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1.2.2016 B8-0165/7 

Pozměňovací návrh  7 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že ostrovní oblasti 

klasifikované jako regiony NUTS-2 

a NUTS-3 mají společnou trvalou 

charakteristiku, která je zřetelně odlišuje 

od pevninských oblastí; 

A. k tomu, že ostrovy klasifikované jako 

regiony NUTS-2 a NUTS-3 mají společnou 

trvalou charakteristiku, která je zřetelně 

odlišuje od pevninských oblastí; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/8 

Pozměňovací návrh  8 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že se v případě 

ostrovů EU jedná také o periferní regiony, 

které se nacházejí na vnějších hranicích EU 

a jsou obzvláště ohroženy problémy, jimž 

Evropa v současnosti čelí, jako je 

globalizace, demografické trendy, změna 

klimatu, dodávky energie a v případě 

jižních oblastí rostoucí příliv migrantů; 

E. k tomu, že se v případě ostrovů EU 

jedná někdy také o periferní regiony, které 

se nacházejí na vnějších hranicích EU 

a jsou obzvláště ohroženy problémy, jimž 

Evropa v současnosti čelí, jako je 

globalizace, demografické trendy, změna 

klimatu, dodávky energie a v případě 

jižních oblastí rostoucí příliv migrantů; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/9 

Pozměňovací návrh  9 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že evropské ostrovy 

přispívají k rozmanitosti Unie jak 

z hlediska životního prostředí (zvláštní 

biotopy a endemické druhy zvířat 

a rostlin), tak i z kulturního hlediska 

(jazyky, architektonické dědictví, zajímavá 

místa, krajina, zemědělské a jiné než 

zemědělské charakteristiky a zeměpisná 

identita); 

F. vzhledem k tomu, že evropské ostrovy 

přispívají k rozmanitosti Unie jak 

z hlediska životního prostředí (zvláštní 

biotopy a endemické druhy zvířat 

a rostlin), tak i z kulturního hlediska 

(architektonické dědictví, zajímavá místa, 

krajina, zemědělské a jiné než zemědělské 

charakteristiky a zeměpisná identita); 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/10 

Pozměňovací návrh  10 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že intenzivní cestovní 

ruch se soustřeďuje pouze na určitá roční 

období a jeho nedostatečné plánování 

na mimosezónní období může vést k riziku, 

pokud jde o udržitelný rozvoj ostrovních 

oblastí z hlediska životního prostředí; 

J. vzhledem k tomu, že intenzivní cestovní 

ruch tvoří u většiny ostrovů důležitou 

součást jejich místní ekonomiky, obvykle 

se však soustřeďuje pouze na určitá roční 

období a není dostatečně plánován 

na mimosezónní období, což může vést 

k riziku, pokud jde o udržitelný rozvoj 

ostrovních oblastí z hlediska životního 

prostředí; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/11 

Pozměňovací návrh  11 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. v souladu s definicí Eurostatu si je 

vědom rozdílu mezi ostrovy obecně 

a ostrovy, které mají hlavní město, a toho, 

že je důležité poskytovat ostrovním 

oblastem podporu, aby byly schopny se 

vypořádat se značnou tendencí 

k vylidňování; připomíná, že s jistými 

druhy znevýhodnění se hůře vyrovnávají 

ostrovy než ostrovní státy, mj. v poměru 

ke své malé velikosti a ke vzdálenosti 

od evropských pevninských břehů; 

je si vědom toho, že je důležité poskytovat 

ostrovním oblastem podporu, aby byly 

schopny se vypořádat se značnou tendencí 

k vylidňování; připomíná, že ostrovy 

se hůře vyrovnávají s jistými druhy 

znevýhodnění, a to v poměru ke své malé 

velikosti a ke vzdálenosti od evropských 

pevninských břehů; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/12 

Pozměňovací návrh  12 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

za Výbor pro regionální rozvoj 

Zvláštní situace ostrovů 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyzývá Komisi, aby na základě článku 

174 SFEU, který uznává zvláštní situaci 

ostrovů, vytvořila homogenní skupinu, jež 

by se skládala ze všech ostrovních území; 

vyzývá Komisi navíc k tomu, aby kromě 

HDP přihlížela také k dalším statistickým 

ukazatelům, které mohou odrážet 

hospodářské a sociální ohrožení vznikající 

v důsledku trvalého přírodního 

znevýhodnění; 

5. domnívá se, že ostrovy by měly mít 

řádnou definici/kategorizaci, která by 

přihlížela nejen k jejich rozdílům 

a specifickým rysům, které také k jejich 

konkrétní situaci; vyzývá Komisi, aby na 

základě článku 174 SFEU, který uznává 

zvláštní situaci ostrovů, vytvořila 

homogenní skupinu, jež by se skládala 

ze všech ostrovních území; vyzývá Komisi 

navíc k tomu, aby kromě HDP přihlížela 

také k dalším statistickým ukazatelům, 

které mohou odrážet hospodářské 

a sociální ohrožení vznikající v důsledku 

trvalého přírodního znevýhodnění; 

Or. en 

 

 


