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Predlog spremembe 9
Kyriacos Triantaphyllides

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. odločno pozdravlja sprejetje evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva, ki opisuje 
usklajeno ukrepanje držav članic in 
Komisije pri spopadu z gospodarsko krizo; 
ugotavlja, da načrt temelji na načelu 
solidarnosti in socialne pravičnosti ter je v 
skladu z lizbonsko strategijo; meni, da 
bodo predlagani ukrepi prispevali h 
globljim in dolgoročnim strukturnim 
reformam;

1. pozdravlja sprejetje evropskega načrta 
za oživitev gospodarstva, ki opisuje
usklajeno ukrepanje držav članic in 
Komisije pri spopadu z gospodarsko krizo;
meni, da bodo predlagani ukrepi prispevali 
h globljim in dolgoročnim strukturnim 
reformam;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. odločno pozdravlja sprejetje evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva, ki opisuje 
usklajeno ukrepanje držav članic in 
Komisije pri spopadu z gospodarsko krizo; 
ugotavlja, da načrt temelji na načelu 
solidarnosti in socialne pravičnosti ter je v 
skladu z lizbonsko strategijo; meni, da 
bodo predlagani ukrepi prispevali h 
globljim in dolgoročnim strukturnim 
reformam;

1. odločno pozdravlja sprejetje evropskega 
načrta za oživitev gospodarstva, ki opisuje 
usklajeno ukrepanje držav članic in 
Komisije pri spopadu z gospodarsko krizo; 
ugotavlja, da načrt temelji na načelu 
solidarnosti in socialne pravičnosti ter je v 
skladu z lizbonsko strategijo; meni, da 
bodo predlagani ukrepi prispevali h 
globljim in dolgoročnim strukturnim 
reformam in si prizadevali za oživitev regij 
EU, vključno s tistimi, ki se soočajo s 
trajnimi ovirami; 

Or. en
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Predlog spremembe 11
Gerardo Galeote

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. Komisija mora pozorno spremljati 
gospodarske ukrepe, ki jih sprejmejo 
države članice, s čimer bo zagotovila, da ti 
ukrepi ne bodo kršili konkurence na 
prostem trgu, ki je pomemben temelj 
evropskega povezovanja in gospodarskega 
razvoja že od njegove ustanovitve;

Or. en

Predlog spremembe 12
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da kohezijska politika EU, ki je 
največji vir naložb v dejansko 
gospodarstvo, pomembno prispeva k 
evropskemu načrtu za oživitev 
gospodarstva; opozarja, da je več kot 65 % 
njenih skupnih dodeljenih sredstev za 
obdobje 2007–2013, kar je v finančnem 
smislu 230 milijard EUR, že dodeljenih za 
naložbe v štiri prednostna področja 
lizbonske strategije za rast in delovna 
mesta, in sicer ljudje, podjetja, energija in 
infrastruktura ter raziskave in inovacije;
resnično verjame, da so te naložbe 
bistvenega pomena za zagotovitev 
učinkovitega odziva na sedanjo finančno 
krizo;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Kyriacos Triantaphyllides

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so strukturni skladi 
zmogljivo orodje, ki je bilo zasnovano kot 
pomoč regijam pri gospodarskem in 
socialnem prestrukturiranju ter pri 
izvajanju ukrepov na štirih prednostnih 
področjih akcijskega načrta za okrepitev 
gospodarstva; podpira njihovo uporabo in 
odsvetuje prenagljeno uvedbo novih 
gospodarskih orodij; ugotavlja, da ti 
ukrepi dopolnjujejo ukrepe, sprejete na 
nacionalni ravni;

2. poudarja, da so strukturni skladi 
zmogljivo orodje, ki je bilo zasnovano kot 
pomoč regijam pri gospodarskem in 
socialnem prestrukturiranju. Ukrepi, 
predlagani v okviru štirih prednostnih 
področij načrta za oživitev gospodarstva, 
se ne ujemajo s sedanjimi razmerami v 
družbi in niso takojšen in drastičen ukrep 
za ustavitev slabšanja življenjskega 
standarda Evropejcev;

Or. en

Predlog spremembe 14
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da so strukturni skladi 
zmogljivo orodje, ki je bilo zasnovano kot 
pomoč regijam pri gospodarskem in 
socialnem prestrukturiranju ter pri 
izvajanju ukrepov na štirih prednostnih 
področjih akcijskega načrta za okrepitev 
gospodarstva; podpira njihovo uporabo in 
odsvetuje prenagljeno uvedbo novih 
gospodarskih orodij; ugotavlja, da ti ukrepi 
dopolnjujejo ukrepe, sprejete na nacionalni 
ravni;

2. poudarja, da so strukturni skladi 
zmogljivo orodje, ki je bilo zasnovano kot 
pomoč regijam pri gospodarskem in 
socialnem prestrukturiranju ter pri 
izvajanju ukrepov na štirih prednostnih 
področjih akcijskega načrta za okrepitev 
gospodarstva; podpira njihovo uporabo in 
odsvetuje prenagljeno uvedbo novih 
gospodarskih orodij; ugotavlja, da ti ukrepi 
dopolnjujejo ukrepe, sprejete na nacionalni 
ravni; meni, da bi bilo treba zaradi 
pomembnega pritiska na nacionalne 
proračune pospešiti uporabo sredstev 
skladov in posredovanje kohezijske 
politike EU, da bi pravočasno oživili 
gospodarstvo in zagotovili podporo zlasti 
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tistim osebam, ki jih je prizadela kriza;

Or. en

Predlog spremembe 15
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 2a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja zakonodajni predlog 
Komisije, ki poteka hkrati z evropskim 
načrtom za oživitev gospodarstva in ga 
dopolnjuje, da bi spremenila tri obstoječe 
uredbe o strukturnih skladih 2007–2013;
ugotavlja, da je namen teh zakonodajnih 
sprememb izboljšanje denarnega toka in 
likvidnosti držav članic, omogočanje 
uporabe instrumentov finančnega 
inženiringa, poenostavljena in razširjena 
uporaba pavšalnih zneskov in povprečnin 
ter razširitev možnosti za podporo naložb 
v energetsko učinkovitost in energijo iz 
obnovljivih virov v gospodinjstvih; v celoti 
podpira te predloge in meni, da ima 
njihovo izvajanje lahko takojšen dejanski 
pozitiven učinek;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira predlagane spremembe 
izvedbenih predpisov, katerih cilj je 
povečati prilagodljivost strukturnih skladov 
in jih prilagoditi potrebam izrednih 

3. podpira predlagane spremembe 
izvedbenih predpisov, katerih cilj je 
povečati prilagodljivost strukturnih skladov 
in jih prilagoditi potrebam izrednih 
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gospodarskih razmer; kljub temu poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti 
poenostavitve obstoječih instrumentov;

gospodarskih razmer;

Or. en

Predlog spremembe 17
Kyriacos Triantaphyllides

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira predlagane spremembe 
izvedbenih predpisov, katerih cilj je 
povečati prilagodljivost strukturnih skladov 
in jih prilagoditi potrebam izrednih 
gospodarskih razmer; kljub temu poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti 
poenostavitve obstoječih instrumentov;

3. podpira predlagane spremembe 
izvedbenih predpisov, katerih cilj je 
povečati prilagodljivost strukturnih skladov 
in jih prilagoditi potrebam izrednih 
gospodarskih razmer z dolgoročno 
perspektivo; kljub temu poziva Komisijo, 
naj preuči možnosti poenostavitve 
obstoječih instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Gerardo Galeote

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. podpira predlagane spremembe 
izvedbenih predpisov, katerih cilj je 
povečati prilagodljivost strukturnih skladov 
in jih prilagoditi potrebam izrednih 
gospodarskih razmer; kljub temu poziva 
Komisijo, naj preuči možnosti 
poenostavitve obstoječih instrumentov;

3. podpira predlagane spremembe 
izvedbenih predpisov, katerih cilj je 
povečati prilagodljivost strukturnih skladov 
in jih prilagoditi potrebam izrednih 
gospodarskih razmer; poziva Komisijo, naj 
poenostavi obstoječe instrumente;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Gerardo Galeote

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da sprejeti ukrepi za 
pospešitev, poenostavitev in povečanje 
prožnosti izvajanja strukturnih in 
kohezijskih skladov ne bodo zmanjšali 
njihove odgovornosti za nadzor nad 
izvajanjem.

Or. en

Predlog spremembe 20
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomembno vlogo lokalnih 
organizacij pri spodbujanju socialne 
kohezije in socialnega vključevanja, zlasti 
v času gospodarske krize; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bo vsaka 
poenostavitev strukturnih skladov 
vključevala ukrepe za zmanjšanje 
upravnega bremena teh organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja, da je Komisija ustanovila 
strokovno skupino (“delovna skupina za 
poenostavitev”), ki si prizadeva za 
nadaljnjo možno poenostavitev postopkov 
za izvajanje strukturnih skladov; nestrpno 
pričakuje predloge Komisije za nadaljnjo 
poenostavitev, ki so predvideni v začetku 
leta 2009;

Or. en

Predlog spremembe 22
Gerardo Galeote

Osnutek mnenja
Odstavek 3b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. je zlasti zaskrbljen zaradi 
asimetričnega ozemeljskega vpliva krize 
po evropskem ozemlju ter poziva Komisijo 
in države članice, naj upoštevajo cilj 
ozemeljske kohezije pri načrtovanju in 
izvajanju dejanskih ukrepov za boj proti 
gospodarski krizi; zlasti poziva Komisijo, 
naj zagotovi trajnostno geografsko 
ravnovesje, ko bo predložila seznam 
posebnih projektov, ki jih je zahteval 
Evropski svet za okrepitev naložb v 
infrastrukturo in energetsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 23
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bodo ukrepi, kot so 
pospeševanje izplačil ter izplačila v obliki 
pavšalnega zneska in povprečnin 
spodbudila izvajanje projektov, zlasti na 
področju infrastrukture ter v energetskem 
in okoljskem sektorju; 

4. meni, da bodo ukrepi, kot so 
pospeševanje izplačil ter izplačila v obliki 
pavšalnega zneska in povprečnin 
spodbudila izvajanje projektov, zlasti na 
področju infrastrukture ter v energetskem 
in okoljskem sektorju; vendar obžaluje, da 
niso bili sprejeti drugi pomembni ukrepi, 
kot na primer možnost vmesnih plačil le v 
letu 2009, ko je mnenje države članice 
brez pridržkov, čeprav je Komisija podala 
pripombe (odhodki, za katere se kasneje 
izkaže, da niso bili v skladu s sistemom za 
upravljanje in nadzor, bi bili odbiti pri 
prvi kasnejši zahtevi za plačilo);

Or. en

Predlog spremembe 24
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bodo ukrepi, kot so 
pospeševanje izplačil ter izplačila v obliki 
pavšalnega zneska in povprečnin 
spodbudila izvajanje projektov, zlasti na 
področju infrastrukture ter v energetskem 
in okoljskem sektorju;

4. meni, da bodo ukrepi, kot so prožnost in
pospeševanje izplačil ter izplačila v obliki 
pavšalnega zneska in povprečnin 
spodbudila izvajanje projektov, zlasti na 
področju infrastrukture ter v energetskem 
in okoljskem sektorju; pri tem mora 
Komisija državam članicam zagotoviti 
jasne smernice, zlasti o sistemih za 
povrnitev pavšalnih zneskov;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bodo ukrepi, kot so 
pospeševanje izplačil ter izplačila v obliki 
pavšalnega zneska in povprečnin 
spodbudila izvajanje projektov, zlasti na 
področju infrastrukture ter v energetskem 
in okoljskem sektorju;

4. meni, da bodo ukrepi, kot so 
pospeševanje izplačil ter izplačila v obliki 
pavšalnega zneska in povprečnin 
spodbudila in pospešila izvajanje 
projektov, zlasti na področju infrastrukture 
ter v energetskem in okoljskem sektorju,
ter »mehkih« projektov ESS;

Or. en

Predlog spremembe 26
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za 
podporo zaposlovanja in podjetništva za 
uspešno okrevanje gospodarstva; poziva 
države članice, naj s pomočjo strukturnih 
skladov v polni meri spodbujajo 
ustvarjanje delovnih mest, malih in srednje 
velikih podjetij ter podjetništva;

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za 
podporo zaposlovanja in podjetništva za 
uspešno okrevanje gospodarstva; poziva k 
odločilnim ukrepom za podpiranje 
povpraševanja v gospodarstvu, pa tudi k 
ukrepom za podporo malih in srednjih 
podjetij ter lokalnih in regionalnih oblasti 
za ohranitev kohezije in zaščito glavnih 
naložb ter infrastrukturnih projektov;
poziva države članice, naj s pomočjo 
strukturnih skladov v polni meri 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
malih in srednje velikih podjetij ter 
podjetništva;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Kyriacos Triantaphyllides

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za 
podporo zaposlovanja in podjetništva za 
uspešno okrevanje gospodarstva; poziva 
države članice, naj s pomočjo strukturnih 
skladov v polni meri spodbujajo 
ustvarjanje delovnih mest, malih in srednje 
velikih podjetij ter podjetništva;

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za 
podporo podjetništva, a zlasti ukrepi za 
zaposlovanje, za uspešno okrevanje 
gospodarstva; poziva države članice, naj s 
pomočjo strukturnih skladov v polni meri 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
malih in srednje velikih podjetij ter 
podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 28
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za 
podporo zaposlovanja in podjetništva za 
uspešno okrevanje gospodarstva; poziva
države članice, naj s pomočjo strukturnih 
skladov v polni meri spodbujajo 
ustvarjanje delovnih mest, malih in srednje 
velikih podjetij ter podjetništva;

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za 
podporo zaposlovanja in podjetništva za 
uspešno okrevanje gospodarstva; poziva 
države članice, naj s pomočjo strukturnih 
skladov v polni meri spodbujajo poklicno 
usposabljanje, ustvarjanje delovnih mest, 
malih in srednje velikih podjetij ter 
podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 29
Gerardo Galeote

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za 
podporo zaposlovanja in podjetništva za 
uspešno okrevanje gospodarstva; poziva 
države članice, naj s pomočjo strukturnih 
skladov v polni meri spodbujajo
ustvarjanje delovnih mest, malih in 
srednje velikih podjetij ter podjetništva;

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za 
podporo zaposlovanja in podjetništva za
uspešno okrevanje gospodarstva; poziva 
države članice, naj s pomočjo strukturnih 
skladov v polni meri zaščitijo ustvarjanje 
delovnih mest, in spodbujajo mala in 
srednja podjetja ter podjetništvo;

Or. en

Predlog spremembe 30
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomembnost podjetij 
socialnega gospodarstva, kot so zadružne 
finančne institucije, pri prispevanju k 
trajnostnim gospodarskim modelom in 
spodbujanju finančnega vključevanja;
poziva Komisijo, naj podpira taka 
podjetja, tako da zmanjša birokratske 
ovire pri pridobivanju financiranja 
Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 31
Gerardo Galeote

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva banke in finančne ustanove, 
naj v celoti izkoristijo olajšave, ki so jim 
bile dodeljene, da bi ohranile in podprle 
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posojila gospodarstvu in na 
posojilojemalce prenesle nižje centralne 
obrestne mere;

Or. en

Predlog spremembe 32
Gerardo Galeote

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spodbuja države članice, naj pogosteje 
uporabijo možnosti, ki jih nudi Evropska 
investicijska banka, zlasti finančna 
instrumenta JESSICA in JEREMIE; 
poudarja, kako pomemben je JASPERS za 
pripravo projektov;

6. spodbuja države članice, naj pogosteje 
uporabijo možnosti, ki jih nudi Evropska 
investicijska banka in Evropska banka za
obnovo in razvoj, zlasti finančna 
instrumenta JESSICA in JEREMIE, ter 
nedavno ustanovljena pobuda Jasmine za 
razvoj mikrofinančnih ustanov v Evropi 
za podporo rasti in zaposlovanju; prav 
tako poudarja, kako pomemben je 
JASPERS za pripravo projektov;

Or. en

Predlog spremembe 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spodbuja države članice, naj pogosteje 
uporabijo možnosti, ki jih nudi Evropska 
investicijska banka, zlasti finančna 
instrumenta JESSICA in JEREMIE; 
poudarja, kako pomemben je JASPERS za 
pripravo projektov;

6. spodbuja države članice, naj pogosteje 
uporabijo možnosti, ki jih nudi Evropska 
investicijska banka, zlasti finančna 
instrumenta JESSICA in JEREMIE; poziva 
Komisijo, naj preuči poenostavitev 
pogojev za dodeljevanje sredstev iz 
skladov iz zadnjih dveh instrumentov;
poudarja, kako pomemben je JASPERS za 
pripravo projektov;
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Or. en

Predlog spremembe 34
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi tehnično 
podporo za države članice, s čimer bi 
izboljšala kakovost projektov in 
učinkovitost njihovega izvajanja;

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi tehnično 
podporo za države članice, s čimer bi 
izboljšala kakovost projektov in 
učinkovitost njihovega izvajanja; poudarja 
takojšno potrebo po razširjanju informacij 
lokalnim in regionalnim oblastem o 
spremembah strateških in operativnih 
načrtih, ki so jih izvedle oblasti na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 35
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi tehnično 
podporo za države članice, s čimer bi 
izboljšala kakovost projektov in 
učinkovitost njihovega izvajanja;

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi tehnično 
podporo za države članice, s čimer bi 
izboljšala kakovost projektov in 
učinkovitost njihovega izvajanja, ter 
predlaga razvoj vseevropskega sklada za 
nujne razmere za pomoč državam 
članicam za soočanje s prihodnjimi 
krizami, ki bodo podobne sedanji;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi tehnično 
podporo za države članice, s čimer bi 
izboljšala kakovost projektov in 
učinkovitost njihovega izvajanja;

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi tehnično 
podporo za države članice in spodbuja 
izmenjavo najboljših praks med regijami, 
s čimer bi izboljšala kakovost projektov in 
učinkovitost njihovega izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Gerardo Galeote

Osnutek mnenja
Odstavek 7a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva, naj se oblikujejo ustrezna 
podrobna merila in vzpostavi trajno 
ponovno ocenjevanje učinkovitosti 
načrtov za oživitev na nacionalni in 
regionalni ravni ob upoštevanju, da se 
celotnega obsega krize še ne more oceniti;

Or. en

Predlog spremembe 38
Jean Marie Beaupuy

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj spremlja učinke 
sprememb v izvajanju strukturnih skladov, 
svoje ugotovitve pa upošteva pri vmesnem 
pregledu strateških smernic Skupnosti o 

8. poziva Komisijo, naj spremlja učinke 
sprememb v izvajanju strukturnih skladov, 
in leta 2010 oceni učinkovitost reform, ki 
so bile izvedene v skladu s prej 
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koheziji. omenjenimi postopki.

Or. en

Predlog spremembe 39
Emmanouil Angelakas

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj spremlja učinke 
sprememb v izvajanju strukturnih skladov, 
svoje ugotovitve pa upošteva pri vmesnem 
pregledu strateških smernic Skupnosti o 
koheziji.

8. poziva Komisijo, naj spremlja učinke 
sprememb v izvajanju strukturnih skladov, 
svoje ugotovitve pa upošteva pri vmesnem 
pregledu v svojih predlogih za naslednjo 
generacijo programov strukturnih 
skladov.

Or. en
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