbolj zaostajajo, še naprej 
dobivale podporo, vlaganja pa naj se 
usmerijo na tista področja, ki imajo 
potencial, da lahko poženejo razvoj na 
širšem območju; 

Or. pl

Predlog spremembe 125
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. meni, da je najprej treba proučiti, 
kako bi bilo mogoče instrumente, ki so že 
na voljo, razširiti, tako da bi zajeli tudi 
cilje teritorialne kohezije;

Or. hu

Predlog spremembe 126
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. ker lahko vse politike, ki se nanašajo 
na določeno ozemlje, nanj hkrati vplivajo 
pozitivno in negativno, priporoča, da se ti 
vplivi razčlenijo po posameznih politikah 
in se analizirajo za vsako regijo, kar bo 
izločilo tiste elemente, ki zaradi 
premajhne usklajenosti šibijo pozitivne 
učinke;

Or. hu

Predlog spremembe 127
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. odločno poziva Komisijo, naj po 
izvedbi tega posvetovalnega postopka 
nadaljuje delo z objavo bele knjige o 
teritorialni koheziji; meni, da bo to koristno 
pri usklajevanju tega pojma, obenem pa 
bodo v njej predlagane konkretne določbe 
in ukrepi politike, ki bi morali biti uvedeni 
v zakonodajnem svežnju o strukturnih 
skladih za obdobje po letu 2013;

19. odločno poziva Komisijo, naj po 
izvedbi tega posvetovalnega postopka 
nadaljuje delo z objavo bele knjige o 
teritorialni koheziji; meni, da bo to koristno 
pri jasni opredelitvi tega pojma in dodana 
vrednost bele knjige za sedanjo kohezijsko 
politiko, obenem pa bodo v njej predlagane 
konkretne določbe in ukrepi politike, ki 
bodo pomagali rešiti rastoče težave in ki bi 
morali biti uvedeni v zakonodajnem 
svežnju o strukturnih skladih za obdobje po 
letu 2013;

Or. pl

Predlog spremembe 128
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 19



AM\757960SL.doc 69/105 PE416.601v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. odločno poziva Komisijo, naj po 
izvedbi tega posvetovalnega postopka 
nadaljuje delo z objavo bele knjige o 
teritorialni koheziji; meni, da bo to koristno 
pri usklajevanju tega pojma, obenem pa 
bodo v njej predlagane konkretne določbe 
in ukrepi politike, ki bi morali biti uvedeni 
v zakonodajnem svežnju o strukturnih 
skladih za obdobje po letu 2013; 

19. odločno poziva Komisijo, naj po 
izvedbi tega posvetovalnega postopka 
nadaljuje delo z objavo bele knjige o 
teritorialni koheziji; meni, da bo to koristno 
pri usklajevanju tega pojma, obenem pa 
bodo v njej predlagane konkretne določbe 
in ukrepi politike, ki bi morali biti uvedeni 
v zakonodajnem svežnju o strukturnih 
skladih za obdobje po letu 2013 in s tem 
povezanem finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 129
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj v sklopu 
opredeljevanja namembnosti za 
strukturne sklade za obdobje 2007–2013 
izvede presojo, koliko sta k teritorialni 
koheziji prispevali lizbonska in göteborška 
strategija;

Or. es

Predlog spremembe 130
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da se za konvergenco med 
državami zelo pogosto skriva naraščajoča 
vrzel med regijami in znotraj posameznih 
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regij; ugotavlja, da so te razlike med 
regijami in lokalne razlike opazne na več 
področjih: pri zaposlovanju, 
produktivnosti, prihodkih, stopnji
izobrazbe in inovacijski zmogljivosti; 
poudarja tudi vlogo, ki jo ima teritorialno 
sodelovanje pri premagovanju teh težav;

Or. es

Predlog spremembe 131
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. priporoča, naj se mehanizem ocene 
učinka, ki ga sedaj uporablja Evropska 
komisija, razširi na teritorialne vidike;

Or. hu

Predlog spremembe 132
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja, da je regionalna 
konkurenčnost v veliki meri odvisna od 
produktivnosti, dostopnosti trgov ter 
stopnje kvalificiranosti delovne sile, ki se 
med regijami in celo v eni sami regiji 
razlikujejo veliko bolj kot pa med 
državami članicami; poleg tega ugotavlja, 
da se institucionalni dejavniki vse bolj 
obravnavajo kot ključni elementi 
konkurenčnosti, vključno z dejavniki, kot 
je plemenitenje socialnega kapitala v 
obliki poslovne kulture in skupnih 
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vedenjskih norm, ki omogočajo 
sodelovanje, podjetnost in učinkovitost 
javne uprave; 

Or. es

Predlog spremembe 133
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. ob upoštevanju dejstva, da je to nov 
koncept, meni, da je v zvezi s 
sodelovanjem še zlasti pomembno, da se 
med akterji v različnih sektorjih ne razvije 
zgolj horizontalna, temveč tudi vertikalna 
komunikacija;

Or. hu

Predlog spremembe 134
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. v zvezi s tem ugotavlja, da se nekatere 
razvite in celo nekatere manj razvite regije 
srečujejo z vse številčnejšimi težavami, ki 
imajo močan ozemeljski vpliv v smislu 
razvojnega potenciala: nizko stopnjo 
gospodarske rasti, upad produktivnosti in 
zaposlovanja ter staranje prebivalstva in 
upadanje njegovega števila;

Or. es



PE416.601v01-00 72/105 AM\757960SL.doc

SL

Predlog spremembe 135
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k bistveni okrepitvi cilja 
evropskega ozemeljskega sodelovanja za 
naslednje programsko obdobje; je 
prepričan o evropski dodani vrednosti tega 
cilja, tudi zaradi neposredne udeležbe 
regionalnih in lokalnih organov pri 
načrtovanju in izvajanju ustreznih 
programov čezmejnega, nadnacionalnega 
in medregijskega sodelovanja; v zvezi s 
tem tudi poudarja pomembnost čezmejne 
razsežnosti ter ustreznih operativnih 
programov evropske sosedske politike;

21. poziva k bistveni okrepitvi cilja 
evropskega ozemeljskega sodelovanja za 
naslednje programsko obdobje; je 
prepričan o evropski dodani vrednosti tega 
cilja, tudi zaradi neposredne udeležbe 
regionalnih in lokalnih organov pri 
načrtovanju in izvajanju ustreznih 
programov čezmejnega, nadnacionalnega 
in medregijskega sodelovanja; v zvezi s 
tem tudi poudarja potrebo po boljšem 
usklajevanju ukrepov za teritorialno 
sodelovanje z zunanjim vidikom 
čezmejnega sodelovanja zaradi širitve 
Evropske unije, z državami, ki so 
upravičene do članstva v evropski sosedski 
politiki, Rusko federacijo in sosednjimi 
državami najbolj oddaljenih regij;

Or. es

Predlog spremembe 136
Elspeth Attwooll

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k bistveni okrepitvi cilja 
evropskega ozemeljskega sodelovanja za 
naslednje programsko obdobje; je 
prepričan o evropski dodani vrednosti tega 
cilja, tudi zaradi neposredne udeležbe 
regionalnih in lokalnih organov pri 
načrtovanju in izvajanju ustreznih 
programov čezmejnega, nadnacionalnega 
in medregijskega sodelovanja; v zvezi s 
tem tudi poudarja pomembnost čezmejne 

21. poziva k bistveni okrepitvi cilja 
evropskega ozemeljskega sodelovanja za 
naslednje programsko obdobje; je 
prepričan o evropski dodani vrednosti tega 
cilja, tudi zaradi neposredne udeležbe 
regionalnih in lokalnih organov pri
načrtovanju in izvajanju ustreznih 
programov čezmejnega, nadnacionalnega 
in medregijskega sodelovanja; v zvezi s 
tem tudi poudarja pomembnost čezmejne 
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razsežnosti ter ustreznih operativnih 
programov evropske sosedske politike; 

razsežnosti ter ustreznih operativnih 
programov evropske sosedske politike; 
vendar meni, da se to ne sme zgoditi na 
račun neposredne podpore, ki se regijam 
dodeljuje v okviru drugih dveh ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 137
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva k bistveni okrepitvi cilja 
evropskega ozemeljskega sodelovanja za 
naslednje programsko obdobje; je 
prepričan o evropski dodani vrednosti tega 
cilja, tudi zaradi neposredne udeležbe 
regionalnih in lokalnih organov pri 
načrtovanju in izvajanju ustreznih 
programov čezmejnega, nadnacionalnega 
in medregijskega sodelovanja; v zvezi s 
tem tudi poudarja pomembnost čezmejne 
razsežnosti ter ustreznih operativnih 
programov evropske sosedske politike;

21. poziva k bistveni okrepitvi cilja 
evropskega ozemeljskega sodelovanja za 
naslednje programsko obdobje; je 
prepričan o evropski dodani vrednosti tega 
cilja, tudi zaradi neposredne udeležbe 
regionalnih in lokalnih organov pri 
načrtovanju in izvajanju ustreznih 
programov čezmejnega, nadnacionalnega 
in medregijskega sodelovanja; v zvezi s 
tem tudi poudarja pomembnost čezmejne 
razsežnosti ter ustreznih operativnih 
programov evropske sosedske politike in 
celostnega razvoja morskih bazenov;

Or. en

Predlog spremembe 138
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi se morala teritorialna 
kohezija razvijati kot prečno načelo, ki bo
osnova vseh politik in ukrepov Skupnosti; 
meni, da bi moral biti zgled za to, kako 
vključiti teritorialno kohezijo v prihodnji 

22. meni, da bi se morala 
teritorialna kohezija razvijati kot 
prečno načelo, ki bi moralo biti
osnova vseh politik in ukrepov 
Skupnosti; meni, da bi moral biti 
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razvoj vseh ustreznih politik Skupnosti, 
razvoj načela trajnostnega razvoja in 
varstva okolja;

zgled za to, kako vključiti 
teritorialno kohezijo v prihodnji 
razvoj vseh ustreznih politik 
Skupnosti, razvoj načela 
trajnostnega razvoja in varstva 
okolja; v tem okviru je treba 
srednjeročno in dolgoročno dati 
poseben poudarek zagotavljanju 
razvojnih možnosti za vsako 
ozemeljsko enoto in zagotavljanju, 
da bodo imeli državljani dostop do 
osnovnih socialnih, ekonomskih 
in kulturnih ugodnosti; vendar 
meni, da ta horizontalna 
razsežnost teritorialne kohezije 
slednje ne sme omejiti na splošen, 
abstraktni okvir vrednot; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
sredstva za načrtovanje in 
izvajanje politike ter zakonodajo 
za njeno uporabo;

Or. el

Predlog spremembe 139
Stavros Arnaoutakis

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da bi se morala teritorialna 
kohezija razvijati kot prečno načelo, ki bo 
osnova vseh politik in ukrepov Skupnosti; 
meni, da bi moral biti zgled za to, kako 
vključiti teritorialno kohezijo v prihodnji 
razvoj vseh ustreznih politik Skupnosti, 
razvoj načela trajnostnega razvoja in 
varstva okolja;

22. meni, da bi se morala teritorialna 
kohezija razvijati kot prečno načelo, ki bo 
osnova vseh politik in ukrepov Skupnosti; 
meni, da bi moral biti zgled za to, kako
vključiti teritorialno kohezijo v prihodnji 
razvoj vseh ustreznih politik Skupnosti, 
razvoj načela trajnostnega razvoja in 
varstva okolja; poziva Komisijo, naj 
nemudoma nadaljuje posvetovanje med 
službami in čim prej sprejme vse potrebne 
pobude, da se v zakonodajne predloge 
hitro prenese potrebno usklajevanje 
sektorskih politik o delovanju na vseh 
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teritorialnih ravneh;

Or. el

Predlog spremembe 140
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. 22. meni, da bi se morala teritorialna 
kohezija razvijati kot prečno načelo, ki 
bo osnova vseh politik in ukrepov 
Skupnosti; meni, da bi moral biti zgled 
za to, kako vključiti teritorialno 
kohezijo v prihodnji razvoj vseh 
ustreznih politik Skupnosti, razvoj 
načela trajnostnega razvoja in varstva 
okolja;

22. meni, da bi se morala teritorialna 
kohezija razvijati kot prečno načelo, ki bo 
osnova vseh politik in ukrepov Skupnosti; 
meni, da bi moral biti zgled za to, kako 
vključiti teritorialno kohezijo v prihodnji 
razvoj vseh ustreznih politik Skupnosti, 
razvoj načela trajnostnega razvoja in 
varstva okolja, saj mora teritorialna 
kohezija nastopati na vseh področjih 
politik, povezanih s kohezijo;

Or. hu

Predlog spremembe 141
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. ugotavlja, da bodo imele podnebne 
spremembe resne posledice za teritorialno 
kohezijo, vendar bo učinek glede na regije 
različen; naravne katastrofe, kot so 
gozdni požari, suše in poplave, bodo 
pogostejše in hujše ter bodo zahtevale 
različne odzive glede na regijo Evropske 
unije; meni, da bi morala biti kohezijska 
politika Evropske unije „podnebju 
prijazna“, vendar opozarja, da so 
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možnosti, ki so na voljo za kohezijsko 
politiko na tem področju, omejene; meni, 
da bi moral biti boj proti podnebnim 
spremembam obravnavan tudi v drugih
politikah Skupnosti;

Or. es

Predlog spremembe 142
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. ker pomanjkanje usklajevanja med 
politikami močno ovira učinkovitost 
uresničevanja ciljev in zato povzroča 
presežne stroške, opozarja na 
pomembnost dejstva, da je treba cilje, 
določene za teritorialno kohezijo, kjer je 
to mogoče, uresničevati znotraj sedanjih 
upravnih in institucionalnih okvirov brez 
nadaljnjega povečevanja birokratskega 
bremena in s tem znatno izboljšati 
stroškovno učinkovitost in usmerjenost v 
rezultate;

Or. hu

Predlog spremembe 143
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da vsa ozemlja EU, čeprav 
je njihova razvojna dinamika različna, 
potrebujejo celostne razvojne strategije, ki 
bodo zajemale številna področja razvoja, 
ter da je zato bistvenega pomena boljša 
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integracija različnih evropskih in 
nacionalnih virov financiranja ter drugih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 144
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poudarja pomembnost vključevanja
vidika spola, enakih možnosti in posebnih 
potreb invalidnih oseb ter starejših 
državljanov na vseh stopnjah izvajanja in 
presojanja kohezijske politike;

Or. es

Predlog spremembe 145
Elspeth Attwooll

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in 
izvajanje ustreznih politik na terenu, pri 
čemer bodo upoštevane tudi različne 
ozemeljske posebnosti; poudarja pa, da 
ostaja BDP edino merilo za upravičenost 
do finančne pomoči iz strukturnih 
skladov;

23. ugotavlja, da bo v kontekstu 
teritorialne kohezije BDP po vsej 
verjetnosti ostal glavno merilo za 
določanje upravičenosti regij do 
strukturnih sredstev v skladu s 
konvergenčnim ciljem, vendar je treba, za 
boljše oblikovanje in izvajanje ustreznih 
politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti, ter za dodeljevanje sredstev 
znotraj takih regij, uporabiti dodatne 
kvalitativne kazalnike; poudarja potrebo 
po oblikovanju takih kazalnikov;
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Or. en

Predlog spremembe 146
Gerardo Galeote

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja svojo zaskrbljenost 
zaradi dejstva, da nesporno povečanje 
konvergence med državami pogosto 
zakriva naraščajoče število razlik med 
regijami in znotraj njih, ter zaradi tega 
vztraja, da je potrebna poglobljena 
obravnava smotrnosti uporabe BDP kot 
edinega merila za upravičenost do 
finančne pomoči iz strukturnih skladov;

Or. es

Predlog spremembe 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti ter zavarovani naravni viri; 
poudarja pa, da ostaja BDP osrednje 
merilo za določanje območij, ki prejemajo 
pomoč; ponovno poudarja potrebo po 
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preveritvi, katera dodatna merila je treba 
uporabiti za opis stanja regij;

Or. de

Predlog spremembe 148
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da BDP, kot edino 
merilo za upravičenost do finančne pomoči 
iz strukturnih skladov, ne zadošča in ga je 
treba dopolniti s kazalniki, ki bodo 
vključevali ekonomske, socialne in 
ozemeljske dejavnike; zato poziva 
Komisijo, naj brez odlašanja pripravi 
potrebne študije ter razvije možnost 
opredelitve novih, zanesljivih kazalnikov 
in načina, kako jih bo mogoče vključiti v 
sistem za oceno regionalnih razlik;

Or. el

Predlog spremembe 149
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
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ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da mora BDP 
ostati pomembno merilo za upravičenost 
regij, ki želijo pridobiti finančno pomoč iz 
strukturnih skladov, čeprav bi morali imeti 
vlogo tudi dodatni dejavniki; zato 
poudarja potrebo po razvoju novih 
kazalnikov, kot so socialni podatki 
(stopnja brezposelnosti), okoljski podatki 
(emisije CO2), dostop do storitev, dostop 
do velikih mestnih središč in prometnih 
vozlišč, v kolikšni meri je vzpostavljena 
informacijska družba, stopnja 
policentrizma, gostota prebivalstva, 
razlika v BDP v primerjavi s sosednjimi 
območji itd.;

Or. pl

Predlog spremembe 150
Ambroise Guellec

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da morajo biti ti 
dodatni kazalniki povezani z BDP, ki v 
prihodnosti ne bi smel ostati edino merilo 
za upravičenost do finančne pomoči iz 
strukturnih skladov;

Or. fr
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Predlog spremembe 151
Emanuel Jardim Fernandes

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; ugotavlja, da je bil BDP edino 
merilo za upravičenost do finančne pomoči 
iz strukturnih skladov; meni pa, da je treba 
v ta namen uporabiti tudi dodatne 
kvalitativne kazalnike;

Or. pt

Predlog spremembe 152
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za določanje upravičenosti 
regij v okviru cilja 1 (konvergenca);

Or. en
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Predlog spremembe 153
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
glavno merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

Or. pl

Predlog spremembe 154
Kyriacos Triantaphyllides

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike in merila za boljše oblikovanje 
in izvajanje ustreznih politik na terenu, pri 
čemer bodo upoštevane tudi različne 
ozemeljske posebnosti; poudarja pa, da 
ostaja BDP edino merilo za upravičenost 
do finančne pomoči iz strukturnih skladov; 
ta merila morajo upoštevati dejstvo, da 
skupni BDP vsake države ni enakomerno 
porazdeljen med vse njene državljane; 
zato bo treba za izračun realnega BDP na 
prebivalca posamezne države ali regije
vključiti kupno moč plač prebivalcev v 
PKM (enote paritete kupne moči), 
podatek, ki ga že zbira Evropski statistični 
urad; primerjavo med regijami je treba 
vedno narediti na podlagi PKM, ki odraža 
realnost gospodarstva s stališča 
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državljanov; poudarja, da peto poročilo 
Komisije o napredku glede ekonomske in 
socialne kohezije ustrezno navaja PKM;

Or. el

Predlog spremembe 155
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; v zvezi s tem opozarja, da bi 
kvantitativna baza podatkov na ravni 
NUTS III ali nižje omogočila bolj 
učinkovito opredeljevanje potreb in 
razvijanje potenciala tako na 
podregionalni kot tudi sosedski ravni, da 
bi tako upoštevali razlike znotraj mest;
poudarja pa, da ostaja BDP edino merilo za 
upravičenost do finančne pomoči iz 
strukturnih skladov;

Or. fr

Predlog spremembe 156
Stavros Arnaoutakis

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 

23. poudarja, da je treba za teritorialno 
kohezijo opredeliti dodatne kvalitativne 
kazalnike za boljše oblikovanje in izvajanje 
ustreznih politik na terenu, pri čemer bodo 
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upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da ostaja BDP 
edino merilo za upravičenost do finančne 
pomoči iz strukturnih skladov;

upoštevane tudi različne ozemeljske 
posebnosti; poudarja pa, da BDP, kot edino 
merilo za upravičenost do finančne pomoči 
iz strukturnih skladov, ne zadošča in ga je 
treba dopolniti s kazalniki, ki vključujejo 
ekonomske, socialne in ozemeljske 
dejavnike; zato poziva Komisijo, naj brez 
odlašanja pripravi potrebne študije in 
razvije možnost opredelitve novih, 
zanesljivih kazalnikov in načina, na 
katerega jih je mogoče vključiti v sistem 
za presojo regionalnih razlik;

Or. el

Predlog spremembe 157
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja potrebo po pravih 
instrumentih za upoštevanje ozemeljskih 
razlik v javnih politikah, kot je na primer 
razpoložljivi dohodek na prebivalca za 
upoštevanje prenosov sredstev (česar BDP 
na prebivalca ne upošteva), fiskalna 
zmožnost in dostopnost različnih storitev 
(promet, distribucija energije, zdravstvo, 
izobraževanje) ali celo oblikovanje 
sestavljenih indeksov človekovega 
razvoja;

Or. es

Predlog spremembe 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj preuči, v 
kolikšni meri je mogoče v prihodnje 
odpraviti problem izravnavanja notranjih 
razvojnih razlik območij NUTS II z 
določitvijo upravičenih območij na ravni 
NUTS III; 

Or. de

Predlog spremembe 159
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. ker je cilj kohezijske politike, da bi 
bila kakovost življenja državljanov 
Evropske unije na enaki ravni po vsem 
ozemlju Unije, meni, da je bistvenega 
pomena uporabiti enake kazalnike, ki 
lahko merijo raven kakovosti življenja;

Or. hu

Predlog spremembe 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. ugotavlja, da se lahko pri regijah, ki 
so upravičene do sredstev v okviru cilja 
regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja, poleg BDP že uporabljajo 
tudi drugi kazalniki, in poudarja, da bi 
eden od njih moral biti, ali je področje 
opredeljeno kot gorsko, otoško, oddaljeno 
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ali redko poseljeno; 

Or. en

Predlog spremembe 161
Elspeth Attwooll

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. meni tudi, da lahko obstajajo razlogi 
za ponovno določitev ravni NUTS, pri 
katerih se ocenjuje upravičenost, da bi 
financiranje tako lahko bilo bolje 
usmerjeno;

Or. en

Predlog spremembe 162
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. meni, da je treba za boljše usklajevanje 
ozemeljskega vpliva sektorskih politik 
Skupnosti bolje razumeti in meriti učinke 
tega vpliva; zato poziva Komisijo, naj 
nadaljuje ocenjevanje ozemeljskega vpliva 
teh politik; pričakuje, da bo Komisija 
predstavila tudi konkretne načine za 
vzpostavitev vzajemnega dopolnjevanja 
med temi teritorialnimi in sektorskimi 
politikami;

24. meni, da je treba za boljše usklajevanje 
ozemeljskega vpliva sektorskih politik 
Skupnosti bolje razumeti in meriti učinke 
tega vpliva; zato poziva Komisijo, naj 
nadaljuje ocenjevanje ozemeljskega vpliva 
teh politik; pričakuje, da bo Komisija 
predstavila tudi konkretne načine za 
vzpostavitev vzajemnega dopolnjevanja 
med temi teritorialnimi in sektorskimi 
politikami; poudarja, da so evropske 
politike, zlasti kohezijska, sprožile proces 
preobrazbe upravljanja: iz sistema, ki je 
bil pogosto centraliziran in zaprt 
(geografsko, pa tudi sektorsko), se je 
upravljanje razvilo v smeri vse bolj 
celovitega sistema na več ravneh; glede 
tega opozarja, da so pobude Skupnosti, 
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kot so URBAN I in II v mestnih četrtih ter 
LEADER na podeželskih območjih, 
pokazale učinkovitost metod, za katere je 
med drugim značilen celovit večsektorski 
in teritorialni pristop od spodaj navzgor; 

Or. fr

Predlog spremembe 163
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva vse evropske akterje, javne 
organe, države in državljane, naj 
formalizirajo ozemeljsko upravljanje, ki 
bo preseglo tradicionalne upravne in 
pravne sheme in predvidevalo:
– organizacijo skupnega dela različnih 
akterjev, ki jih zadeva odgovor na isto 
potrebo državljanov – uporabnikov, na 
ozemlju, ki bo ustrezalo tej potrebi, ter 
– skladno in učinkovito delovanje, to je 
delovanje s priznanimi metodami, kakršna 
je projektno vodenje, in različnimi 
obstoječimi pravnimi podlagami za 
sodelovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 164
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. predlaga, naj se prednost nameni 
vsem politikam, ki spodbujajo resnični 
policentrični razvoj ozemelj, s čimer bi se 
zmanjšal pritisk na glavna mesta in 
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spodbudil nastanek drugotnih polov; 
meni, da se pri tem ne sme spregledati 
podpore podeželju in pomembne vloge, ki 
jo imajo tam mala in srednje velika mesta;

Or. es

Predlog spremembe 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj pripravi predlog 
o uvedbi teritorialne komponente v 
strateško okoljsko presojo za primerno 
upoštevanje prostorskih učinkov 
programov, načrtov in projektov; 

Or. de

Predlog spremembe 166
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. ponovno poziva Komisijo, naj opravi 
posebno analizo vpliva in učinkovitosti 
strukturnih skladov in evropskih politik za 
mala in srednje velika podjetja v regijah 
ter upravnih in finančnih težav, s katerim 
se ta podjetja srečujejo;

Or. fr
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Predlog spremembe 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponavlja svojo stalno zahtevo po 
oblikovanju obsežne strategije EU za 
regije z geografskimi posebnostmi, ki bi 
jim omogočile bolje reševati svoje težave 
in izzive, s katerimi se spopadajo; meni, 
da bi se morala strategija EU osrediniti 
tudi na prilagajanje politike Skupnosti 
posebnim potrebam in bogastvu teh regij;

25. poudarja, da je prostorsko sodelovanje 
območij, ki si delijo skupni naravni 
prostor, na primer obalna območja, 
območja, ki mejijo na reke, ter gorska 
območja, ciljno usmerjena in obetavna 
strategija za teritorialno kohezijo, ki jo je 
treba dalje razvijati in spodbujati, saj 
določa potrebne gospodarske in ekološke 
spodbude za posamezne regije; 

Or. de

Predlog spremembe 168
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponavlja svojo stalno zahtevo po 
oblikovanju obsežne strategije EU za regije 
z geografskimi posebnostmi, ki bi jim 
omogočile bolje reševati svoje težave in 
izzive, s katerimi se spopadajo; meni, da bi 
se morala strategija EU osrediniti tudi na 
prilagajanje politike Skupnosti posebnim 
potrebam in bogastvu teh regij;

25. ponavlja svojo stalno zahtevo po 
oblikovanju obsežne strategije EU za regije 
z geografskimi posebnostmi, ki bi jim 
omogočile bolje reševati svoje težave in 
izzive, s katerimi se spopadajo; meni, da bi 
morala strategija EU poudariti ozemeljsko 
razsežnost kohezijske politike in se 
osrediniti na prilagajanje politike 
Skupnosti posebnim potrebam in bogastvu 
teh regij;

Or. pl
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Predlog spremembe 169
Stavros Arnaoutakis

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponavlja svojo stalno zahtevo po 
oblikovanju obsežne strategije EU za regije 
z geografskimi posebnostmi, ki bi jim 
omogočile bolje reševati svoje težave in 
izzive, s katerimi se spopadajo; meni, da bi 
se morala strategija EU osrediniti tudi na 
prilagajanje politike Skupnosti posebnim 
potrebam in bogastvu teh regij; 

25. ponavlja svojo stalno zahtevo po 
oblikovanju obsežne strategije EU za regije 
z geografskimi posebnostmi, ki bi jim 
omogočile bolje reševati svoje težave in 
izzive, s katerimi se spopadajo; meni, da bi 
se morala strategija EU osrediniti tudi na 
prilagajanje politike Skupnosti posebnim 
potrebam in bogastvu teh regij; poudarja, 
da je izvajanje takšne strategije bistveni 
pogoj za gospodarski in družbeni razvoj 
teh ozemelj v okviru teritorialne kohezije;

Or. el

Predlog spremembe 170
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. ponavlja svojo stalno zahtevo po 
oblikovanju obsežne strategije EU za regije 
z geografskimi posebnostmi, ki bi jim 
omogočile bolje reševati svoje težave in 
izzive, s katerimi se spopadajo; meni, da bi 
se morala strategija EU osrediniti tudi na 
prilagajanje politike Skupnosti posebnim 
potrebam in bogastvu teh regij; 

25. ponavlja svojo stalno zahtevo po 
oblikovanju obsežne strategije EU za regije 
z geografskimi posebnostmi, ki bi jim 
omogočile bolje reševati svoje težave in 
izzive, s katerimi se spopadajo; meni, da bi 
se morala strategija EU osrediniti tudi na 
prilagajanje politike Skupnosti posebnim 
potrebam in bogastvu teh regij; poudarja, 
da je izvajanje takšne strategije bistveni 
pogoj za razvoj teh ozemelj v okviru 
teritorialne kohezije;

Or. el
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Predlog spremembe 171
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. opozarja na razlike med regijami v 
smislu dostopnosti in povezanosti med 
središči in obrobji, ki so posledica 
geografskih in strukturnih 
pomanjkljivosti, nezadostnih naložb v 
prometno infrastrukturo, pa tudi 
neuspeha pri razvejanju možnih 
prometnih povezav in pomanjkljivih 
javnih storitev, kot so izobraževanje, 
zdravstvo itd.; zlasti opozarja na velike 
ovire glede dostopnosti v goratih in 
otoških regijah ter obrobnih in najbolj 
oddaljenih regijah, odročnih mejnih 
mestih, redko naseljenih območjih in 
območjih upadanja prebivalstva; poziva 
institucije Skupnosti, države članice ter 
regionalne in lokalne organe, naj 
sprejmejo posebne ukrepe za zmanjšanje 
razlik med ozemeljsko dostopnimi 
regijami in regijami s strukturnimi 
pomanjkljivostmi ter spodbudijo potencial 
teh regij, njihovo privlačnost ter njihov 
trajnostni razvoj;

Or. es

Predlog spremembe 172
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. glede na rezultate analize operativnih 
programov, ki se sofinancirajo iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj za 
obdobje 2007–2013, poziva Komisijo, 
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države članice in upravne organe 
strukturnih skladov, naj razvijejo dobro 
upravljanje mest, zlasti z uporabo 
tehnične pomoči, da bi spodbudili
trajnostni razvoj mestnih območij ali 
prenos ukrepov na lokalne/mestne 
skupnosti; 

Or. fr

Predlog spremembe 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da je poleg prostorskega 
sodelovanja odločilna evropska dejavnost 
izvajanje Nature 2000, vključno z 
mreženjem naravnih prostorov, kar vpliva 
na prostorsko načrtovanje držav članic; 
poziva države članice, naj v svoje 
prostorsko načrtovanje vnesejo predvsem 
evropski načeli policentričnega razvoja in 
partnerstva mesto-podeželje;

Or. de

Predlog spremembe 174
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. opozarja, da je za učinkovito 
uresničevanje potrebna večplastna 
strategija, katere cilj bo več kot samo en 
skupni načrt za vse regije, Evropska unija 
pa bi morala zgolj pokazati pot k razvoju 
regionalnih strategij, ki bodo odražale
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posebne značilnosti;

Or. hu

Predlog spremembe 175
Oldřich Vlasák

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poudarja, da so potrebne usklajene 
in izčrpne strategije na ravni EU v 
podporo urbanim območjem in podeželju, 
ki jim bodo omogočale skupno 
obravnavanje težav in izzivov, s katerimi 
se soočajo; 

Or. en

Predlog spremembe 176
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poudarja, da je treba koncept 
teritorialne kohezije razdeliti na več 
posebnih ciljev, ki bodo opredeljeni na 
lokalni ravni;

Or. hu

Predlog spremembe 177
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 25 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25c. poudarja resnost problema upadanja 
prebivalstva na več ozemljih EU, ki s 
seboj prinaša staranje prebivalstva, izgubo 
človeškega kapitala, beg kapitala, dražje 
storitve itd.;

Or. es

Predlog spremembe 178
Gábor Harangozó

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da se je treba v okviru 
teritorialne kohezije odzvati tudi na vse 
večje neenakosti znotraj posameznih regij 
v različnih delih Unije ter razviti strategijo 
za najbolj prikrajšana in ogrožena 
območja, ki jih pestita teritorialna in 
socialna izključenost;

Or. en

Predlog spremembe 179
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. ugotavlja, da morajo države članice 
ostati svobodne pri določanju vsebine 
svojih politik teritorialne kohezije; zato 
meni, da bi bila lahko odprta koordinacija
eno od sredstev za nadaljnji razvoj 
sodelovanja v okviru ozemeljske politike 
EU;
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Or. en

Predlog spremembe 180
Pedro Guerreiro

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. opozarja na položaj regij, ki so 
izključene iz skupine najrevnejših regij v 
EU-27, čeprav so med najrevnejšimi v 
EU-15, in sicer zgolj iz statističnih 
razlogov; priporoča, da se pozornost 
nameni posebnim razmeram v teh regijah, 
ki so v sedanjem finančnem okviru 
utrpele zmanjšanja plačil; meni, da je 
treba ta okvir revidirati, da bi lahko regije, 
ki jih je prizadel ta „statistični učinek“, 
prejemale enako stopnjo podpore, ki bi jo 
prejele, če bi merilo za upravičenost 
temeljilo na EU-15;

Or. pt

Predlog spremembe 181
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poziva k vključitvi ciljev teritorialne 
agende in leipziške listine v sprejetje 
posebnega akcijskega programa za boljše 
vključevanje ozemeljske razsežnosti v vse 
javne politike na ravni Skupnosti ter 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

Or. es
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Predlog spremembe 182
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. ponovno poziva države članice, naj 
pripravijo posebno zasedanje Sveta, na 
katerem bodo sodelovali ministri, pristojni 
za kohezijsko politiko;

Or. fr

Predlog spremembe 183
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. poziva Komisijo, naj obravnava resno 
problematiko nenadzorovane 
urbanizacije, ki lahko povzroči 
demografsko, gospodarsko, družbeno, 
prometno in okoljsko neravnovesje na 
omejenem območju in vodi v 
suburbanizacijo ter praznjenje 
podeželskih območij, ki so oddaljena od 
mest; 

Or. es

Predlog spremembe 184
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. z velikim zanimanjem ugotavlja, da so 
v petem poročilu o napredku prvič izrecno 

28. z velikim zanimanjem ugotavlja, da so 
v petem poročilu o napredku prvič izrecno 
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omenjene regije v prehodnem obdobju, ki 
so nekje vmes med konvergenčnimi 
regijami in regijami s ciljem regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja; priznava, 
da je treba ločeno obravnavati te regije, ki 
so zdaj v obdobju uvajanja ali v obdobju 
postopnega izločanja in razpete med obema 
ciljema; poziva Komisijo, naj v smislu 
teritorialne kohezije vzpostavi obsežnejši 
sistem pomoči za postopen prehod za 
regije, ki bodo kmalu presegle prag 75 % 
BDP, da bi jim omogočila jasnejši položaj 
in več varnosti pri razvoju;

omenjene regije v prehodnem obdobju, ki 
so nekje vmes med konvergenčnimi 
regijami in regijami s ciljem regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja; priznava, 
da je treba ločeno obravnavati te regije, ki 
so zdaj v obdobju uvajanja ali v obdobju 
postopnega izločanja in razpete med obema 
ciljema; poziva Komisijo, naj v smislu 
teritorialne kohezije vzpostavi obsežnejši 
sistem pomoči za postopen prehod za 
regije, ki bodo kmalu presegle prag 75 % 
BDP, da bi jim omogočila jasnejši položaj 
in več varnosti pri razvoju; meni, da je 
treba razmisliti o dodelitvi sredstev 
regijam v fazi postopnega izločanja in o 
financiranju, namenjenemu regijam 
NUTS 3, v katerih je BDP pod 75 % 
povprečja Evropske unije, pri čemer je 
treba posebno pozornost nameniti 
naraščajočim vrzelim med glavnimi mesti 
in drugimi območji regij;

Or. pl

Predlog spremembe 185
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poudarja pomembnost prehodnih 
mehanizmov financiranja za regije v fazi 
postopnega uvajanja in postopnega 
izločanja ter za države, ki zapuščajo 
Kohezijski sklad, da bi utrdili stopnjo 
konvergence, ki so jih dosegle;

Or. es
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Predlog spremembe 186
Ramona Nicole Mănescu

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter druge zainteresirane 
strani, ki imajo splošen pregled in 
razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja; 

29. meni, da bo sprejetje celostnega 
pristopa odvisen od lokalnih in 
regionalnih organov ter od udeležbe 
zainteresiranih strani v oblikovanju in 
izvajanju razvojnih strategij za posamezna 
ozemlja že od začetka, kar bi moralo 
zagotoviti skladnost ukrepov na vseh 
ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 187
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter druge zainteresirane 
strani, ki imajo splošen pregled in 
razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja; 

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter druge zainteresirane 
strani, vključno z ekonomskimi in 
socialnimi partnerji, ki imajo splošen 
pregled in razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja;
poziva Komisijo in države članice, naj v 
regijah spodbudijo vzpostavitev in 
delovanje odborov in delovnih skupin med 
javnimi organi in zainteresiranimi 
stranmi za opredelitev načinov 
sodelovanja v prihodnosti in uskladitve o 
prihodnjih strategijah razvoja zadevnih 
ozemelj;

Or. fr
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Predlog spremembe 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter druge zainteresirane 
strani, ki imajo splošen pregled in 
razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja; 

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter druge zainteresirane 
strani, ki imajo splošen pregled in 
razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice, s katerimi bo državam članicam 
in lokalnim organom pomagala pri 
konkretnem izvajanju celostnega pristopa, 
tako da bodo kar najbolje izkoristili 
sinergijo in dopolnjevanje med 
teritorialno in sektorskimi politikami;

Or. en

Predlog spremembe 189
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter druge zainteresirane 
strani, ki imajo splošen pregled in 
razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja;

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter druge zainteresirane 
strani, ki imajo splošen pregled in 
razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja;
zato poziva Komisijo, naj kot pogoj za 
dodelitev sredstev določi načela 
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upravljanja in partnerstva ter razvije 
mehanizme za uporabo teh načel ob 
upoštevanju vključenih stroškov;

Or. pl

Predlog spremembe 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter druge zainteresirane 
strani, ki imajo splošen pregled in 
razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju in izvajanju 
razvojnih strategij za posamezna ozemlja; 

29. meni, da bo imel celovit pristop več 
možnosti za uspeh, če bodo regionalni in 
lokalni organi ter partnerji iz člena 11
splošne uredbe o strukturnih skladih in 
Kohezijskem skladu in druge 
zainteresirane strani, ki imajo splošen 
pregled in razumejo potrebe in posebnosti 
posameznih ozemelj, že od začetka 
soudeleženi pri oblikovanju, izvajanju, 
spremljanju, ocenjevanju in izbiri 
projektov razvojnih strategij in operativnih 
programov za posamezna ozemlja; vztraja, 
da mora biti celostni pristop obvezni pogoj 
za prejetje pomoči;

Or. de

Predlog spremembe 191
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poudarja, da je treba učinkovitost 
projektov, ki se izvajajo na ravni države 
članice ali na lokalni ravni, meriti tudi 
glede na obseg, v katerem so zadevni 
projekti prispevali k izboljšanju kohezije 
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in s tem kakovosti življenja;

Or. hu

Predlog spremembe 192
Grażyna Staniszewska

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. priznava, da teritorialna kohezija uvaja 
nekaj novih zamisli o tem, kako izboljšati
upravljanje kohezijske politike; soglaša s 
stališčem, da so za različne težave potrebne 
različne teritorialne ravni in da je zato prvi 
pogoj v procesu snovanja teritorialne 
kohezije vzpostavitev resničnega 
partnerstva med vsemi stranmi 
regionalnega in lokalnega razvoja na 
različnih ravneh; poziva Komisijo in 
države članice, naj si čim bolj prizadevajo 
razviti takšno ozemeljsko upravljanje na 
več ravneh; meni, da bi moralo biti bistvo 
teritorialne kohezije prepoznavanje 
ustrezne teritorialne ravni za 
obravnavanje posamezne politike ali 
ukrepa;

30. priznava, da mora teritorialna kohezija 
privesti do izboljšanja upravljanja
kohezijske politike; soglaša s stališčem, da 
so za različne težave potrebne različne 
teritorialne ravni in da je zato prvi pogoj v 
procesu snovanja teritorialne kohezije 
vzpostavitev resničnega partnerstva med 
vsemi stranmi regionalnega in lokalnega 
razvoja na različnih ravneh; poziva 
Komisijo in države članice, naj si čim bolj 
prizadevajo razviti takšno ozemeljsko 
upravljanje na več ravneh; meni, da bi 
moralo biti bistvo teritorialne kohezije 
prepoznavanje ustrezne teritorialne ravni 
za obravnavanje posamezne politike ali 
ukrepa;

Or. pl

Predlog spremembe 193
Jean Marie Beaupuy

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. priznava, da teritorialna kohezija uvaja 
nekaj novih zamisli o tem, kako izboljšati 
upravljanje kohezijske politike; soglaša s 
stališčem, da so za različne težave potrebne 

30. priznava, da teritorialna kohezija uvaja 
nekaj novih zamisli o tem, kako izboljšati 
upravljanje kohezijske politike; soglaša s 
stališčem, da so za različne težave potrebne 



PE416.601v01-00 102/105 AM\757960SL.doc

SL

različne teritorialne ravni in da je zato prvi 
pogoj v procesu snovanja teritorialne 
kohezije vzpostavitev resničnega 
partnerstva med vsemi stranmi 
regionalnega in lokalnega razvoja na 
različnih ravneh; poziva Komisijo in 
države članice, naj si čim bolj prizadevajo 
razviti takšno ozemeljsko upravljanje na 
več ravneh; meni, da bi moralo biti bistvo 
teritorialne kohezije prepoznavanje 
ustrezne teritorialne ravni za obravnavanje 
posamezne politike ali ukrepa;

različne teritorialne ravni in da je zato prvi 
pogoj v procesu snovanja teritorialne 
kohezije vzpostavitev resničnega 
partnerstva med vsemi stranmi 
regionalnega in lokalnega razvoja na ravni 
EU ter nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni; poziva Komisijo in države članice, 
naj si čim bolj prizadevajo razviti takšno 
ozemeljsko upravljanje na več ravneh; 
meni, da bi moralo biti bistvo teritorialne 
kohezije prepoznavanje ustrezne 
teritorialne ravni za obravnavanje 
posamezne politike ali ukrepa;

Or. fr

Predlog spremembe 194
Elspeth Attwooll

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. priznava, da teritorialna kohezija uvaja 
nekaj novih zamisli o tem, kako izboljšati 
upravljanje kohezijske politike; soglaša s 
stališčem, da so za različne težave potrebne 
različne teritorialne ravni in da je zato prvi 
pogoj v procesu snovanja teritorialne 
kohezije vzpostavitev resničnega 
partnerstva med vsemi stranmi 
regionalnega in lokalnega razvoja na 
različnih ravneh; poziva Komisijo in 
države članice, naj si čim bolj prizadevajo 
razviti takšno ozemeljsko upravljanje na 
več ravneh; meni, da bi moralo biti bistvo 
teritorialne kohezije prepoznavanje 
ustrezne teritorialne ravni za obravnavanje 
posamezne politike ali ukrepa; 

30. priznava, da teritorialna kohezija uvaja 
nekaj novih zamisli o tem, kako izboljšati 
upravljanje kohezijske politike; soglaša s 
stališčem, da so za različne težave potrebne 
različne teritorialne ravni in da je zato prvi 
pogoj v procesu snovanja teritorialne 
kohezije vzpostavitev resničnega 
partnerstva med vsemi stranmi 
regionalnega in lokalnega razvoja na 
različnih ravneh; poziva Komisijo in 
države članice, naj si čim bolj prizadevajo 
razviti takšno ozemeljsko upravljanje na 
več ravneh; meni, da bi moralo biti bistvo 
teritorialne kohezije prepoznavanje 
ustrezne teritorialne ravni za obravnavanje 
posamezne politike ali ukrepa na način, ki 
je čim bližji državljanu;

Or. en
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Predlog spremembe 195
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. priporoča, da se zaradi vse večjega 
pomena teritorialne kohezije ne samo v 
okviru regionalne politike, temveč tudi 
drugih sektorskih politik Skupnosti, 
neformalne strukture, ki so dolgo urejale 
teritorialno kohezijo in prostorsko 
načrtovanje v Svetu, nadomestijo s 
formalnimi ministrskimi sestanki, na 
katerih naj se srečujejo ministri, pristojni 
za regionalno politiko v EU; meni, da bi 
takšen institucionalni razvoj v Svetu 
zagotovil hiter razvoj te politike;

Or. en

Predlog spremembe 196
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. poudarja, da so zamude pri izvajanju 
strukturne politike delno nastale zaradi 
preveč togih postopkov in bi zato bilo 
treba razmisliti o njihovi poenostavitvi ter 
jasni razdelitvi odgovornosti in 
pristojnosti med Evropsko unijo, državami 
članicami ter regionalnimi in lokalnimi 
organi;

Or. es
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Predlog spremembe 197
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 30 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30a. za okrepitev uresničevanja 
partnerstev priporoča, naj se ministri 
držav članic Evropske unije, odgovorni za 
regionalne in kohezijske zadeve, redno 
srečujejo in na ta način zagotovijo pretok 
informacij v zvezi s tem vprašanjem;

Or. hu

Predlog spremembe 198
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. ker je namen teritorialne kohezije 
zagotoviti enake možnosti ozemljem z 
različnimi razmerami, da z enotnim 
razvojem ne izgubijo svoje raznovrstnosti 
in individualnih značilnosti, moramo v 
skladu z besedilom zelene knjige kohezijo 
izvajati tako, da krepimo raznovrstnost in 
je ne poskušamo izničiti;

Or. hu

Predlog spremembe 199
Emmanouil Angelakas

Predlog resolucije
Odstavek 30 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30b. tudi poziva države članice, naj 
začnejo proučevati možnosti, kako bi 
lahko bolje utrdile in izvajale pojem 
teritorialne kohezije v svojih nacionalnih 
programih in politikah;

Or. en

Predlog spremembe 200
Antonio De Blasio

Predlog resolucije
Odstavek 30 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

30c. ker so kmetijska politika, politika 
regionalnega razvoja in politika razvoja 
podeželja politike Evropske unije, ki 
najbolj poudarjajo teritorialno razsežnost, 
je njihova uskladitev še posebej 
pomembna za izboljšanje učinkovitosti;

Or. hu
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