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Pozměňovací návrh 1
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby i nadále 
prohlubovala pomoc a poskytovala zvláštní 
školení žadatelům a vytvořila přehledné 
pokyny; zdůrazňuje, že by měla být větší
pozornost věnována těm částem 
programu, u nichž se vyskytuje nízká míra 
plnění;

6. vyzývá Komisi, aby i nadále 
prohlubovala pomoc a poskytovala zvláštní 
školení žadatelům a vytvořila přehledné 
pokyny; zdůrazňuje, že těm částem 
programu, jejichž míra plnění poklesla na 
nízkou úroveň, by měla být věnována 
okamžitá pozornost a měla by být přijata 
příslušná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Thomas Ulmer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby i nadále 
prohlubovala pomoc a poskytovala zvláštní 
školení žadatelům a vytvořila přehledné 
pokyny; zdůrazňuje, že by měla být větší 
pozornost věnována těm částem programu,
u nichž se vyskytuje nízká míra plnění;

6. vyzývá Komisi, aby i nadále 
prohlubovala pomoc a poskytovala zvláštní 
školení žadatelům a vytvořila přehledné 
pokyny; zdůrazňuje, že by měla být větší 
pozornost věnována těm částem programu,
u nichž se vyskytuje nízká míra plnění, 
nebo že by měly být kriticky přezkoumány;

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam, které má 
poskytování další a zaměřené pomoci 
žadatelům, kteří provádějí projekty v rámci 
programu veřejného zdraví, aby se tak 
zamezilo nepřiměřeným požadavkům na 
proplacení nákladů a neúplným finančním 
zprávám, které mají za následek zdlouhavé 
postupy; dále vyzývá k jednoznačnějším
a přehlednějším výzvám k předkládání 
návrhů, aby se vyloučily žádosti
o financování projektů, které nesplňují 
požadavky pro získání finančních 
prostředků či nejsou kvalitní;

7. zdůrazňuje význam, které má 
poskytování další a zaměřené pomoci 
žadatelům, kteří provádějí projekty v rámci 
programu veřejného zdraví, aby se tak 
zamezilo nepřiměřeným požadavkům na 
proplacení nákladů a neúplným finančním 
zprávám, které mají za následek zdlouhavé 
postupy; dále vyzývá k jednoznačnějším
a přehlednějším výzvám k předkládání 
návrhů, aby se vyloučily žádosti
o financování projektů, které z důvodu své 
velikosti a souvisejících vysokých nákladů
nesplňují požadavky pro získání finančních 
prostředků či nejsou kvalitní;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Thomas Ulmer

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. žádá, aby bylo zajištěno, že plánované 
projekty budou z hlediska velikosti
a financování smysluplné.

Or. de


