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Pozměňovací návrh 1
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti přispívá k dosažení cílů 
strategie EU 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti, která představuje hlavní 
politiku rozvoje EU, ve většině členských 
států přispívá k překonání hospodářské 
krize;

E. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti, která představuje hlavní 
politiku rozvoje EU, ve většině členských 
států přispívá k překonání hospodářské 
krize; vzhledem k tomu, že z tohoto 
důvodu by přínos politiky soudržnosti 
neměl být ohrožen mechanismem, jako je 
makroekonomická podmíněnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Nadpis 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Zajištění včasného zahájení nového 
programového období politiky soudržnosti

Zajištění účinného a včasného zahájení 
nového programového období politiky 
soudržnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že prostřednictvím financování 
v rámci politiky soudržnosti byly 
v posledních letech úspěšně investovány 
miliardy eur do tvorby nových pracovních 
míst, podpory inovativního podnikání a
rozvoje dopravního spojení napříč EU;

1. uznává, že prostřednictvím financování 
v rámci politiky soudržnosti byly 
v posledních letech úspěšně investovány 
miliardy eur do tvorby nových pracovních 
míst, podpory inovativního podnikání a
zlepšování přístupnosti napříč EU;
prohlašuje, že investice v odvětví životního 
prostředí, energie, odpadů a vodního 
hospodářství, které byly rovněž rozsáhlé, 
musí být dále doladěny, aby dosahovaly 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje však na skutečnost, že rozdíly 
mezi regiony EU stále existují a 
v některých případech se zvětšují a že 
pokračující investování finančních 
prostředků ze zdrojů EU na regionální 

2. poukazuje však na skutečnost, že rozdíly 
mezi regiony EU stále existují a 
v některých případech se zvětšují a že 
pokračující investování finančních 
prostředků ze zdrojů EU na regionální 
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úrovni je životně důležité pro to, aby 
podpora i nadále přicházela do oblastí, 
které potřebují hospodářskou a sociální 
obnovu;

úrovni je životně důležité pro to, aby 
podpora i nadále přicházela do oblastí, 
které potřebují hospodářskou, sociální a 
environmentální obnovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje však na skutečnost, že rozdíly 
mezi regiony EU stále existují a 
v některých případech se zvětšují a že 
pokračující investování finančních 
prostředků ze zdrojů EU na regionální 
úrovni je životně důležité pro to, aby 
podpora i nadále přicházela do oblastí, 
které potřebují hospodářskou a sociální 
obnovu;

2. poukazuje však na skutečnost, že rozdíly 
mezi regiony EU stále existují a 
v některých případech se zvětšují a že 
pokračující investování finančních 
prostředků ze zdrojů EU na místní a 
regionální úrovni je životně důležité pro to, 
aby podpora i nadále přicházela do oblastí, 
které potřebují hospodářskou a sociální 
obnovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že politika 
soudržnosti má velký význam pro všechny 
regiony Evropské unie jako nástroj pro 
snižování rozdílů mezi různými regiony a 
snižování zaostalosti znevýhodněných 
regionů, a rovněž zdůrazňuje, že v 
souladu se Smlouvou je třeba věnovat 
zvláštní pozornost venkovským oblastem, 
oblastem, které jsou závažně a trvale 
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znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například nejsevernější regiony s velmi 
nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony a 
nejvzdálenější regiony Evropské unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že jedním z úkolů politiky 
soudržnosti je řešit rostoucí 
nezaměstnanost mladých lidí v Evropské 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské 
státy a regiony mohly zahájit realizaci 
nového kola financování v rámci politiky 
soudržnosti co nejdříve po začátku roku 
2014;

3. zdůrazňuje, že současné krizové době 
představují finanční prostředky 
poskytované v rámci politiky soudržnosti v 
řadě členských států hlavní, i když nikoli 
jediný zdroj investic; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je důležité, aby členské 
státy a regiony mohly zahájit realizaci 
nového kola financování v rámci politiky 
soudržnosti co nejdříve po začátku roku 
2014;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že aby toho bylo dosaženo, 
musí co nejdříve dospět k závěru jednání o 
nařízení o společných ustanoveních;

4. zdůrazňuje, že aby toho bylo dosaženo, 
musí co nejdříve dospět k závěru jednání o 
nařízení o společných ustanoveních, ovšem 
plně v souladu s řádným legislativním 
postupem;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. lituje, že Rada a Parlament nepřijaly 
nařízení o budoucí politice soudržnosti 
dříve a nedohodly se dříve na VFR; je 
toho názoru, že pozdní přijetí těchto 
nařízení brání členským státům a 
regionálním orgánům plánovat a 
připravovat partnerské dohody a operační 
programy; je přesvědčen, že 
interinstitucionální postupy ne vždy 
uspokojují poptávku po transparentní 
diskusi;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Derek Vaughan
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby byl
víceletý finanční rámec (VFR) přijat co 
nejdříve, aby bylo možné stanovit rozpočet 
politiky soudržnosti a včas zahájit 
programy;

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby Rada a 
Evropský parlament přijaly víceletý 
finanční rámec (VFR) co nejdříve po 
uzavření jednání o odvětvových spisech, 
aby bylo možné stanovit rozpočet politiky 
soudržnosti a včas zahájit programy;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje rovněž, že zásadní význam 
pro to, aby byl dlouhodobě plně využit 
potenciál, který finanční prostředky 
skýtají, má kromě účinného a včasného 
zahájení nového programovacího období 
politiky soudržnosti také kvalita 
partnerských dohod a operačních 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že víceletý finanční rámec 
nesmí obsahovat ustanovení penalizující 
regiony s přílišným schodkem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá zlepšení nařízení, která přinesou 
pevnější a integrovanější přístup 
k financování v rámci politiky soudržnosti 
prostřednictvím společného strategického 
rámce; uznává, že jde o nutnou podmínku 
toho, aby projekty měly výraznější dopad a 
přinášely hmatatelné výsledky;

6. vítá zlepšení nařízení, která přinesou 
pevnější a integrovanější přístup 
k financování v rámci politiky soudržnosti 
prostřednictvím společného strategického 
rámce; uznává, že jde o nutnou podmínku 
toho, aby projekty měly výraznější dopad a 
přinášely hmatatelné výsledky; vyzývá 
členské státy, aby přijaly ještě více 
opatření s cílem zjednodušit byrokracii a 
správu programů, aby čerpání  finančních 
prostředků mohlo probíhat plynuleji;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá návrhy na zavedení 
zjednodušujících opatření v celém nařízení 
o společných ustanoveních s cílem snížit 
administrativní zátěž; domnívá se, že 
zjednodušení procesu pro žadatele a řídící 
orgány bude pro financování ze zdrojů EU 
znamenat přidanou hodnotu;

7. vítá návrhy na zavedení 
zjednodušujících opatření v celém nařízení 
o společných ustanoveních s cílem snížit 
administrativní zátěž;   domnívá se, že 
zjednodušení procesu pro žadatele, 
příjemce a řídící orgány bude pro 
financování ze zdrojů EU znamenat 
přidanou hodnotu;

Or. en



PE521.786v01-00 10/42 AM\1007215CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 17
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na výraznější zapojení 
partnerů a na evropský kodex chování v 
oblasti partnerství, podle něhož ústřední 
úlohu při úspěšném uplatňování na místě 
hrají místní a regionální činitelé a 
organizace občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uznává, že politika soudržnosti může 
představovat klíčový příspěvek k dosažení 
cílů strategie Evropa 2020, a proto 
podtrhuje důležitost sladění politiky 
soudržnosti s cíli strategie Evropa 2020 
prostřednictvím tematického zaměření na 
omezený počet cílů; zdůrazňuje, že je
nutno k tomu přistupovat flexibilně, aby 
bylo možné naplňovat místní a regionální 
potřeby;

8. uznává, že politika soudržnosti může 
představovat klíčový příspěvek k dosažení 
cílů strategie Evropa 2020, a proto 
podtrhuje důležitost sladění politiky 
soudržnosti s cíli strategie Evropa 2020 
prostřednictvím tematického zaměření na 
omezený počet cílů;
zdůrazňuje, že tento přístup je dostatečně 

flexibilní k tomu, aby bylo možné 
naplňovat místní a regionální potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá, že byl stanoven minimální podíl 
pro ESF, čímž je zohledněno jeho 
rozšířené portfolio a větší význam, 
zejména v době krize; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podtrhuje význam strategie inteligentní 
specializace jakožto způsobu doplnění cílů 
růstové strategie Evropa 2020 díky tomu, 
že se zaměřuje na rozpoznávání a 
maximalizaci oblastí se silnou 
konkurenceschopností, sdílení 
osvědčených postupů a propojení 
výzkumu, inovací a vzdělávání 
v partnerstvích napříč EU;

9. podtrhuje význam strategie inteligentní 
specializace jakožto způsobu doplnění cílů 
růstové strategie Evropa 2020 díky tomu, 
že se zaměřuje na rozpoznávání a 
maximalizaci oblastí se silnou 
konkurenceschopností, sdílení 
osvědčených postupů a propojení 
výzkumu, inovací a vzdělávání 
v partnerstvích napříč EU; zdůrazňuje, že 
inteligentní specializace není jediným 
způsobem provádění hospodářské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na skutečnost, že v politice 
soudržnosti již existují opatření týkající se 
podmíněnosti a příští programové období
bude zaměřeno na zvýšení účinnosti 

10. poukazuje na skutečnost, že ačkoli v 
politice soudržnosti již existují opatření 
týkající se podmíněnosti, příští programové 
období může ohrozit dosažení cílů politiky 
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financování tím, že bude podmíněno
dodržováním určitých kritérií;

soudržnosti tím, že financování podmíní
dodržováním určitých kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na skutečnost, že v politice 
soudržnosti již existují opatření týkající se 
podmíněnosti a příští programové období 
bude zaměřeno na zvýšení účinnosti 
financování tím, že bude podmíněno 
dodržováním určitých kritérií;

10. poukazuje na skutečnost, že v politice 
soudržnosti již existují opatření týkající se 
podmíněnosti a příští programové období 
bude zaměřeno na zvýšení účinnosti 
financování tím, že bude podmíněno 
dodržováním určitých kritérií; zastává 
názor, že politika soudržnosti je politikou 
podporující soudržnost mezi regiony, 
která by neměla sloužit jako záruka 
ostatních politik EU zaměřených na 
makroekonomické reformy států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pokrok v přípravách se 
odvíjí od toho, zda mají příslušné orgány a 
organizace dostatečnou kapacitu investovat 
v počáteční fázi příprav čas a peněžní
prostředky;

17. zdůrazňuje, že pokrok v přípravách se 
odvíjí od toho, zda mají příslušné orgány a 
organizace dostatečnou kapacitu investovat 
v počáteční fázi příprav čas a  peněžní 
prostředky a uvolnit dostatečný počet 
pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že pokrok v přípravách se 
odvíjí od toho, zda mají příslušné orgány a 
organizace dostatečnou kapacitu investovat 
v počáteční fázi příprav čas a peněžní 
prostředky;

17. zdůrazňuje, že pokrok v přípravách se 
odvíjí od toho, zda mají příslušné orgány a 
organizace dostatečnou kapacitu investovat 
v počáteční fázi příprav čas, personál a 
peněžní prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. uznává, že tento pokrok v přípravách 
v některých případech znamenal, že ex ante 
hodnocení a posuzování vlivů na životní 
prostředí byly provedeny včas, což 
umožnilo změny návrhů v září a říjnu 2013 
na základě výsledků těchto hodnocení;

18. uznává, že tento pokrok v přípravách 
v některých případech znamenal, že ex ante 
hodnocení a strategické posuzování vlivů 
na životní prostředí byly provedeny včas, 
což umožnilo změny návrhů v září a říjnu 
2013 na základě výsledků těchto 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že některé členské státy byly 
vystaveny politickým tlakům a změnám 
vlád, což mohlo mít negativní dopad na 
přípravy na další programové období; 

19. uznává, že v některých členských 
státech došlo ke změnám vlád, což mohlo 
mít negativní dopad na přípravy na další 
programové období; poukazuje na 
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poukazuje na skutečnost, že v těchto 
případech představuje klíčovou výhodu pro 
pokračování příprav existence systému, 
který zajistí, že administrativní práce 
budou pokračovat bez ohledu na změny 
vlád;

skutečnost, že v těchto případech 
představuje klíčovou výhodu pro 
pokračování příprav existence systému, 
který zajistí, že administrativní práce 
budou pokračovat bez ohledu na změny 
vlád;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že některé členské státy byly 
vystaveny politickým tlakům a změnám 
vlád, což mohlo mít negativní dopad na 
přípravy na další programové období; 
poukazuje na skutečnost, že v těchto 
případech představuje klíčovou výhodu pro 
pokračování příprav existence systému, 
který zajistí, že administrativní práce 
budou pokračovat bez ohledu na změny 
vlád;

19. uznává, že v některých členských 
státech došlo ke změnám vlád, což mohlo 
mít negativní dopad na přípravy na další 
programové období; poukazuje na 
skutečnost, že v těchto případech 
představuje klíčovou výhodu pro 
pokračování příprav existence systému, 
který zajistí, že administrativní práce 
budou pokračovat bez ohledu na změny 
vlád;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že některé členské státy byly 
vystaveny politickým tlakům a změnám 
vlád, což mohlo mít negativní dopad na 
přípravy na další programové období; 
poukazuje na skutečnost, že v těchto 
případech představuje klíčovou výhodu pro 

19. uznává, že některé členské státy byly 
vystaveny politickým tlakům a došlo v 
nich ke změnám vlád a přijetí opatření na 
základě fiskální úmluvy, což mohlo mít 
negativní dopad na přípravy na další 
programové období; poukazuje na 
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pokračování příprav existence systému, 
který zajistí, že administrativní práce 
budou pokračovat bez ohledu na změny 
vlád;

skutečnost, že v těchto případech 
představuje klíčovou výhodu pro 
pokračování příprav existence systému, 
který zajistí, že administrativní práce 
budou pokračovat bez ohledu na změny 
vlád;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. konstatuje, že současná ekonomická 
situace v některých členských státech 
znamená, že je nutné přiřadit politice 
soudržnosti vyšší význam, neboť tato 
politika je jedním z klíčových investičních 
nástrojů, a že zbývající obtíže mohou ve 
skutečnosti vyžadovat změnu priorit s 
cílem ukončit krizi a oživit jejich 
ekonomiky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vítá, že Komise je odhodlána hrát 
výraznější úlohu při přípravě a provádění 
této politiky; žádá zejména, aby byly 
splněny požadavky na zapojení místních a 
regionálních činitelů a organizací 
občanské společnosti, neboť díky tomu se 
budou tyto subjekty s politikou lépe 
identifikovat a bude lépe dosaženo cílů 
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Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na skutečnost, že některé 
členské státy připravují změnu obsahu 
svých operačních programů, včetně změn 
směřujících k programům financovaným 
z více zdrojů či omezení počtu operačních 
programů na regionální úrovni;

21. poukazuje na skutečnost, že některé 
členské státy připravují změnu obsahu 
svých operačních programů; vítá, že 
některé členské státy se rozhodly provést 
změny směřující k programům 
financovaným z více zdrojů či omezit počet
operačních programů na regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. uznává možné potíže s přípravami 
dohod o partnerství v členských státech 
s regionálními vládami vyplývající ze 
zájmů jednotlivých regionů; zdůrazňuje, 
že míra kontroly přisouzená regionálním 
orgánům se značně liší v závislosti na 
organizačním uspořádání různých 
členských států, kde některé regiony jsou 
nesmírně aktivní a mají téměř úplnou 
kontrolu nad většinou aspektů financování 
v rámci politiky soudržnosti a nad 
zastoupení v dohodách o partnerství;

22. zdůrazňuje, že míra kontroly 
přisouzená regionálním orgánům se značně 
liší v závislosti na organizačním 
uspořádání různých členských států, kde 
některé regiony jsou nesmírně aktivní a 
mají téměř úplnou kontrolu nad většinou 
aspektů financování v rámci politiky 
soudržnosti a nad zastoupení v dohodách o 
partnerství;

Or. en



AM\1007215CS.doc 17/42 PE521.786v01-00

CS

Pozměňovací návrh 33
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. uznává možné potíže s přípravami 
dohod o partnerství v členských státech 
s regionálními vládami vyplývající ze 
zájmů jednotlivých regionů; zdůrazňuje, že 
míra kontroly přisouzená regionálním 
orgánům se značně liší v závislosti na 
organizačním uspořádání různých 
členských států, kde některé regiony jsou 
nesmírně aktivní a mají téměř úplnou 
kontrolu nad většinou aspektů financování 
v rámci politiky soudržnosti a nad 
zastoupení v dohodách o partnerství;

22. uznává možné potíže s přípravami 
dohod o partnerství v členských státech 
s regionálními vládami vyplývající ze 
zájmů jednotlivých regionů; zdůrazňuje, že 
míra kontroly přisouzená regionálním 
orgánům se značně liší v závislosti na 
organizačním uspořádání různých 
členských států, kde některé regiony jsou 
nesmírně aktivní a mají téměř úplnou 
kontrolu nad většinou aspektů financování 
v rámci politiky soudržnosti a nad 
zastoupení v dohodách o partnerství; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že bude 
respektovat kodex chování, v němž je 
zakotven princip partnerství pro politiku 
soudržnosti 2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že je nezbytné plně 
přihlížet k regionálnímu rozměru;  klade 
důraz na významnou úlohu, kterou hrají 
regiony při výběru oblasti s konkurenční 
výhodou; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na skutečnost, že jedním ze 
způsobů, jak v členských státech 
s přenesenou administrativou zajistit 
fungování dohod o partnerství, je do 
dohod zařadit samostatné kapitoly 
vypracované regionálními orgány; 
zdůrazňuje, že tento přístup zajišťuje, aby 
se orgány s přenesenými pravomocemi 
ohledně programů financování ze zdrojů 
Evropské unie příměji podílely na 
vypracovávání dohod o partnerství a měly
možnost rozvíjet své vlastní programy a 
způsoby jejich plnění;

23. poukazuje na skutečnost, že orgány s 
přenesenými pravomocemi ohledně 
programů financování ze zdrojů Evropské 
unie se příměji podílely na vypracovávání 
dohod o partnerství a mají možnost 
rozvíjet své vlastní programy a způsoby 
jejich plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. uznává nicméně, že by to mohlo mít
nepříznivý dopad na připravenost 
členských států jako celku, pokud by jeden 
či více regionálních orgánů při přípravě 
svých kapitol pro dohody o partnerství 
postupovaly pomalu;

24. uznává nicméně, že by to mohlo mít 
dopad na připravenost členských států jako 
celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na existenci dokladů toho, 
že členské státy sestávající ze silných 
regionálních zastoupení mohou být 
v přípravách pomalejší; zdůrazňuje, že 
tyto členské státy mají často vysoký počet
operačních programů na regionální úrovni, 
což zvyšuje objem byrokracie a vyžaduje 
silnější kontrolu ze strany ústřední vlády;

25. zdůrazňuje, že členské státy s vysokým 
počtem operačních programů na regionální 
úrovni by mohly být v přípravách 
pomalejší kvůli případně vyšší byrokracii; 
zde je zapotřebí přísnější kontrola ze 
strany ústřední vlády při přípravách dohod 
o partnerství v tomto členském státě;
opakuje, že odpovědnost za obsah a 
správu operačních programů by měly mít 
v souladu s uspořádáním daného 
členského státu správní orgány na 
regionální úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na existenci dokladů toho, 
že členské státy sestávající ze silných 
regionálních zastoupení mohou být 
v přípravách pomalejší; zdůrazňuje, že tyto 
členské státy mají často vysoký počet 
operačních programů na regionální úrovni,
což zvyšuje objem byrokracie a vyžaduje 
silnější kontrolu ze strany ústřední vlády;

25. poukazuje na to, že členské státy 
sestávající ze silných regionálních 
zastoupení mohou být v přípravách 
pomalejší; zdůrazňuje, že tyto členské státy 
mají často vysoký počet operačních 
programů na regionální úrovni,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na existenci dokladů toho, 25. poukazuje na existenci dokladů toho, 
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že členské státy sestávající ze silných 
regionálních zastoupení mohou být 
v přípravách pomalejší; zdůrazňuje, že tyto 
členské státy mají často vysoký počet 
operačních programů na regionální úrovni, 
což zvyšuje objem byrokracie a vyžaduje 
silnější kontrolu ze strany ústřední vlády;

že členské státy sestávající ze silných 
regionálních zastoupení mohou být 
v přípravách pomalejší; zdůrazňuje, že tyto 
členské státy mají často vysoký počet 
operačních programů na regionální úrovni, 
což zvyšuje objem byrokracie a náročnost, 
pokud jde o koordinaci orgánů na 
celostátní, regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. poukazuje na existenci dokladů toho, 
že členské státy sestávající ze silných 
regionálních zastoupení mohou být 
v přípravách pomalejší; zdůrazňuje, že tyto 
členské státy mají často vysoký počet 
operačních programů na regionální úrovni, 
což zvyšuje objem byrokracie a vyžaduje
silnější kontrolu ze strany ústřední vlády;

25. poukazuje na existenci dokladů toho, 
že členské státy sestávající ze silných 
regionálních zastoupení mohou být 
v přípravách pomalejší; zdůrazňuje, že tyto 
členské státy mají často vysoký počet 
operačních programů na regionální úrovni
odrážejících rozvojové potřeby regionů, 
což potenciálně zvyšuje objem byrokracie 
a může vyžadovat silnější kontrolu ze 
strany ústřední vlády;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá členské státy, které přenesly 
odpovědnost za správu fondů EU na 
regiony, aby zajistily, že pracovníci, kteří 
budou nyní pověřeny příslušnými úkoly, 
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měli potřebné dovednosti a aby se 
přidělování prostředků v žádném ohledu 
neprovádělo podle politického klíče;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. poukazuje na skutečnost, že členský 
stát s federálním uspořádáním by mohl 
těžit ze stručnějšího, pružnějšího a 
integrovanějšího přístupu k operačním 
programům; s ohledem na to zdůrazňuje, 
že existence jednotného operačního 
programu tam, kde v minulosti existovaly 
jednotlivé programy pro každou 
provincii/federaci, přináší mnohé výhody, 
neboť to umožňuje sladit priority 
s celostátními cíli;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. poukazuje na skutečnost, že členský 
stát s federálním uspořádáním by mohl 
těžit ze stručnějšího, pružnějšího a 
integrovanějšího přístupu k operačním 
programům; s ohledem na to zdůrazňuje, 
že existence jednotného operačního 
programu tam, kde v minulosti existovaly 
jednotlivé programy pro každou 
provincii/federaci, přináší mnohé výhody, 
neboť to umožňuje sladit priority 
s celostátními cíli;

26. poukazuje na skutečnost, že členský 
stát s federálním uspořádáním nebo 
členský stát s volenými regionálními 
vládami by mohl těžit ze stručnějšího, 
pružnějšího a integrovanějšího přístupu 
k operačním programům; s ohledem na to 
zdůrazňuje, že existence jednotného 
operačního programu tam, kde v minulosti 
existovaly jednotlivé programy pro každou 
provincii/federaci, přináší mnohé výhody, 
neboť to umožňuje sladit priority s 
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celostátními cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. poukazuje na skutečnost, že členský 
stát s federálním uspořádáním by mohl 
těžit ze stručnějšího, pružnějšího a 
integrovanějšího přístupu k operačním 
programům; s ohledem na to zdůrazňuje, 
že existence jednotného operačního 
programu tam, kde v minulosti existovaly 
jednotlivé programy pro každou 
provincii/federaci, přináší mnohé výhody, 
neboť to umožňuje sladit priority 
s celostátními cíli;

26. poukazuje na skutečnost, že členský 
stát s federálním uspořádáním mohl těžit ze 
stručnějšího a pružnějšího přístupu k 
operačním programům;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že snížení počtu operačních 
programů by zpočátku znamenalo 
podstatné změny v jejich správě a 
organizaci a mohlo by vzrůst riziko 
zpoždění kvůli změnám způsobeným 
složitostí provádění operačních programů 
zároveň s plánováním na různých 
celostátních a regionálních úrovních;
uznává také, že politické struktury 
v členských státech s federálním 
uspořádáním mohou být překážkou 
vytvoření jednotného operačního 

27. uznává však, že snížení počtu 
operačních programů na regionální úrovni
by zpočátku znamenalo podstatné změny v 
jejich správě a organizaci a mohlo by 
vzrůst riziko počátečního zpoždění kvůli 
změnám způsobeným složitostí provádění
těchto operačních programů zároveň s 
plánováním na různých celostátních a 
regionálních úrovních;
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programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že snížení počtu operačních 
programů by zpočátku znamenalo 
podstatné změny v jejich správě a 
organizaci a mohlo by vzrůst riziko 
zpoždění kvůli změnám způsobeným 
složitostí provádění operačních programů 
zároveň s plánováním na různých 
celostátních a regionálních úrovních;
uznává také, že politické struktury 
v členských státech s federálním 
uspořádáním mohou být překážkou 
vytvoření jednotného operačního 
programu;

27. uznává, že snížení počtu operačních 
programů by zpočátku znamenalo 
podstatné změny v jejich správě a 
organizaci a mohlo by vzrůst riziko 
zpoždění kvůli změnám způsobeným 
složitostí provádění operačních programů 
zároveň s plánováním na různých 
celostátních a regionálních úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že snížení počtu operačních 
programů by zpočátku znamenalo 
podstatné změny v jejich správě a 
organizaci a mohlo by vzrůst riziko 
zpoždění kvůli změnám způsobeným 
složitostí provádění operačních programů 
zároveň s plánováním na různých 
celostátních a regionálních úrovních; 

27. uznává, že snížení počtu operačních 
programů by zpočátku znamenalo 
podstatné změny v jejich správě a 
organizaci a mohlo by vzrůst riziko 
zpoždění kvůli změnám způsobeným 
složitostí provádění operačních programů 
zároveň s plánováním na různých 
celostátních a regionálních úrovních;  
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uznává také, že politické struktury 
v členských státech s federálním 
uspořádáním mohou být překážkou 
vytvoření jednotného operačního 
programu;

uznává také, že politické struktury v 
členských státech s federálním 
uspořádáním nebo členských státech s 
volenými regionálními vládami mohou být 
překážkou vytvoření jednotného 
operačního programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. konstatuje, že Komise zaznamenala 
značný zájem o programy financované z 
více fondů, přičemž řada členských států 
má v úmyslu mít alespoň jeden nebo více 
programů financovaných z více fondů;  
zdůrazňuje, že mezi rizika spojená s 
přístupem financování z více fondů patří 
zvýšená administrativní zátěž a zpoždění, 
neboť provádění se účastní více 
generálních ředitelství Komise, která 
používají různé postupy; konstatuje 
rovněž, že při programech financovaných 
z více fondů mohou být dopady jakýchkoli 
problémů nebo zpoždění dvojnásobně až 
trojnásobně vyšší;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. uznává, že nařízení o společných 
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ustanoveních bere na vědomí odlišné 
struktury orgánů členských států a 
obsahuje ustanovení pro zvláštní případy; 
zdůrazňuje, že zjistit rozvojové potřeby a 
provádět programy v blízkosti občanů, 
organizací, podniků a příslušných orgánů 
lze nejlépe na regionální a místní úrovni;  

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá Komisi, aby zveřejňovala
informace o přípravách dohod o 
partnerství členských států, např. 
vydáváním souhrnných přehledů o 
jednotlivých členských státech, aby se tak 
ostatní členské státy a orgány mohly 
poučit z osvědčených postupů a přístupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. poukazuje na skutečnost, že pro mnoho 
členských států bude představovat převod 
metod a mechanismů z programového 
období 2007–2013 do období 2013 značné 
potíže; zdůrazňuje, že výzvu bude 
představovat jak efektivní pokračování
stávajících projektů, tak současný rozvoj 
projektů nových;

29. poukazuje na skutečnost, že pro mnoho 
členských států bude představovat převod 
metod a mechanismů z programového 
období 2007–2013 do období 2013 značné 
potíže; zdůrazňuje, že výzvu bude 
představovat jak efektivní pokračování 
stávajících projektů, tak současný rozvoj 
projektů nových; poukazuje na to, že 
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výzvou pro včasné zahájení nového 
programového období budou 
administrativní změny, například roční 
uzávěrka a vytvoření akreditačního 
orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. domnívá se, že příklady poskytnuté 
členskými státy jasně dokládají, že je třeba 
zlepšit koordinaci mezi jednotlivými 
opatřeními, operačními programy a fondy a 
že je třeba zvýšit zapojení místních orgánů
a regionálních organizací;

31. domnívá se, že příklady poskytnuté 
členskými státy jasně dokládají, že je třeba 
zlepšit koordinaci mezi jednotlivými 
opatřeními, operačními programy a fondy a 
že je třeba zvýšit zapojení místních orgánů,  
regionálních organizací a sociálních a 
ekonomických partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. uznává, že mezi běžné problémy, které 
byly identifikovány v předchozím 
programovém období, patřily příliš široce 
definované priority; vyzývá proto do 
budoucna ke strategičtějšímu a 
efektivnějšímu přístupu k prioritám tak, 
aby pro konkrétní cíle bylo stanoveno 
méně priorit;

32. uznává, že mezi běžné problémy, které 
byly identifikovány v předchozím 
programovém období, patřily příliš široce 
definované priority; vyzývá proto do 
budoucna ke strategičtějšímu a 
efektivnějšímu přístupu k prioritám tak, 
aby pro konkrétní cíle bylo stanoveno 
méně priorit; je toho názoru, že pokud jde 
o priority, je nezbytná určitá flexibilita, 
aby mohly být zohledněny individuální 
potřeby členských států, jejich regionů a 
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místních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. uznává, že mezi běžné problémy, které 
byly identifikovány v předchozím 
programovém období, patřily příliš široce 
definované priority; vyzývá proto do 
budoucna ke strategičtějšímu a 
efektivnějšímu přístupu k prioritám tak, 
aby pro konkrétní cíle bylo stanoveno 
méně priorit;

32. uznává, že mezi běžné problémy, které 
byly identifikovány v předchozím 
programovém období, patřily příliš široce 
definované priority; vyzývá proto do 
budoucna ke strategičtějšímu přístupu k 
prioritám a ke stanovení priorit pro 
konkrétní cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá, že na základě úspěšných 
zkušeností z minulého kola financování se 
mnohé členské státy snaží posílit získávání 
zdrojů ze soukromého sektoru díky 
pákovému efektu, aby se otevřely 
alternativní způsoby financování pro 
doplnění těch tradičních; poukazuje proto 
na důležitost využívání finančních nástrojů, 
jako jsou půjčky a záruky, za účelem 
podpory spolupráce mezi podniky, 
organizacemi veřejného sektoru a
vzdělávacími institucemi;

33. vítá, že na základě úspěšných 
zkušeností z minulého kola financování se 
mnohé členské státy snaží posílit získávání 
zdrojů z investic v soukromém sektoru 
díky pákovému efektu, aby se otevřely 
alternativní způsoby financování pro 
doplnění těch tradičních; poukazuje proto 
na důležitost využívání finančních nástrojů, 
jako jsou půjčky a záruky, za účelem 
podpory spolupráce mezi malými a 
středními podniky, organizacemi 
veřejného sektoru, vzdělávacími 
institucemi a všemi dalšími 
zainteresovanými subjekty;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 56
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá, že na základě úspěšných 
zkušeností z minulého kola financování se 
mnohé členské státy snaží posílit získávání 
zdrojů ze soukromého sektoru díky 
pákovému efektu, aby se otevřely 
alternativní způsoby financování pro 
doplnění těch tradičních; poukazuje proto 
na důležitost využívání finančních nástrojů, 
jako jsou půjčky a záruky, za účelem 
podpory spolupráce mezi podniky, 
organizacemi veřejného sektoru a
vzdělávacími institucemi;

33. vítá, že na základě úspěšných 
zkušeností z minulého kola financování se 
mnohé členské státy snaží posílit získávání 
zdrojů ze soukromého sektoru díky 
pákovému efektu, aby se otevřely 
alternativní způsoby financování pro 
doplnění těch tradičních; poukazuje proto 
na důležitost stanovení jasných pravidel 
pro využívání finančních nástrojů, jako 
jsou půjčky a záruky, za účelem podpory 
spolupráce mezi podniky, organizacemi 
veřejného sektoru, vzdělávacími 
institucemi vzdělávacími institucemi; je 
přesvědčen, že Evropská komise, EIB a 
EIF by měly dále informovat orgány 
veřejné moci a řídící orgány o pravidlech 
a výhodách, které plynou z využívání 
fondů ESI na nástroje finančního 
inženýrství, a to co nejdříve, aby bylo 
omezeno zpoždění ve fázích koncepce a 
vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vítá, že na základě úspěšných 
zkušeností z minulého kola financování se 

33. vítá, že na základě úspěšných 
zkušeností z minulého kola financování se 
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mnohé členské státy snaží posílit získávání 
zdrojů ze soukromého sektoru díky 
pákovému efektu, aby se otevřely 
alternativní způsoby financování pro 
doplnění těch tradičních; poukazuje proto 
na důležitost využívání finančních nástrojů, 
jako jsou půjčky a záruky, za účelem 
podpory spolupráce mezi podniky, 
organizacemi veřejného sektoru a 
vzdělávacími institucemi;

mnohé členské státy snaží posílit získávání 
zdrojů ze soukromého sektoru díky 
pákovému efektu, aby se otevřely 
alternativní způsoby financování pro 
doplnění těch tradičních; zdůrazňuje, že 
v dobách silných rozpočtových omezení a 
snížené kapacity soukromého sektoru, 
může zvýšené využívání finančních 
nástrojů podpořit partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, přinést 
multiplikační účinek rozpočtu EU, otevřít 
alternativní zdroje financování a zajistit 
důležitý zdroj financování pro strategické 
regionální investice; poukazuje proto na 
důležitost využívání inovativních
finančních nástrojů, jako jsou půjčky, 
záruky a kapitálové investice, například 
doplňky grantů, za účelem podpory 
spolupráce mezi podniky, organizacemi 
veřejného sektoru a vzdělávacími 
institucemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. zdůrazňuje, že podle zkušeností 
z předchozích programů financování je 
zřejmé, že zásadní význam má zajištění 
pozitivního dlouhodobého účinku fondů;

34. zdůrazňuje, že podle zkušeností 
z předchozích programů financování je 
zřejmé, že zásadní význam má zajištění 
pozitivního dlouhodobého účinku fondů; 
dále trvá na kvalitě programů a 
objektivnosti vynakládání prostředků; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Hans-Peter Martin
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Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. poukazuje na skutečnost, že mnohé 
členské státy zmiňovaly přístup zaměřený 
na výsledky jako jeden z cílů přípravy 
příštího kola financování; vítá, že některé 
členské sáty uvedly příklady způsobů, jak 
dosáhnout efektivnějšího způsobu 
definování očekávaných výsledků 
v předstihu, aby bylo možné financování 
nasměrovat k návrhům usilujícím o 
dosažení těchto cílů;

35. poukazuje na skutečnost, že mnohé 
členské státy zmiňovaly přístup zaměřený 
na výsledky jako jeden z cílů přípravy 
příštího kola financování;  vítá, že některé 
členské sáty uvedly příklady způsobů, jak 
dosáhnout efektivnějšího způsobu 
definování očekávaných výsledků v 
předstihu, aby bylo možné financování 
nasměrovat k návrhům usilujícím o 
dosažení těchto cílů; doporučuje, aby se 
ostatní členské státy řídily těmito příklady 
při budoucích kolech financování;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje, že mnohé členské státy 
uvádějí jako oblasti zásadního významu 
pro zajištění zvýšené účinnosti fondů 
koordinaci napříč oblastmi politiky a 
rozpoznání hospodářských a sociálních 
priorit na vnitrostátní a regionální úrovni;

36. zdůrazňuje, že mnohé členské státy 
uvádějí jako oblasti zásadního významu 
pro zajištění zvýšené účinnosti fondů 
koordinaci napříč oblastmi politiky a 
rozpoznání hospodářských a sociálních 
priorit a priorit v oblasti životního 
prostředí na vnitrostátní a regionální 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 36



AM\1007215CS.doc 31/42 PE521.786v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. zdůrazňuje, že mnohé členské státy 
uvádějí jako oblasti zásadního významu 
pro zajištění zvýšené účinnosti fondů 
koordinaci napříč oblastmi politiky a 
rozpoznání hospodářských a sociálních 
priorit na vnitrostátní a regionální úrovni;

36. zdůrazňuje, že mnohé členské státy 
uvádějí jako oblasti zásadního významu 
pro zajištění zvýšené účinnosti fondů 
koordinaci napříč oblastmi politiky a 
rozpoznání hospodářských a sociálních 
priorit na vnitrostátní a regionální úrovni;
domnívá se, že specifické rozvojové cíle na 
subsidiárních úrovních by měly odpovídat 
vnitrostátním operačním programům;

Or. ro

Pozměňovací návrh 62
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. je potěšen, že některé členské státy 
usilují o rozvíjení nových nástrojů, jako 
jsou místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, integrované územní investice a 
společné akční plány; chápe však, že tyto 
nové nástroje mají smíšenou odezvu a že 
podle dokladů častěji je místní rozvoj se 
zapojením místních komunit rozšířenější 
než integrované územní investice; uznává, 
že se teprve ukáže, jak se počáteční 
přípravy projeví v úplné realizaci těchto 
nástrojů;

38. je potěšen, že některé členské státy 
usilují o rozvíjení nových nástrojů, jako 
jsou místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, integrované územní investice a 
společné akční plány; chápe však, že tyto 
nové nástroje mají smíšenou odezvu; 
uvědomuje si, že místní rozvoj se 
zapojením místních komunit je rozšířenější 
než integrované územní investice, a to z 
důvodu delšího fungování a také proto, že 
integrované územní investice jsou novým 
nástrojem, pro jehož řádné uvedení do 
praxe bude nezbytné určité časové období;
uznává, že se teprve ukáže, jak se 
počáteční přípravy projeví v úplné realizaci 
těchto nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jan Olbrycht
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Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. je potěšen, že některé členské státy 
usilují o rozvíjení nových nástrojů, jako 
jsou místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, integrované územní investice a 
společné akční plány; chápe však, že tyto 
nové nástroje mají smíšenou odezvu a že 
podle dokladů častěji je místní rozvoj se 
zapojením místních komunit rozšířenější 
než integrované územní investice; uznává, 
že se teprve ukáže, jak se počáteční 
přípravy projeví v úplné realizaci těchto 
nástrojů;

38. je potěšen, že některé členské státy 
usilují o rozvíjení nových nástrojů, jako 
jsou místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, integrované územní investice a 
společné akční plány; chápe však, že tyto 
nové nástroje mají smíšenou odezvu a že 
podle analýzy současných plánů 
členských států častěji bude místní rozvoj 
se zapojením místních komunit rozšířenější 
než integrované územní investice; uznává, 
že se teprve ukáže, jak se počáteční 
přípravy projeví v úplné realizaci těchto 
nástrojů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 64
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. je potěšen, že některé členské státy 
usilují o rozvíjení nových nástrojů, jako 
jsou místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, integrované územní investice a 
společné akční plány; chápe však, že tyto 
nové nástroje mají smíšenou odezvu a že 
podle dokladů častěji je místní rozvoj se 
zapojením místních komunit rozšířenější 
než integrované územní investice; uznává, 
že se teprve ukáže, jak se počáteční 
přípravy projeví v úplné realizaci těchto 
nástrojů;

38. vyjadřuje své zklamání nad 
skutečností, že pouze některé členské státy 
usilují o rozvíjení nových nástrojů, jako 
jsou místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, integrované územní investice
(ITI) a společné akční plány (JAP);  chápe 
však, že tyto nové nástroje mají smíšenou 
odezvu a že podle dokladů je v EZFRV a v 
EFRR místní rozvoj se zapojením místních 
komunit rozšířenější než integrované 
územní investice;  uznává, že se teprve 
ukáže, jak se počáteční přípravy projeví v 
úplné realizaci těchto nástrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. je potěšen, že některé členské státy 
usilují o rozvíjení nových nástrojů, jako 
jsou místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, integrované územní investice a 
společné akční plány; chápe však, že tyto 
nové nástroje mají smíšenou odezvu a že 
podle dokladů častěji je místní rozvoj se 
zapojením místních komunit rozšířenější 
než integrované územní investice; uznává, 
že se teprve ukáže, jak se počáteční 
přípravy projeví v úplné realizaci těchto 
nástrojů;

38. je potěšen, že některé členské státy 
usilují o rozvíjení nových nástrojů, jako 
jsou místní rozvoj se zapojením místních 
komunit, integrované územní investice
(ITI) a společné akční plány (JAP);  chápe 
však, že tyto nové nástroje mají smíšenou 
odezvu a že podle dokladů častěji je místní 
rozvoj se zapojením místních komunit 
rozšířenější než integrované územní 
investice; uznává, že se teprve ukáže, jak 
se počáteční přípravy projeví v úplné 
realizaci těchto nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. považuje místní rozvoj se zapojením 
místních komunit za vynikající způsob, jak 
podpořit účast zdola nahoru napříč různými 
komunitami, přičemž vychází ze 
zkušenosti s úspěšným programem 
LEADER v oblasti rozvoje venkova;

39. považuje místní rozvoj se zapojením 
místních komunit za vynikající způsob, jak 
podpořit účast zdola nahoru napříč různými 
komunitami, přičemž vychází ze 
zkušenosti s úspěšným programem 
LEADER v oblasti rozvoje venkova;
vyzývá členské státy a regiony, aby využily 
příležitostí, které nabízí místní rozvoj se 
zapojením místních komunit (CLLD);

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. uznává, že společné akční plány jsou 
v souladu s jedním ze zastřešujících cílů 
politiky soudržnosti po roce 2013 
pozitivním krokem k řízení orientovanému 
na výsledky;

40. uznává, že společné akční plány (JAP)
jsou v souladu s jedním ze zastřešujících 
cílů politiky soudržnosti po roce 2013 
pozitivním krokem k řízení orientovanému 
na výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. vítá, že nařízení o společných 
ustanoveních klade důraz na 
zjednodušení; konstatuje však, že 
dosáhnout zjednodušení by ve skutečnosti 
mohlo být obtížné, neboť dosud 
přetrvávají odlišnosti mezi fondy, které 
zavádějí zvláštní nařízení pro jednotlivé 
fondy; konkrétně poukazuje na oblasti 
správy a řízení, kde nejsou postupy plně 
standardizovány a kde mezi fondy stále 
existuje značný rozdíl;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 42



AM\1007215CS.doc 35/42 PE521.786v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. poukazuje na skutečnost, že mnohé 
členské státy označily zjednodušení 
procesu podávání žádostí pro příjemce za
důležitý aspekt příprav na další 
programové období; vítá to coby způsob, 
jak zajistit, aby příprava a provádění 
projektů probíhaly hladce a s menší
administrativní zátěží pro žadatele;

42. poukazuje na skutečnost, že řada 
členských států označila zjednodušený 
proces podávání žádostí pro příjemce
elektronickou cestou za zásadní 
požadavek a významný předpoklad pro 
účinnou přípravu na další programové 
období; vítá to coby způsob, jak zajistit, 
aby příprava a provádění projektů
obecného zájmu probíhala podle plánu a s 
podstatným snížením administrativní
zátěže pro žadatele;

Or. bg

Pozměňovací návrh 70
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. poukazuje na skutečnost, že mnohé 
členské státy označily zjednodušení 
procesu podávání žádostí pro příjemce za 
důležitý aspekt příprav na další 
programové období; vítá to coby způsob, 
jak zajistit, aby příprava a provádění 
projektů probíhaly hladce a s menší 
administrativní zátěží pro žadatele;

42. poukazuje na skutečnost, že mnohé 
členské státy označily zjednodušení 
procesu podávání žádostí pro příjemce za 
důležitý aspekt příprav na další 
programové období;  vítá to coby způsob, 
jak zajistit, aby příprava a provádění 
projektů probíhaly hladce a s menší 
administrativní zátěží pro žadatele; uznává 
význam osvědčených postupů, které se 
zaměřují na zjednodušení řízení, a to 
pomocí odstraňování administrativní 
zátěže a přesunu rozhodování na úroveň 
regionálních orgánů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 71
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 42
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. poukazuje na skutečnost, že mnohé 
členské státy označily zjednodušení 
procesu podávání žádostí pro příjemce za 
důležitý aspekt příprav na další 
programové období; vítá to coby způsob, 
jak zajistit, aby příprava a provádění 
projektů probíhaly hladce a s menší 
administrativní zátěží pro žadatele;

42. poukazuje na skutečnost, že mnohé 
členské státy označily zjednodušení 
procesu podávání žádostí pro příjemce za 
důležitý aspekt příprav na další 
programové období;  vítá to coby způsob, 
jak zajistit, aby příprava a provádění 
projektů probíhaly hladce a s menší 
administrativní zátěží pro žadatele; vyzývá 
členské státy, aby zjistily a zjednodušily 
rovněž opatření na úrovni kontrol a 
auditů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává, že systém elektronické výměny 
údajů („e-soudržnost“) může mít zásadní 
význam při odstraňování překážek a 
zjednodušování, a vítá zpětnou vazbu 
některých členských států k jeho 
používání; domnívá se, že by mohl rovněž 
významně přispět k připravenosti
budoucích programů financování;

43. uznává, že systém elektronické výměny 
údajů („e-soudržnost“) může mít zásadní 
význam při odstraňování překážek a 
zjednodušování, a vítá zpětnou vazbu 
některých členských států k jeho 
používání;  domnívá se, že by mohl rovněž 
významně přispět k přípravě budoucích 
programů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 44
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že rozhodovací proces a 
formulace dohod o partnerství by měly
zahrnovat spolupráci na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni při plánování, 
rozvoji a provádění programů financování 
politiky soudržnosti EU, jak uvádí 
zjednodušený systém víceúrovňové správy 
navrhovaný v nařízeních;

44. zdůrazňuje, že rozhodovací proces a 
formulace dohod o partnerství musí
zahrnovat spolupráci na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni při plánování,
rozvoji a provádění programů financování 
politiky soudržnosti EU, jak uvádí 
zjednodušený systém víceúrovňové správy 
navrhovaný v nařízeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. vítá větší zapojení všech příslušných 
zúčastněných stran, místních a regionálních 
představitelů, nevládních organizací, 
hospodářských a sociálních partnerů, 
soukromých podniků a univerzit, jak 
dokládají příklady poskytnuté členskými 
státy; domnívá se, že je důležitý rozvoj ve 
spolupráci s dalšími organizacemi a 
stranami zastupujícími různá hospodářská 
a sociální stanoviska;

45. vítá větší zapojení všech příslušných 
zúčastněných stran, místních a regionálních 
představitelů, nevládních organizací, 
hospodářských a sociálních partnerů, 
soukromých podniků a univerzit, jak 
dokládají příklady poskytnuté členskými 
státy; domnívá se, že je důležitý rozvoj ve 
spolupráci s dalšími organizacemi a 
stranami zastupujícími různá hospodářská, 
sociální a environmentální stanoviska;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. vítá větší zapojení všech příslušných 45. vítá větší zapojení všech příslušných 
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zúčastněných stran, místních a regionálních 
představitelů, nevládních organizací, 
hospodářských a sociálních partnerů, 
soukromých podniků a univerzit, jak 
dokládají příklady poskytnuté členskými 
státy; domnívá se, že je důležitý rozvoj ve 
spolupráci s dalšími organizacemi a 
stranami zastupujícími různá hospodářská 
a sociální stanoviska;

zúčastněných stran, místních a regionálních 
představitelů, nevládních organizací, 
hospodářských a sociálních partnerů, 
soukromých podniků a univerzit, jak 
dokládají příklady poskytnuté některými
členskými státy; domnívá se, že je důležitý 
rozvoj ve spolupráci s dalšími 
organizacemi a stranami zastupujícími 
různá hospodářská a sociální stanoviska;
vyzývá členské státy, aby uplatňovaly 
zásadu partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. poukazuje na skutečnost, že dotyčný 
členský stát kombinoval přístupy shora 
dolů a zdola nahoru, aby zajistil, že 
vnitrostátní strategie týkající se sociální a 
hospodářské situace bude doprovázet 
rozsáhlé zapojení účastníků na regionální a 
místní úrovni; vítá tento účinný způsob, jak 
zajistit, aby byly naplňovány strategické 
požadavky a zároveň byly do příprav 
v maximální možné míře zapojeny 
příslušné zúčastněné strany;

47. poukazuje na skutečnost, že dotyčný 
členský stát kombinoval přístupy shora 
dolů a zdola nahoru, aby zajistil, že 
vnitrostátní strategie týkající se sociální a 
hospodářské situace a situace v oblasti 
životního prostředí bude doprovázet 
rozsáhlé zapojení účastníků na regionální a 
místní úrovni;  vítá tento účinný způsob, 
jak zajistit, aby byly naplňovány 
strategické požadavky a zároveň byly do
příprav v maximální možné míře zapojeny 
příslušné zúčastněné strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 47
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. poukazuje na skutečnost, že dotyčný 
členský stát kombinoval přístupy shora 
dolů a zdola nahoru, aby zajistil, že
vnitrostátní strategie týkající se sociální a 
hospodářské situace bude doprovázet 
rozsáhlé zapojení účastníků na regionální a 
místní úrovni; vítá tento účinný způsob, jak 
zajistit, aby byly naplňovány strategické 
požadavky a zároveň byly do příprav 
v maximální možné míře zapojeny 
příslušné zúčastněné strany;

47. poukazuje na skutečnost, že díky těmto 
přístupům shora dolů a zdola nahoru bude
vnitrostátní strategie týkající se sociální a 
hospodářské situace doprovázet rozsáhlé 
zapojení účastníků na regionální a místní 
úrovni; vítá tento účinný způsob, jak 
zajistit, aby byly naplňovány strategické 
požadavky a zároveň byly do příprav v 
maximální možné míře zapojeny příslušné 
zúčastněné strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. naléhavě vyzývá k dosažení dohody o 
právním rámci politiky soudržnosti spolu 
s uzavřením jednání o nařízení o 
společných ustanoveních a víceletém 
finančním rámci;

48. naléhavě vyzývá k dosažení rychlé
dohody o právním rámci politiky 
soudržnosti spolu s uzavřením jednání o 
nařízení o společných ustanoveních a 
víceletém finančním rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. lituje, že Evropská komise a Rada 
lépe neinformují Evropský parlament o 
pokroku při přípravě dohod o  partnerství 
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a operačních programů, zejména když 
interinstitucionální vyjednávání nebyla 
ještě uzavřena;  

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. uznává význam víceúrovňového řízení 
v přípravných fázích a poukazuje na 
skutečnost, že některých nejpokročilejších 
fází příprav bylo dosaženo díky zcela 
nezbytnému dialogu se zúčastněnými 
stranami na regionální a místní úrovni;

49. uznává význam víceúrovňového řízení 
a zapojení partnerů v přípravných fázích a 
poukazuje na skutečnost, že některých 
nejpokročilejších fází příprav bylo 
dosaženo díky zcela nezbytnému dialogu 
se zúčastněnými stranami na regionální a 
místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. zdůrazňuje, že Komise vyzývá členské 
státy a regiony, aby usilovaly o zajištění 
nejvyšší kvality připravených dohod o 
partnerství a operačních programů; 
konstatuje, že by to napomohlo vytváření 
kvalitních návrhů projektů zaměřených 
na konkrétní cíle zajistit, aby financování 
EU mělo co největší dopad; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. zdůrazňuje, že je třeba investovat do 
budování správních kapacit a kapacit 
zúčastněných stran a za tímto účelem 
využívat technické pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. uznává, že aktivní a dobře informované 
regionální orgány, které spolupracují 
s Komisí, mohou mít pozitivní vliv na 
průběh příprav;

50. uznává, že aktivní a dobře informované 
regionální orgány, které spolupracují 
s Komisí, mohou mít pozitivní vliv na 
průběh příprav; doporučuje, aby Komise 
informovala regionální orgány o 
systémech pro spolupráci a dokumentaci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 84
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. doporučuje, aby členské státy, které se 
potýkají se závažným zpožděním, obdržely 
od Komise další pomoc, díky níž by byly 
co nejdříve uzavřeny dohody o partnerství 
a dohodnuty operační programy;

51. doporučuje, aby se členské státy, které
se potýkají se značným zpožděním,
důsledně řídily doporučeními, které 
vydala Komise na podzim roku 2012 ve 
formě individuálních písemných 
stanovisek, a rovněž jejich následným 
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dialogem s Komisí; zdůrazňuje, že by 
Komise měla zvýšit svou podporu, aby 
zajistila, že tyto dohody o partnerství a 
operační programy členských států budou 
schváleny co nejdříve; konstatuje proto, že 
díky hodnocení pokroku členských států 
během přípravných fází by mohlo být toto 
zpoždění omezeno; konstatuje rovněž, že 
Komise by během prováděcí fáze mohla 
usilovat o zavedení více opatření na 
pomoc členským státům, které se potýkají 
s obtížemi;

Or. en


