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Predlog spremembe 1
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ker je skupna kohezijska politika Unije 
osnova, na kateri temelji postopek 
evropske integracije, in ima zelo 
pomembno vlogo pri zmanjševanju razlik 
in razvojnih zaostankov;

Or. es

Predlog spremembe 2
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da regionalna politika EU 
evropski javnosti že vrsto let dokazuje 
svojo edinstveno evropsko dodano 
vrednost tako, da učinkovito spodbuja 
gospodarsko in socialno kohezijo povsod 
po EU, hkrati pa pomaga pri doseganju 
ciljev lizbonske strategije za rast in 
delovna mesta; zato nasprotuje vsem 
poskusom ponovne nacionalizacije te 
politike Skupnosti; ponavlja svoje 
dolgoletno stališče, da bi morala 
kohezijska politika pokrivati celotno 
ozemlje EU in da bi moral biti večji del 
razpoložljivih finančnih sredstev 
skoncentriran na potrebe manj razvitih 
regij;

1. meni, da regionalna politika EU 
evropski javnosti že vrsto let dokazuje 
svojo edinstveno evropsko dodano 
vrednost tako, da učinkovito spodbuja 
gospodarsko in socialno kohezijo povsod 
po EU, hkrati pa pomaga pri doseganju 
ciljev lizbonske strategije za rast in 
delovna mesta; zato nasprotuje vsem 
poskusom ponovne nacionalizacije te 
politike Skupnosti; ponavlja svoje 
dolgoletno stališče, da bi morala 
kohezijska politika pokrivati celotno 
ozemlje EU in da bi moral biti večji del 
razpoložljivih finančnih sredstev 
skoncentriran na potrebe manj razvitih 
regij; poziva Komisijo, naj oceni, v 
kolikšni meri lahko programi strukturnih 
skladov pomagajo pri doseganju posebnih 
ciljev zakonodaje Skupnosti, kot so na 
primer cilji, opredeljeni v zakonodaji 
Skupnosti o podnebnih spremembah in 
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energetiki ter v akcijskem načrtu o biotski 
raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da regionalna politika EU 
evropski javnosti že vrsto let dokazuje 
svojo edinstveno evropsko dodano 
vrednost tako, da učinkovito spodbuja 
gospodarsko in socialno kohezijo povsod 
po EU, hkrati pa pomaga pri doseganju 
ciljev lizbonske strategije za rast in 
delovna mesta; zato nasprotuje vsem 
poskusom ponovne nacionalizacije te 
politike Skupnosti; ponavlja svoje 
dolgoletno stališče, da bi morala 
kohezijska politika pokrivati celotno 
ozemlje EU in da bi moral biti večji del 
razpoložljivih finančnih sredstev 
skoncentriran na potrebe manj razvitih 
regij;

1. meni, da regionalna politika EU 
evropski javnosti že vrsto let dokazuje 
svojo edinstveno evropsko dodano 
vrednost tako, da učinkovito spodbuja 
gospodarsko in socialno kohezijo povsod 
po EU, hkrati pa pomaga pri doseganju 
ciljev lizbonske strategije za rast in 
delovna mesta in göteborških ciljev 
trajnostnega razvoja; zato nasprotuje vsem 
poskusom ponovne nacionalizacije te 
politike Skupnosti; ponavlja svoje 
dolgoletno stališče, da bi morala 
kohezijska politika pokrivati celotno 
ozemlje EU in da bi moral biti večji del 
razpoložljivih finančnih sredstev 
skoncentriran na potrebe manj razvitih 
regij;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da regionalna politika EU 
evropski javnosti že vrsto let dokazuje 
svojo edinstveno evropsko dodano 

1. meni, da regionalna politika EU 
evropski javnosti že vrsto let dokazuje 
svojo edinstveno evropsko dodano 
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vrednost tako, da učinkovito spodbuja 
gospodarsko in socialno kohezijo povsod 
po EU, hkrati pa pomaga pri doseganju 
ciljev lizbonske strategije za rast in 
delovna mesta; zato nasprotuje vsem 
poskusom ponovne nacionalizacije te 
politike Skupnosti; ponavlja svoje 
dolgoletno stališče, da bi morala 
kohezijska politika pokrivati celotno 
ozemlje EU in da bi moral biti večji del 
razpoložljivih finančnih sredstev 
skoncentriran na potrebe manj razvitih
regij;

vrednost tako, da učinkovito spodbuja 
gospodarsko in socialno kohezijo povsod 
po EU, hkrati pa pomaga pri doseganju 
ciljev lizbonske strategije za rast in 
delovna mesta; zato nasprotuje vsem 
poskusom ponovne nacionalizacije te 
politike Skupnosti; ponavlja svoje 
dolgoletno stališče, da bi morala 
kohezijska politika pokrivati celotno 
ozemlje EU in da bi moral biti večji del 
razpoložljivih finančnih sredstev 
skoncentriran na potrebe najrevnejših
regij;

Or. pl

Predlog spremembe 5
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bo treba kohezijsko politiko 
še okrepiti in da bi bilo treba še bolj 
poudariti njeno dodano vrednost; zato 
poziva, da se ji na ravni Skupnosti 
dodelijo zadostna finančna sredstva;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da kljub doseženemu 
napredku pri konvergenci v EU ostajajo 
absolutne neenakosti še vedno velike in da 
med državami članicami še vedno 
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obstajajo ogromne razlike glede stopnje 
blaginje, vključno s primeri stalnega 
razhajanja v zadnjih nekaj letih;

Or. pt

Predlog spremembe 7
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da morajo biti glavni cilji 
strukturne politike zmanjšanje neenakosti 
v stopnjah razvitosti med regijami, 
spodbujanje dejanske konvergence ter 
spodbujanje rasti in zaposlovanja, poleg 
tega pa mora biti to instrument za 
prerazdelitev in nadomestilo za povečane 
stroške zaradi enotnega trga, ekonomske 
in monetarne unije ter liberalizacije 
mednarodne trgovine držav članic in regij 
Unije z omejenimi možnostmi; 

Or. pt

Predlog spremembe 8
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. je zaskrbljen zaradi dejstva, da v 
nekaterih regijah financiranje Skupnosti 
ni zadostovalo za izravnavo negativnih 
učinkov enotnega trga, ekonomske in 
monetarne unije ter liberalizacije 
mednarodne trgovine; zato poziva 
Komisijo, naj opravi poglobljeno analizo 
učinkov pakta stabilnosti in rasti, uvedbe 
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eura in liberalizacije notranjih in 
mednarodnih trgov na kohezijsko politiko 
in konvergenco v EU; 

Or. pt

Predlog spremembe 9
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je nujno potrebno zagotoviti 
primerna finančna sredstva za obdobje po 
letu 2013 in omogočiti uspešno 
nadaljevanje tradicionalnih nalog 
kohezijske politike, pa tudi reševanje 
številnih novih globalnih izzivov s velikim 
ozemeljskim vplivom, kot so podnebne in 
demografske spremembe, energijska 
učinkovitost in koncentracija prebivalstva 
v mestih, kot je natančno opisano v 
Četrtem poročilu Komisije o gospodarski 
in socialni koheziji (COM(2007)0273); 
zato je prepričan, da 0,35 % BDP EU ne bo 
zadostovalo za financiranje te politike;

2. meni, da je nujno potrebno zagotoviti 
primerna finančna sredstva za obdobje po 
letu 2013 in omogočiti uspešno 
nadaljevanje tradicionalnih nalog 
kohezijske politike, pa tudi reševanje 
številnih novih globalnih izzivov s velikim 
ozemeljskim vplivom, kot so podnebne in 
demografske spremembe, upadanje 
prebivalstva, prilagajanje globalizaciji, 
obnova podeželskih območij, energijska 
učinkovitost in koncentracija prebivalstva 
v mestih, kot je natančno opisano v 
Četrtem poročilu Komisije o gospodarski 
in socialni koheziji (COM(2007)0273); 
zato je prepričan, da 0,35 % BDP EU ne bo 
zadostovalo za financiranje te politike;

Or. es

Predlog spremembe 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je nujno potrebno zagotoviti 
primerna finančna sredstva za obdobje po 
letu 2013 in omogočiti uspešno 

2. meni, da je v sklopu novega večletnega 
finančnega okvira nujno potrebno 
zagotoviti primerna finančna sredstva za 
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nadaljevanje tradicionalnih nalog 
kohezijske politike, pa tudi reševanje 
številnih novih globalnih izzivov s velikim 
ozemeljskim vplivom, kot so podnebne in 
demografske spremembe, energijska 
učinkovitost in koncentracija prebivalstva 
v mestih, kot je natančno opisano v 
Četrtem poročilu Komisije o gospodarski 
in socialni koheziji (COM(2007)0273); 
zato je prepričan, da 0,35 % BDP EU ne bo 
zadostovalo za financiranje te politike;

obdobje po letu 2013 in omogočiti uspešno 
nadaljevanje tradicionalnih nalog 
kohezijske politike, pa tudi reševanje 
številnih novih globalnih izzivov s velikim 
ozemeljskim vplivom, kot so podnebne in 
demografske spremembe, energijska 
učinkovitost in koncentracija prebivalstva 
v mestih, kot je natančno opisano v 
Četrtem poročilu Komisije o gospodarski 
in socialni koheziji (COM(2007)0273); 
zato je prepričan, da samo 0,35 % BDP EU 
že zdaleč ne bo zadostovalo za financiranje 
te politike;

Or. pl

Predlog spremembe 11
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je nujno potrebno zagotoviti 
primerna finančna sredstva za obdobje po 
letu 2013 in omogočiti uspešno 
nadaljevanje tradicionalnih nalog 
kohezijske politike, pa tudi reševanje 
številnih novih globalnih izzivov s velikim 
ozemeljskim vplivom, kot so podnebne in 
demografske spremembe, energijska 
učinkovitost in koncentracija prebivalstva 
v mestih, kot je natančno opisano v 
Četrtem poročilu Komisije o gospodarski 
in socialni koheziji (COM(2007)0273); 
zato je prepričan, da 0,35 % BDP EU ne 
bo zadostovalo za financiranje te politike;

2. meni, da je nujno potrebno zagotoviti 
primerna finančna sredstva za obdobje po 
letu 2013 in omogočiti uspešno 
nadaljevanje tradicionalnih nalog 
kohezijske politike, pa tudi reševanje 
številnih novih globalnih izzivov s velikim 
ozemeljskim vplivom, kot so podnebne in 
demografske spremembe, energijska 
učinkovitost in koncentracija prebivalstva 
v mestih, kot je natančno opisano v 
Četrtem poročilu Komisije o gospodarski 
in socialni koheziji (COM(2007)0273);

Or. cs
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Predlog spremembe 12
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je pomembno ohraniti 
prehodne mehanizme finančne pomoči za
regije, ki so v postopnem 
uvajanju/postopnem ukinjanju ter za 
države članice, ki zapuščajo kohezijske 
sklade, da bi utrdili dosežene ravni 
konvergence;

Or. es

Predlog spremembe 13
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da so obstoječa finančna 
sredstva Skupnosti za kohezijsko politiko 
nezadostna za potrebe dejanske 
konvergence, regijskih neenakosti, visoke 
stopnje brezposelnosti, neenakih
dohodkov in revščine v EU; zato znova 
poudarja, da je treba povečati proračun 
Skupnosti, pri čemer mora biti glavni in 
najpomembnejši cilj spodbujanje 
gospodarske in socialne kohezije v Uniji;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b . poudarja, da je treba zagotoviti 
zadostno financiranje za gospodarsko, 
socialno in ozemeljsko politiko za 
zmanjšanje dolgotrajnih regijskih 
neenakosti pri dostopu ter povezavah med 
centri in periferijo, kar je posledica 
geografskih in strukturnih omejitev, 
nezadostnih naložb v prometne 
infrastrukture, slabo razvitih prometnih 
povezav, neprimernih javnih storitev na 
področjih, kot so izobraževanje in 
zdravstvo itd.; poudarja zlasti velike ovire 
glede dostopnosti, s katerimi se spopadajo 
gorske in otoške regije, oddaljene in 
najbolj oddaljene regije, izolirana mejna 
mesta, redko poseljene regije in regije, ki 
jih zaznamuje upadanje prebivalstva;

Or. es

Predlog spremembe 15
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. verjame, da je stabilna in ustrezno 
financirana evropska regionalna politika 
glavni pogoj za sprejemanje prihodnjih 
širitev in doseganje socialne, gospodarske 
in ozemeljske kohezije v razširjeni Uniji; 

Or. pt

Predlog spremembe 16
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja potrebo po zadostnih 
sredstvih za zmanjšanje velikih 
tehnoloških razlik med bolj razvitimi 
regijami in regijami z omejenimi 
možnostmi;

Or. es

Predlog spremembe 17
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. meni, da obstoječa finančna sredstva 
Skupnosti za kohezijsko politiko ne 
zadoščajo za kritje potreb dejanske 
konvergence ali reševanje regionalnih 
razlik, visoke brezposelnosti, razlik v 
dohodkih in revščine v EU; meni, da je 
zato bistvenega pomena povečati porabo 
Skupnosti za vsaj 1,24 % BND EU in 
hkrati v medinstitucionalnem sporazumu 
med Parlamentom, Svetom in Komisijo 
preučiti vse obstoječe možnosti glede 
proračunske discipline in dobrega 
finančnega poslovodenja 1 ter zagotoviti 
njihovo polno izvajanje, pri čemer bi bil 
glavni cilj spodbuditi gospodarsko in 
socialno kohezijo; 

Or. pt

                                               
1 UL C 331, 07.12.1993, str. 1.
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Predlog spremembe 18
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. ponovno poudarja, da je treba ohraniti 
kohezijsko politiko EU, ki bo podprta z 
ustreznimi proračunskimi sredstvi, da se 
utrdi doseženi napredek na področju 
konvergence v celotni Uniji, pri čemer pa 
opozarja, da konvergenca med državami 
članicami vseeno prikriva razlike med 
regijami; ugotavlja tudi, da so te razlike 
med regijami in njihovimi posameznimi 
deli vidne na različnih področjih, kot so 
zaposlovanje, produktivnost, dohodki, 
ravni izobrazbe, inovativne sposobnosti 
itd.; poudarja, da je pri reševanju teh 
težav zelo pomembno teritorialno 
sodelovanje, zato poziva, da se za dosego 
tega cilja dodelijo zadostna proračunska
sredstva; 

Or. es

Predlog spremembe 19
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke za izvajanje strukturnih skladov, 
zlasti sistem upravljanja in nadzora; 
ugotavlja, da je zapletenost sistema v 
določeni meri odgovorna za to, da države 
članice slabo izkoriščajo sredstva, ki so na 
voljo; poziva Komisijo, naj brez 
nadaljnjega odlašanja predloži konkretne 
predloge za poenostavitev ustreznih 
postopkov, ki jih je treba začeti izvajati 

3. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke za izvajanje strukturnih skladov, 
zlasti sistem upravljanja in nadzora, pri 
čemer se je treba boriti proti goljufijam in 
nepravilnostim; ugotavlja, da je 
zapletenost sistema v določeni meri 
odgovorna za to, da države članice slabo 
izkoriščajo sredstva, ki so na voljo; 
pozdravlja nedavne predloge Evropske 
komisije o predčasni reviziji kohezijske 
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takoj; politike Evropske unije, da bi vključili 
konkretne predloge za poenostavitev 
ustreznih postopkov, ki jih je treba začeti 
izvajati takoj; 

Or. fr

Predlog spremembe 20
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke za izvajanje strukturnih skladov, 
zlasti sistem upravljanja in nadzora; 
ugotavlja, da je zapletenost sistema v 
določeni meri odgovorna za to, da države 
članice slabo izkoriščajo sredstva, ki so na 
voljo; poziva Komisijo, naj brez 
nadaljnjega odlašanja predloži konkretne 
predloge za poenostavitev ustreznih 
postopkov, ki jih je treba začeti izvajati 
takoj;

3. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke za izvajanje strukturnih skladov, 
zlasti sistem upravljanja in nadzora, pri 
čemer je treba istočasno zagotoviti 
ustreznost mehanizmov za finančni 
nadzor in izvajanje akcijskega načrta za 
krepitev nadzora v okviru deljenega 
upravljanja strukturnih ukrepov; 
ugotavlja, da je zapletenost sistema v 
določeni meri odgovorna za to, da države 
članice slabo izkoriščajo sredstva, ki so na 
voljo; poziva Komisijo, naj brez 
nadaljnjega odlašanja predloži konkretne 
predloge za poenostavitev ustreznih 
postopkov, ki jih je treba začeti izvajati 
takoj;

Or. en

Predlog spremembe 21
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke za izvajanje strukturnih skladov, 

3. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke za izvajanje strukturnih skladov, 
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zlasti sistem upravljanja in nadzora; 
ugotavlja, da je zapletenost sistema v 
določeni meri odgovorna za to, da države 
članice slabo izkoriščajo sredstva, ki so na 
voljo; poziva Komisijo, naj brez 
nadaljnjega odlašanja predloži konkretne 
predloge za poenostavitev ustreznih 
postopkov, ki jih je treba začeti izvajati 
takoj; 

zlasti sistem upravljanja in nadzora; 
ugotavlja, da je zapletenost sistema v 
določeni meri odgovorna za to, da države 
članice slabo izkoriščajo sredstva, ki so na 
voljo; poziva Komisijo, naj brez 
nadaljnjega odlašanja predloži konkretne 
predloge za poenostavitev ustreznih 
postopkov, ki jih je treba začeti izvajati 
takoj, ter za zagotavljanje jasne delitve 
odgovornosti in pristojnosti med EU, 
državami članicami ter regionalnimi in 
lokalnimi organi;

Or. es

Predlog spremembe 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke za izvajanje strukturnih skladov, 
zlasti sistem upravljanja in nadzora; 
ugotavlja, da je zapletenost sistema v 
določeni meri odgovorna za to, da države 
članice slabo izkoriščajo sredstva, ki so na 
voljo; poziva Komisijo, naj brez 
nadaljnjega odlašanja predloži konkretne 
predloge za poenostavitev ustreznih 
postopkov, ki jih je treba začeti izvajati 
takoj;

3. poudarja, da je treba poenostaviti 
postopke za izvajanje strukturnih skladov, 
zlasti sistem upravljanja in nadzora, tudi 
na državni in regionalni ravni; ugotavlja, 
da je zapletenost sistema v določeni meri 
odgovorna za to, da države članice slabo 
izkoriščajo sredstva, ki so na voljo; poziva 
Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja 
predloži konkretne predloge za 
poenostavitev ustreznih postopkov, ki jih je 
treba začeti izvajati takoj;

Or. pl

Predlog spremembe 23
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je Komisija prvič začela 
pripravljati sistematično oceno 
učinkovitosti operativnih programov za 
obdobje 2000-2006; z zanimanjem 
pričakuje rezultate te ocene, ki je resen 
poskus merjenja učinkovitosti ukrepov 
kohezijske politike; ugotavlja pa, da je
skrajno težko v celoti oceniti pozitivne 
učinke, ki jih je dejansko imela kohezijska 
politika, saj jih ni mogoče meriti samo z 
ekonomskimi merili;

4. ugotavlja, da je Komisija prvič začela 
pripravljati sistematično oceno 
učinkovitosti operativnih programov za 
obdobje 2000-2006; z zanimanjem 
pričakuje rezultate te ocene, ki je resen 
poskus merjenja učinkovitosti ukrepov 
kohezijske politike; poziva Komisijo, naj 
financiranje EU znotraj finančnega 
okvira 2007–2013 pogojuje z doseganjem 
posebnih ciljev zakonodaje Skupnosti, kot 
so cilji, opredeljeni v zakonodaji 
Skupnosti o podnebnih spremembah in 
energetiki ter v akcijskem načrtu o biotski 
raznovrstnosti, ter naj zagotovi začasno 
prekinitev financiranja EU v primeru
kršitev okoljske zakonodaje Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 24
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je Komisija prvič začela 
pripravljati sistematično oceno 
učinkovitosti operativnih programov za 
obdobje 2000-2006; z zanimanjem 
pričakuje rezultate te ocene, ki je resen 
poskus merjenja učinkovitosti ukrepov 
kohezijske politike; ugotavlja pa, da je 
skrajno težko v celoti oceniti pozitivne 
učinke, ki jih je dejansko imela kohezijska 
politika, saj jih ni mogoče meriti samo z 
ekonomskimi merili;

4. ugotavlja, da je Komisija prvič začela 
pripravljati sistematično oceno 
učinkovitosti operativnih programov za 
obdobje 2000-2006; z zanimanjem 
pričakuje rezultate te ocene, ki je resen 
poskus merjenja učinkovitosti ukrepov 
kohezijske politike; ugotavlja pa, da je v tej 
fazi skrajno težko v celoti oceniti pozitivne 
učinke, ki jih je dejansko imela kohezijska 
politika, saj bo celoten rezultat sprejetih 
ukrepov viden šele v kasnejšem obdobju 
in ga ni mogoče meriti samo z 
ekonomskimi merili;

Or. pl
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Predlog spremembe 25
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. verjame, da morajo biti kohezijska 
politika in z njo povezana finančna 
sredstva usmerjeni v spodbujanje 
gospodarskega, socialnega in družbenega 
razvoja, zato ne smejo biti podrejeni 
merilom konkurence in deregulacije iz 
lizbonske strategije; meni, da 
konkurenčnost nikakor ne sme 
nadomestiti konvergence kot cilja držav 
članic in regij, ki še vedno zaostajajo pri 
družbenem in gospodarskem razvoju; 

Or. pt

Predlog spremembe 26
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da kohezijske politike ni 
mogoče imeti preprosto za sredstvo za 
uresničevanje ciljev drugih sektorskih 
politik, temveč gre za samostojno politiko 
Skupnosti, ki zagotavlja znatno dodano 
vrednost; 

Or. pt
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Predlog spremembe 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da je sedanja finančna kriza 
precej spremenila gospodarske in finančne 
razmere v številnih državah članicah; 
ugotavlja, da se zaradi te krize lahko 
spremenijo nacionalne prednostne naloge 
glede naložb in bo morda zaradi tega treba 
prilagoditi več operativnih programov; 
poudarja, da utegnejo imeti države članice 
tudi likvidnostne težave, ki jim bodo 
onemogočale zagotoviti plačila nacionalnih 
prispevkov za izvajanje strukturnih 
ukrepov in programov; poziva Komisijo, 
naj tesno sodeluje z državami članicami v 
skupnem prizadevanju, da ponovno 
zaženemo evropsko gospodarstvo; tudi 
poziva Komisijo, naj po potrebi predlaga 
spremembe obstoječega zakonodajnega 
okvira za strukturne sklade 2007-2013;

5. ugotavlja, da je sedanja finančna kriza 
precej spremenila gospodarske in finančne 
razmere v številnih državah članicah; 
ugotavlja, da se zaradi te krize lahko 
spremenijo nacionalne prednostne naloge 
glede naložb in bo morda zaradi tega treba 
prilagoditi več operativnih programov; 
poudarja, da utegnejo imeti države članice 
tudi likvidnostne težave, ki jim bodo 
onemogočale zagotoviti plačila nacionalnih 
prispevkov za izvajanje strukturnih 
ukrepov in programov; poziva Komisijo, 
naj tesno sodeluje z državami članicami v 
skupnem prizadevanju, da ponovno 
zaženemo evropsko gospodarstvo; tudi 
pozdravlja predloge Komisije za 
spremembo obstoječega zakonodajnega 
okvira za strukturne sklade 2007-2013, da 
bi tako poenostavili sistem ter pospešili in 
olajšali plačila državam članicam; meni, 
da so predlogi pomemben prvi korak k 
pomoči državam članicam pri njihovem 
prizadevanju v boju proti negativnim 
posledicam trenutne gospodarske krize;

Or. en

Predlog spremembe 28
Bart Staes

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da je sedanja finančna kriza 
precej spremenila gospodarske in finančne 
razmere v številnih državah članicah; 

5. ugotavlja, da je sedanja finančna kriza 
precej spremenila gospodarske in finančne 
razmere v številnih državah članicah; 
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ugotavlja, da se zaradi te krize lahko 
spremenijo nacionalne prednostne naloge 
glede naložb in bo morda zaradi tega treba 
prilagoditi več operativnih programov; 
poudarja, da utegnejo imeti države članice 
tudi likvidnostne težave, ki jim bodo 
onemogočale zagotoviti plačila nacionalnih 
prispevkov za izvajanje strukturnih 
ukrepov in programov; poziva Komisijo, 
naj tesno sodeluje z državami članicami v 
skupnem prizadevanju, da ponovno 
zaženemo evropsko gospodarstvo; tudi 
poziva Komisijo, naj po potrebi predlaga 
spremembe obstoječega zakonodajnega 
okvira za strukturne sklade 2007-2013;

ugotavlja, da se zaradi te krize lahko 
spremenijo nacionalne prednostne naloge 
glede naložb in bo morda zaradi tega treba 
prilagoditi več operativnih programov; 
priporoča, naj se prilagoditve osredotočijo 
na nove izzive podnebnih in demografskih 
sprememb, energijsko učinkovitost in 
obnovljive vire energije ter trajnostna in 
vključujoča mesta; poudarja, da utegnejo 
imeti države članice tudi likvidnostne 
težave, ki jim bodo onemogočale 
zagotoviti plačila nacionalnih prispevkov 
za izvajanje strukturnih ukrepov in 
programov; poziva Komisijo, naj tesno 
sodeluje z državami članicami v skupnem 
prizadevanju, da ponovno zaženemo 
evropsko gospodarstvo; tudi poziva 
Komisijo, naj po potrebi predlaga 
spremembe obstoječega zakonodajnega 
okvira za strukturne sklade 2007-2013;

Or. en

Predlog spremembe 29
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da je sedanja finančna kriza 
precej spremenila gospodarske in finančne 
razmere v številnih državah članicah; 
ugotavlja, da se zaradi te krize lahko 
spremenijo nacionalne prednostne naloge 
glede naložb in bo morda zaradi tega treba 
prilagoditi več operativnih programov; 
poudarja, da utegnejo imeti države članice 
tudi likvidnostne težave, ki jim bodo 
onemogočale zagotoviti plačila nacionalnih 
prispevkov za izvajanje strukturnih 
ukrepov in programov; poziva Komisijo, 
naj tesno sodeluje z državami članicami v 
skupnem prizadevanju, da ponovno 
zaženemo evropsko gospodarstvo; tudi 

5. ugotavlja, da je sedanja finančna kriza 
precej spremenila gospodarske in finančne 
razmere v številnih državah članicah; 
ugotavlja, da se zaradi te krize lahko 
spremenijo nacionalne prednostne naloge 
glede naložb in bo morda zaradi tega treba 
prilagoditi več operativnih programov; 
poudarja, da utegnejo imeti države članice 
tudi likvidnostne težave, ki jim bodo 
onemogočale zagotoviti plačila nacionalnih 
prispevkov za izvajanje strukturnih 
ukrepov in programov; zato z 
zadovoljstvom sprejema s strani Komisije 
predlagane spremembe obstoječih 
zakonodajnih okvirov za strukturne 
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poziva Komisijo, naj po potrebi predlaga 
spremembe obstoječega zakonodajnega 
okvira za strukturne sklade 2007-2013;

sklade v letih 2007–2013 in pripravljenost 
za podaljšanje skrajnega datuma za 
obračun programov, sofinanciranih iz 
strukturnih skladov v programskem 
obdobju 2000–2006; poziva Komisijo, naj 
tesno sodeluje z državami članicami v 
skupnem prizadevanju, da ponovno 
zaženemo evropsko gospodarstvo;

Or. pl

Predlog spremembe 30
Rumjana Želeva

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja dejstvo, da je končni namen 
financiranja EU izboljšati kakovost 
življenja državljanov Unije, zato poziva 
države članice, naj zagotovijo optimalno 
upravljanje sredstev EU; ob upoštevanju 
tega opozarja na potrebo po dobrem 
upravljanju in pomembnost boja proti 
goljufijam, korupciji in organiziranemu 
kriminalu, ki neposredno kršijo načela, 
na katerih temelji proračun EU; zato 
pozdravlja prizadevanja urada OLAF na 
tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 31
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. v okviru ozemeljske kohezije priporoča 
znatno okrepitev cilja evropskega 

6. v okviru ozemeljske kohezije priporoča 
znatno okrepitev cilja evropskega 
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območnega sodelovanja tako na političnem 
kot tudi finančnem področju ter predlaga 
zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za 
naslednje programsko obdobje; pozdravlja 
zadnja prizadevanja Komisije za krepitev 
območnega sodelovanja z vzpostavljanjem 
struktur za mednarodno sodelovanje med 
državami, ki se srečujejo s podobnimi 
težavami; z velikim zanimanjem opozarja 
na strategijo za Baltik, ki kaže, da bi bilo 
podobne strategije v prihodnosti mogoče 
uporabiti tudi za druge regije;

območnega sodelovanja tako na političnem 
kot tudi finančnem področju ter predlaga 
zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za 
naslednje programsko obdobje; pozdravlja 
zadnja prizadevanja Komisije za krepitev 
območnega sodelovanja z vzpostavljanjem 
struktur za mednarodno sodelovanje med 
državami, ki se srečujejo s podobnimi 
težavami; z velikim zanimanjem opozarja 
na strategijo za Baltik, ki kaže, da bi bilo 
podobne strategije v prihodnosti mogoče 
uporabiti tudi za druge vrste teritorialnih 
enot;

Or. pl

Predlog spremembe 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo, naj za regije, ki bodo 
presegle prag 75 % BDP, predlaga celovit 
sistem prehodne pomoči za obdobje po 
letu 2013; meni, da je izjemno pomembno, 
da se te „tranzicijske regije“ obravnava 
ločeno, saj bodo še vedno v prehodnem 
obdobju razvoja in bi torej morale imeti 
jasneje določen status, pregledna pravila 
in večjo gotovost, kar zadeva prejemanje 
prehodne pomoči strukturnih skladov v 
prihodnjem programskem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 33
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da ozemeljske razsežnosti ne 
gre primerjati z glavnim ciljem regionalne 
politike ali dovoliti, da bi razvodenela ta 
glavni cilj, ki je spodbujanje gospodarske 
in družbene kohezije, tj. zmanjšanje razlik 
v razvoju med regijami in zaostanka pri 
napredovanju regij, ki imajo najbolj 
omejene možnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 b. z zanimanjem spremlja razpravo o 
tem, da bi naslednji finančni okvir 
načrtovali za obdobje petih let namesto 
zdajšnjih sedmih, tako da bi sovpadal z 
mandatoma Evropske komisije in 
Evropskega parlamenta; kljub temu se 
zaveda velikih težav pri izvajanju 
večletnih programov strukturnih skladov 
v tako kratkem programskem obdobju; 
predlaga, da bi se kohezijsko politiko v 
tem primeru načrtovalo za desetletno 
obdobje, pri čemer bi po petih letih 
opravili večjo revizijo zakonodajnega in 
operativnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 35
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)



PE416.641v01-00 22/25 AM\758300SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 c. poudarja pozitivne učinke novih 
pobud Jessica, Jaspers in Jeremie, ki jih 
financirajo Evropska investicijska banka 
in druge ustanove, ter poziva, da se v 
naslednjem finančnem okviru te pobude 
še razširijo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Rumjana Želeva

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. v okviru ozemeljske kohezije priporoča 
znatno okrepitev cilja evropskega 
območnega sodelovanja tako na političnem 
kot tudi finančnem področju ter predlaga 
zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za 
naslednje programsko obdobje; pozdravlja 
zadnja prizadevanja Komisije za krepitev 
območnega sodelovanja z vzpostavljanjem 
struktur za mednarodno sodelovanje med 
državami, ki se srečujejo s podobnimi 
težavami; z velikim zanimanjem opozarja 
na strategijo za Baltik, ki kaže, da bi bilo 
podobne strategije v prihodnosti mogoče 
uporabiti tudi za druge regije;

6. v okviru ozemeljske kohezije priporoča 
znatno okrepitev cilja evropskega 
območnega sodelovanja tako na političnem 
kot tudi finančnem področju ter predlaga 
zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za 
naslednje programsko obdobje; pozdravlja 
zadnja prizadevanja Komisije za krepitev 
območnega sodelovanja z vzpostavljanjem 
struktur za mednarodno sodelovanje med 
državami, ki se srečujejo s podobnimi 
težavami; z velikim zanimanjem opozarja 
na strategijo za Baltik, ki kaže, da bi bilo 
podobne strategije v prihodnosti mogoče 
uporabiti tudi za druge regije, kot je npr. 
črnomorska regija; 

Or. en

Predlog spremembe 37
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponavlja, da je Parlament med pogajanji 
o uredbah o strukturnih skladih 2007-2013 
v okviru neformalnega trialoga predlagal 
prerazporeditev neporabljenih sredstev, ki 
so bila izgubljena zaradi pravila N+2 / 
N+3, v kohezijski proračun Skupnosti 
(postavka 1b) in v druge operativne 
programe, kjer je absorpcija boljša; zelo 
obžaluje, da Svet tega predloga takrat ni 
upošteval; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem vmesnem pregledu odgovori 
na predlog Parlamenta in pripravi 
specifične predloge za prerazporeditev teh 
sredstev. 

7. ponavlja, da je Parlament med pogajanji 
o uredbah o strukturnih skladih 2007–2013 
v okviru neformalnega trialoga predlagal 
prerazporeditev neporabljenih sredstev, ki 
so bila izgubljena zaradi pravila N+2 / 
N+3, v kohezijski proračun Skupnosti 
(postavka 1b) in v druge operativne 
programe, kjer je absorpcija boljša, ter 
oblikovanje rezerve Skupnosti za kakovost 
in učinkovitost kot mehanizma za 
nagrajevanja napredka; zelo obžaluje, da 
Svet teh predlogov takrat ni upošteval; 
poziva Komisijo, naj v prihodnjem 
vmesnem pregledu odgovori na predlog 
Parlamenta in pripravi specifične predloge 
za prerazporeditev teh sredstev. 

Or. fr

Predlog spremembe 38
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ponavlja, da je Parlament med pogajanji 
o uredbah o strukturnih skladih 2007-2013 
v okviru neformalnega trialoga predlagal 
prerazporeditev neporabljenih sredstev, ki 
so bila izgubljena zaradi pravila N+2 / 
N+3, v kohezijski proračun Skupnosti 
(postavka 1b) in v druge operativne 
programe, kjer je absorpcija boljša; zelo 
obžaluje, da Svet tega predloga takrat ni 
upošteval; poziva Komisijo, naj v 
prihodnjem vmesnem pregledu odgovori 
na predlog Parlamenta in pripravi 
specifične predloge za prerazporeditev teh 
sredstev.

7. ponavlja, da je Parlament med pogajanji 
o uredbah o strukturnih skladih 2007-2013 
v okviru neformalnega trialoga predlagal 
prerazporeditev neporabljenih sredstev, ki 
so bila izgubljena zaradi pravila N+2 / 
N+3, v kohezijski proračun Skupnosti 
(postavka 1b) in v druge operativne 
programe, kjer je absorpcija boljša; poziva 
Komisijo, naj predloži analizo učinka
uporabe tega instrumenta v praksi.

Or. cs
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Predlog spremembe 39
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. priporoča, da se kohezijsko politiko 
Unije z njenimi številnimi razsežnostmi s 
pomočjo posebnih ukrepov prilagodi 
potrebam najbolj oddaljenih regij v skladu 
s členom 299(2) Pogodbe ES; poziva 
Komisijo, naj predlaga trajne in 
prilagodljive politike in ukrepe z 
ustreznim financiranjem, ki jih je mogoče 
prilagoditi potrebam posameznih 
oddaljenih regij in jim pomagati rešiti 
privzete omejitve, ki jih ovirajo pri 
razvoju; 

Or. pt

Predlog spremembe 40
Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. opozarja na položaj regij, ki so kljub 
temu, da so med najrevnejšimi v EU-15, 
zgolj iz statističnih razlogov izključene iz 
skupine najrevnejših regij v EU-27; 
priporoča, da se posebno pozornost 
posveti težkemu položaju teh regij, in 
opominja, da so v okviru sedanjega 
finančnega okvira utrpele znatno krčenje 
sredstev; meni, da je treba ta okvir 
revidirati, da bo regijam, ki jih je prizadel 
t.i. „statistični učinek“, omogočil enake 
ravni podpore, kot bi jim pripadale po 
merilih upravičenosti za EU-15;
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Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja, da mora biti pogoj za 
dodelitev pomoči iz javnih sredstev v 
okviru strukturnih skladov obstoj 
dolgoročnih pogodb s podjetji z določili o 
trajanju in zaposlovanju, da se tako 
prepreči spodbujanje premestitev; 
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Pedro Guerreiro

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. meni, da je treba povečati stopnjo 
sofinanciranja Skupnosti za 
konvergenčne regije, zlasti za regije z 
najbolj omejenimi možnostmi držav 
članic, ki prejemajo pomoč iz 
Kohezijskega sklada, ter za regije, ki jih 
zaznamujejo stalne geografske ali 
naravne slabosti, kot so najbolj oddaljene 
regije;
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