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Pozmeňujúci návrh 1
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže politika súdržnosti prispieva 
k dosahovaniu cieľov stratégie EÚ 2020 
zameraných na inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže politika súdržnosti, ktorá 
predstavuje hlavnú politiku na rozvoj EÚ, 
vo väčšine členských štátov prispieva 
k prekonávaniu hospodárskej krízy;

E. keďže politika súdržnosti, ktorá 
predstavuje hlavnú politiku na rozvoj EÚ, 
vo väčšine členských štátov prispieva 
k prekonávaniu hospodárskej krízy; keďže 
z tohto dôvodu by výhody politiky 
súdržnosti nemali byť ohrozené 
mechanizmom, ako je makroekonomická 
podmienenosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Podnadpis 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zabezpečenie včasného začiatku nového 
programového obdobia politiky súdržnosti

Zabezpečenie efektívneho a včasného 
začiatku nového programového obdobia 
politiky súdržnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že financovaním politiky 
súdržnosti sa v posledných rokoch úspešne 
investovali miliardy eur do vytvárania 
nových pracovných miest, podpory 
inovačných podnikov a rozvoja 
dopravných spojení v celej EÚ;

1. uznáva, že financovaním politiky 
súdržnosti sa v posledných rokoch úspešne 
investovali miliardy eur do vytvárania 
nových pracovných miest, podpory 
inovačných podnikov a zlepšenia 
prístupnosti v celej EÚ; poznamenáva, že 
investície do odvetvia životného 
prostredia, energetiky, odpadu a vody, 
ktoré tiež boli značné, treba ďalej doladiť, 
aby sa splnili ciele týkajúce sa ochrany 
a zachovania životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje však skutočnosť, že medzi 
regiónmi EÚ stále existujú rozdiely, ktoré 
sa v niektorých prípadoch zväčšujú, a že 
nepretržité investovanie finančných 
prostriedkov EÚ na regionálnej úrovni je 

2. zdôrazňuje však skutočnosť, že medzi 
regiónmi EÚ stále existujú rozdiely, ktoré
sa v niektorých prípadoch zväčšujú, a že 
nepretržité investovanie finančných 
prostriedkov EÚ na regionálnej úrovni je 
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životne dôležité na zabezpečenie 
dostupnosti trvalej podpory v oblastiach, 
ktoré potrebujú hospodársku a sociálnu 
obnovu;

životne dôležité na zabezpečenie 
dostupnosti trvalej podpory v oblastiach, 
ktoré potrebujú hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje však skutočnosť, že medzi 
regiónmi EÚ stále existujú rozdiely, ktoré 
sa v niektorých prípadoch zväčšujú, a že 
nepretržité investovanie finančných 
prostriedkov EÚ na regionálnej úrovni je 
životne dôležité na zabezpečenie 
dostupnosti trvalej podpory v oblastiach, 
ktoré potrebujú hospodársku a sociálnu 
obnovu;

2. zdôrazňuje však skutočnosť, že medzi 
regiónmi EÚ stále existujú rozdiely, ktoré 
sa v niektorých prípadoch zväčšujú, a že 
nepretržité investovanie finančných 
prostriedkov EÚ na miestnej a regionálnej 
úrovni je životne dôležité na zabezpečenie 
dostupnosti trvalej podpory v oblastiach, 
ktoré potrebujú hospodársku a sociálnu 
obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje význam politiky súdržnosti 
pre všetky regióny Európskej únie ako 
nástroja znižovania rozdielov, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o rozvoj jednotlivých 
regiónov a zaostalosť najviac 
znevýhodnených regiónov, a skutočnosť, 
že osobitná pozornosť sa má venovať, 
v súlade so zmluvou, vidieckym oblastiam, 
oblastiam závažne a trvalo 
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znevýhodneným prírodnými alebo 
demografickými podmienkami, ako sú 
najsevernejšie regióny s veľmi nízkou 
hustotou obyvateľstva a ostrovné, 
cezhraničné a horské regióny, a to popri 
najvzdialenejších regiónoch Európskej 
únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 8
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje skutočnosť, že politika 
súdržnosti musí riešiť zvyšujúcu sa 
nezamestnanosť mladých v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, 
aby členské štáty a regióny mohli začať 
uplatňovať nové kolo financovania politiky 
súdržnosti čo najskôr na začiatku roka 
2014;

3. zdôrazňuje, že v súčasnej kríze 
financovanie v rámci politiky súdržnosti 
predstavuje vo viacerých členských 
štátoch hlavný, ak nie jediný, zdroj 
investícií; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty 
a regióny mohli začať uplatňovať nové 
kolo financovania politiky súdržnosti čo 
najskôr na začiatku roka 2014;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že na to, aby to bolo možné, 
sa musia čo najskôr uzavrieť rokovania 
o nariadení o spoločných ustanoveniach;

4. zdôrazňuje, že na to, aby to bolo možné, 
sa musia čo najskôr uzavrieť rokovania 
o nariadení o spoločných ustanoveniach, 
pričom sa v plnej miere dodrží riadny 
legislatívny postup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. vyjadruje poľutovanie, že Rada 
a Parlament už skôr neprijali nariadenia 
o budúcej politike súdržnosti a dohodu 
o VFR; domnieva sa, že neskoré prijatie 
brzdí anticipáciu a prípravu členských 
štátov a regionálnych orgánov, čo sa týka 
dohôd o partnerstve a operačných 
programov; je presvedčený, že 
medziinštitucionálne postupy nie vždy 
spĺňajú požiadavku transparentnej 
rozpravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Derek Vaughan
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že je potrebné čo najskôr 
prijať viacročný finančný rámec (VFR), 
aby sa stanovil rozpočet politiky súdržnosti 
a programy sa mohli začať včas;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Rada 
a Európsky parlament čo najskôr prijali
viacročný finančný rámec (VFR) 
po skončení rokovaní o sektorových 
súboroch dokumentov, aby sa stanovil 
rozpočet politiky súdržnosti a programy sa 
mohli začať včas;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. poznamenáva tiež, že okrem 
efektívneho a včasného začatia nového 
programového obdobia politiky súdržnosti 
musí mať rozhodujúci význam 
zabezpečenie kvality dohôd o partnerstve 
a operačných programov, aby sa zaručilo, 
že sa budú dlhodobo naplno využívať 
možnosti finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje, že treba, aby viacročný 
finančný rámec neobsahoval ustanovenia 
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o postihovaní regiónov s nadmerným 
deficitom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta zlepšenia týkajúce sa nariadenia, 
ktorým sa zavedie silnejší a integrovanejší 
prístup k financovaniu politiky súdržnosti 
prostredníctvom spoločného strategického 
rámca; uznáva, že je to nevyhnutné na 
zabezpečenie väčšieho dosahu 
a hmatateľných výsledkov projektov;

6. víta zlepšenia týkajúce sa nariadenia, 
ktorým sa zavedie silnejší a integrovanejší 
prístup k financovaniu politiky súdržnosti 
prostredníctvom spoločného strategického 
rámca; uznáva, že je to nevyhnutné na 
zabezpečenie väčšieho dosahu 
a hmatateľných výsledkov projektov; 
vyzýva členské štáty, aby zaviedli ešte viac 
opatrení na zjednodušenie byrokracie 
a správy programov, čo by viedlo 
k plynulejšiemu čerpaniu a uvoľňovaniu 
finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta návrhy na zavedenie opatrení na 
zjednodušenie v celom nariadení 
o spoločných ustanoveniach s cieľom 
znížiť administratívne zaťaženie; domnieva 
sa, že zjednodušenie procesu pre 
žiadateľov a riadiace orgány dodá 
financovaniu EÚ pridanú hodnotu;

7. víta návrhy na zavedenie opatrení na 
zjednodušenie v celom nariadení 
o spoločných ustanoveniach s cieľom 
znížiť administratívne zaťaženie; domnieva 
sa, že zjednodušenie procesu pre 
žiadateľov, príjemcov a riadiace orgány 
dodá financovaniu EÚ pridanú hodnotu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7 a. poukazuje na posilnenie zapojenia 
partnerov a Kódexu správania EÚ 
pre partnerstvo, v ktorom sa uznáva 
kľúčová úloha miestnych a regionálnych 
aktérov, ako organizácií občianskej 
spoločnosti pri vykonávaní priamo 
na mieste;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. uznáva, že politika súdržnosti môže 
zásadným spôsobom prispieť k plneniu 
cieľov stratégie Európa 2020 a preto 
zdôrazňuje význam zosúladenia politiky 
súdržnosti s cieľmi stratégie Európa 2020 
prostredníctvom tematického sústredenia 
na obmedzený počet cieľov; zdôrazňuje, že 
v tejto súvislosti by sa mal prijať pružný
prístup s cieľom riešiť miestne a regionálne 
potreby;

8. uznáva, že politika súdržnosti môže 
zásadným spôsobom prispieť k plneniu 
cieľov stratégie Európa 2020, a preto 
zdôrazňuje význam zosúladenia politiky
súdržnosti s cieľmi stratégie Európa 2020 
prostredníctvom tematického sústredenia 
na obmedzený počet cieľov; zdôrazňuje, že 
tento prístup ponecháva dostatočnú 
pružnosť s cieľom riešiť miestne 
a regionálne potreby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8 a. víta skutočnosť, že minimálny podiel 
ESF je stanovený tak, aby sa prihliadalo 
na rozšírené portfólio a dôležitosť tohto 
fondu, a to najmä v čase krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje význam stratégie 
inteligentnej špecializácie ako možnosti na 
doplnenie cieľov stratégie Európa 2020 pre 
rast sústredením sa na určenie a maximálne 
využitie oblastí s konkurencieschopnou 
silou, výmenu osvedčených postupov 
a integráciu výskumu, inovácií 
a vzdelávania prostredníctvom partnerstiev 
v rámci celej EÚ;

9. zdôrazňuje význam stratégie 
inteligentnej špecializácie ako možnosti na 
doplnenie cieľov stratégie Európa 2020 pre 
rast sústredením sa na určenie a maximálne 
využitie oblastí s konkurencieschopnou 
silou, výmenu osvedčených postupov 
a integráciu výskumu, inovácií 
a vzdelávania prostredníctvom partnerstiev 
v rámci celej EÚ; zdôrazňuje, že 
inteligentná špecializácia nie je jediný 
spôsob vykonávania hospodárskej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci 
v politike súdržnosti už existujú opatrenia 
týkajúce sa podmienok, ďalšie programové 
obdobie sa zameria na zvýšenie účinnosti 
financovania tým, že financovanie sa 
podmieni splnením určitých kritérií;

10. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci 
v politike súdržnosti už existujú dostatočné
opatrenia týkajúce sa podmienok, ďalšie 
programové obdobie by mohlo ohroziť 
ciele politiky súdržnosti tým, že 
financovanie sa podmieni splnením 
určitých kritérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci 
v politike súdržnosti už existujú opatrenia 
týkajúce sa podmienok, ďalšie programové 
obdobie sa zameria na zvýšenie účinnosti 
financovania tým, že financovanie sa 
podmieni splnením určitých kritérií;

10. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci 
v politike súdržnosti už existujú opatrenia 
týkajúce sa podmienok, ďalšie programové 
obdobie sa zameria na zvýšenie účinnosti 
financovania tým, že financovanie sa 
podmieni splnením určitých kritérií; 
domnieva sa , že politika súdržnosti je 
politikou na podporu súdržnosti medzi 
regiónmi, ktorá by nemala slúžiť ako 
záruka iných politík EÚ zameraných 
na makroekonomické reformy štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že pokročilosť príprav
závisí od dostatočnej kapacity príslušných 
orgánov a organizácií na investovanie 

17. zdôrazňuje, že pokročilosť príprav 
závisí od toho, či majú príslušné orgány 
a organizácie dostatočnú kapacitu 
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času a peňazí do včasnej prípravy; investovať čas a finančné prostriedky
a uvoľniť postačujúci počet 
zamestnancov v počiatočnej fáze prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. zdôrazňuje, že pokročilosť príprav 
závisí od dostatočnej kapacity príslušných 
orgánov a organizácií na investovanie času 
a peňazí do včasnej prípravy;

17. zdôrazňuje, že pokročilosť príprav 
závisí od dostatočnej kapacity príslušných 
orgánov a organizácií na investovanie času, 
zamestnancov a peňazí do včasnej 
prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. uznáva, že táto pokročilosť príprav 
znamená, že v niektorých prípadoch sa 
včas vykonalo hodnotenie a posudzovanie 
vplyvu na životné prostredie (EIA) ex-
ante, ktoré umožnilo zmenu návrhov 
v septembri a októbri 2013 na základe 
výsledkov týchto hodnotení;

18. uznáva, že táto pokročilosť príprav 
znamená, že v niektorých prípadoch sa 
včas vykonalo hodnotenie a strategické
posudzovanie vplyvu na životné prostredie 
(SEIA) ex-ante, ktoré umožnilo zmenu 
návrhov v septembri a októbri 2013 na 
základe výsledkov týchto hodnotení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Derek Vaughan
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že v niektorých členských 
štátoch sa vyskytli politické tlaky a zmeny 
vlád, ktoré by mohli byť prekážkou príprav 
na ďalšie programové obdobie; zdôrazňuje 
skutočnosť, že v takýchto prípadoch je na 
pokračovanie príprav nevyhnutná 
existencia systémov, ktoré zabezpečia 
pokračovanie všetkých administratívnych 
činností bez ohľadu na zmeny vlád;

19. uznáva, že v niektorých členských 
štátoch sa vyskytli zmeny vlád, ktoré by 
mohli byť prekážkou príprav na ďalšie 
programové obdobie; zdôrazňuje 
skutočnosť, že v takýchto prípadoch je na 
pokračovanie príprav nevyhnutná 
existencia systémov, ktoré zabezpečia 
pokračovanie všetkých administratívnych 
činností bez ohľadu na zmeny vlád;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že v niektorých členských 
štátoch sa vyskytli politické tlaky a zmeny 
vlád, ktoré by mohli byť prekážkou príprav 
na ďalšie programové obdobie; zdôrazňuje 
skutočnosť, že v takýchto prípadoch je na 
pokračovanie príprav nevyhnutná 
existencia systémov, ktoré zabezpečia 
pokračovanie všetkých administratívnych 
činností bez ohľadu na zmeny vlád;

19. uznáva, že v niektorých členských 
štátoch sa vyskytli zmeny vlád, ktoré by 
mohli byť prekážkou príprav na ďalšie 
programové obdobie; zdôrazňuje 
skutočnosť, že v takýchto prípadoch je na 
pokračovanie príprav nevyhnutná 
existencia systémov, ktoré zabezpečia 
pokračovanie všetkých administratívnych 
činností bez ohľadu na zmeny vlád;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva, že v niektorých členských 
štátoch sa vyskytli politické tlaky a zmeny 
vlád, ktoré by mohli byť prekážkou príprav 
na ďalšie programové obdobie; zdôrazňuje 
skutočnosť, že v takýchto prípadoch je na 
pokračovanie príprav nevyhnutná 
existencia systémov, ktoré zabezpečia 
pokračovanie všetkých administratívnych 
činností bez ohľadu na zmeny vlád;

19. uznáva, že v niektorých členských 
štátoch sa vyskytli politické tlaky, zmeny 
vlád alebo úsporné opatrenia v dôsledku 
fiškálnej dohody, ktoré by mohli byť 
prekážkou príprav na ďalšie programové 
obdobie; zdôrazňuje skutočnosť, že 
v takýchto prípadoch je na pokračovanie 
príprav nevyhnutná existencia systémov, 
ktoré zabezpečia pokračovanie všetkých 
administratívnych činností bez ohľadu na 
zmeny vlád;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19 a. uznáva, že súčasná hospodárska 
situácia v niektorých členských štátoch 
znamená, že väčšiu dôležitosť treba 
pripisovať politike súdržnosti ako 
kľúčovému investičnému nástroju a že 
pretrvávajúce ťažkosti si môžu 
v skutočnosti vyžadovať posun priorít 
s cieľom vymaniť sa z krízy a naštartovať 
ich hospodárstva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 30
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20 a. víta túžbu Komisie zohrávať 
silnejšiu úlohu pri príprave a vykonávaní 
tejto politiky; predovšetkým požaduje 
splnenie požiadaviek na zapojenie 
miestnych a regionálnych aktérov, ako aj
organizácií občianskej spoločnosti 
s cieľom zvýšiť zodpovednosť za politické 
opatrenia a dosiahnuť ciele Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. upozorňuje, že niektoré členské štáty 
plánujú zmeniť obsah svojich operačných 
programov vrátane zmeny smerom
k programom financovaným z viacerých 
zdrojov alebo zníženia počtu operačných 
programov na regionálnej úrovni;

21. upozorňuje, že niektoré členské štáty 
plánujú zmeniť obsah svojich operačných 
programov; víta, že niektoré členské štáty 
sa rozhodli urobiť zmeny týkajúce sa 
programov financovaných z viacerých 
zdrojov alebo zníženia počtu operačných 
programov na regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. uznáva potenciálne ťažkosti pri 
príprave dohôd o partnerstve v členských 
štátoch s regionálnymi samosprávami 
vzhľadom na jednotlivé regionálne 

22. zdôrazňuje, že miera kontroly priznaná 
regionálnej správe sa veľmi líši podľa 
organizačného usporiadania v jednotlivých 
členských štátoch, pričom niektoré regióny 
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záujmy; zdôrazňuje skutočnosť, že miera 
kontroly priznaná regionálnej správe sa 
veľmi líši podľa organizačného 
usporiadania v jednotlivých členských 
štátoch, pričom niektoré regióny sú 
mimoriadne aktívne a majú takmer úplnú 
kontrolu nad väčšinou aspektov 
financovania v rámci politiky súdržnosti 
a zastúpenie v dohodách o partnerstve;

sú mimoriadne aktívne a majú takmer 
úplnú kontrolu nad väčšinou aspektov 
financovania v rámci politiky súdržnosti 
a zastúpenie v dohodách o partnerstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Lambert van Nistelrooij

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. uznáva potenciálne ťažkosti pri 
príprave dohôd o partnerstve v členských 
štátoch s regionálnymi samosprávami 
vzhľadom na jednotlivé regionálne záujmy; 
zdôrazňuje skutočnosť, že miera kontroly 
priznaná regionálnej správe sa veľmi líši 
podľa organizačného usporiadania 
v jednotlivých členských štátoch, pričom 
niektoré regióny sú mimoriadne aktívne 
a majú takmer úplnú kontrolu nad väčšinou 
aspektov financovania v rámci politiky 
súdržnosti a zastúpenie v dohodách 
o partnerstve;

22. uznáva potenciálne ťažkosti pri 
príprave dohôd o partnerstve v členských 
štátoch s regionálnymi samosprávami 
vzhľadom na jednotlivé regionálne záujmy; 
zdôrazňuje skutočnosť, že miera kontroly 
priznaná regionálnej správe sa veľmi líši 
podľa organizačného usporiadania 
v jednotlivých členských štátoch, pričom 
niektoré regióny sú mimoriadne aktívne 
a majú takmer úplnú kontrolu nad väčšinou 
aspektov financovania v rámci politiky 
súdržnosti a zastúpenie v dohodách 
o partnerstve; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
kódex správania, ktorom je v súvislosti 
s politikou súdržnosti na roky 2014 – 2020 
zaručené dodržiavanie zásady partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22 a. zdôrazňuje, že treba v plnej miere 
zohľadniť regionálny rozmer; zdôrazňuje 
dôležitú úlohu, ktorú regióny zohrávajú 
pri výbere oblastí s konkurencieschopnou 
silou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že jednou z možností na 
zabezpečenie fungovania prístupu 
k dohodám o partnerstve v členských 
štátoch s verejnou správou s prenesenou 
právomocou je zaradenie samostatných 
kapitol v dohodách o partnerstve, ktoré 
vypracuje regionálna správa; zdôrazňuje, 
že tento prístup zabezpečí, aby bola
verejná správa s prenesenými 
právomocami týkajúcimi sa programov 
európskeho financovania priamejšie 
zapojená do tvorby dohôd o partnerstve 
a mala možnosť vypracovať vlastné 
programové predstavy a mechanizmy 
realizácie;

23. zdôrazňuje, že verejná správa 
s prenesenými právomocami týkajúcimi sa 
programov európskeho financovania je
priamejšie zapojená do tvorby dohôd 
o partnerstve a mala možnosť vypracovať 
vlastné programové predstavy 
a mechanizmy realizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. uznáva však, že ak by jedna alebo viac 
regionálnych správ zaostávalo s prípravou 
svojej kapitoly do dohody o partnerstve,
mohlo by to mať nepriaznivý dosah na 
pripravenosť členských štátov ako celku;

24. uznáva však, že by to mohlo mať dosah 
na pripravenosť členských štátov ako 
celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. upozorňuje, že existujú dôkazy, že 
členské štáty zložené z regionálnych 
zastúpení s rozsiahlymi právomocami sú
potenciálne pomalšie vo svojich 
prípravách; zdôrazňuje skutočnosť, že 
tieto štáty majú často vysoký počet 
operačných programov na regionálnej 
úrovni, čo prispieva k byrokracii 
a vyžaduje si silnejšiu kontrolu centrálnej
vlády;

25. zdôrazňuje, že členské štáty s vysokým 
počtom operačných programov 
na regionálnej úrovni by mohli byť 
pomalšie vo svojich prípravách kvôli 
potenciálnej zvýšenej byrokracii; v takom 
prípade sa vyžaduje silnejšia kontrola 
zo strany centrálnej vlády počas príprav 
na dohody o partnerstve v danom 
členskom štáte; opakuje, že zodpovednosť 
za obsah a správu operačných programov 
by mala spočívať na regionálnych 
správnych orgánoch, a to v súlade 
s predpismi v danom členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. upozorňuje, že existujú dôkazy, že
členské štáty zložené z regionálnych 
zastúpení s rozsiahlymi právomocami sú 

25. upozorňuje, že členské štáty zložené 
z regionálnych zastúpení s rozsiahlymi 
právomocami sú potenciálne pomalšie vo 
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potenciálne pomalšie vo svojich 
prípravách; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto 
štáty majú často vysoký počet operačných 
programov na regionálnej úrovni, čo 
prispieva k byrokracii a vyžaduje si 
silnejšiu kontrolu centrálnej vlády;

svojich prípravách; zdôrazňuje skutočnosť, 
že tieto štáty majú často vysoký počet 
operačných programov na regionálnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. upozorňuje, že existujú dôkazy, že 
členské štáty zložené z regionálnych 
zastúpení s rozsiahlymi právomocami sú 
potenciálne pomalšie vo svojich 
prípravách; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto 
štáty majú často vysoký počet operačných 
programov na regionálnej úrovni, čo 
prispieva k byrokracii a vyžaduje si 
silnejšiu kontrolu centrálnej vlády;

25. upozorňuje, že existujú dôkazy, že 
členské štáty zložené z regionálnych 
zastúpení s rozsiahlymi právomocami sú 
potenciálne pomalšie vo svojich 
prípravách; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto 
štáty majú často vysoký počet operačných 
programov na regionálnej úrovni, čo 
prispieva k byrokracii, vyžaduje si silnejšiu 
kontrolu centrálnej vlády a je náročnejšia, 
pokiaľ ide o koordináciu príslušných 
orgánov na celoštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. upozorňuje, že existujú dôkazy, že 
členské štáty zložené z regionálnych 
zastúpení s rozsiahlymi právomocami sú 
potenciálne pomalšie vo svojich 
prípravách; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto 
štáty majú často vysoký počet operačných 

25. upozorňuje, že existujú dôkazy, že 
členské štáty zložené z regionálnych 
zastúpení s rozsiahlymi právomocami sú 
potenciálne pomalšie vo svojich 
prípravách; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto 
štáty majú často vysoký počet operačných 
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programov na regionálnej úrovni, čo 
prispieva k byrokracii a vyžaduje si 
silnejšiu kontrolu centrálnej vlády;

programov na regionálnej úrovni 
zohľadňujúcich regionálne potreby 
rozvoja, čo by mohlo prispievať
k byrokracii a vyžadovať si silnejšiu 
kontrolu centrálnej vlády;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva tie členské štáty, ktoré zverili 
zodpovednosť za riadenie fondov EÚ 
svojim regiónom, aby zabezpečili, že noví 
zamestnanci poverení touto úlohou majú 
požadovanú kvalifikáciu a že 
prideľovanie finančných prostriedkov nie 
je nijako spolitizované;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. zdôrazňuje skutočnosť, že pre 
federatívne členské štáty by mohol byť 
výhodný prehľadnejší, pružnejší 
a integrovanejší prístup k operačným 
programom; so zreteľom na to 
zdôrazňuje, že zavedenie jednotného 
operačného programu namiesto 
predchádzajúcich samostatných 
operačných programov pre jednotlivé 
provincie či federatívne celky prináša 

vypúšťa sa
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množstvo výhod tým, že umožňuje 
jednoduchšie zosúladenie priorít 
s vnútroštátnymi cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. zdôrazňuje skutočnosť, že pre 
federatívne členské štáty by mohol byť 
výhodný prehľadnejší, pružnejší 
a integrovanejší prístup k operačným 
programom; so zreteľom na to zdôrazňuje, 
že zavedenie jednotného operačného 
programu namiesto predchádzajúcich 
samostatných operačných programov pre 
jednotlivé provincie či federatívne celky 
prináša množstvo výhod tým, že umožňuje 
jednoduchšie zosúladenie priorít 
s vnútroštátnymi cieľmi;

26. zdôrazňuje skutočnosť, že pre 
federatívne členské štáty alebo členské 
štáty s volenými regionálnymi 
samosprávami by mohol byť výhodný 
prehľadnejší, pružnejší a integrovanejší 
prístup k operačným programom; so 
zreteľom na to zdôrazňuje, že zavedenie 
jednotného operačného programu namiesto 
predchádzajúcich samostatných 
operačných programov pre jednotlivé 
provincie či federatívne celky prináša 
množstvo výhod tým, že umožňuje 
jednoduchšie zosúladenie priorít 
s vnútroštátnymi cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. zdôrazňuje skutočnosť, že pre 
federatívne členské štáty by mohol byť 
výhodný prehľadnejší, pružnejší 
a integrovanejší prístup k operačným 
programom; so zreteľom na to zdôrazňuje, 
že zavedenie jednotného operačného 
programu namiesto predchádzajúcich 

26. zdôrazňuje skutočnosť, že pre 
federatívne členské štáty by mohol byť 
výhodný prehľadnejší a pružnejší prístup 
k operačným programom;
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samostatných operačných programov pre 
jednotlivé provincie či federatívne celky 
prináša množstvo výhod tým, že umožňuje 
jednoduchšie zosúladenie priorít 
s vnútroštátnymi cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. uznáva, že zníženie počtu operačných 
programov by si na začiatku vyžadovalo 
zásadnú zmenu riadenia a organizácie 
a mohlo by so sebou niesť zvýšené riziko 
oneskorenia vzhľadom na zmeny 
spôsobené zložitosťou vykonávania 
operačných programov popri plánovaní na 
rôznych vnútroštátnych a regionálnych 
úrovniach; uznáva tiež, že politické 
štruktúry vo federatívnych členských 
štátoch môžu predstavovať prekážku 
dosiahnutia jednotného operačného 
programu;

27. uznáva však, že zníženie počtu 
operačných programov na regionálnej 
úrovni by si na začiatku vyžadovalo 
zásadnú zmenu riadenia a organizácie 
a mohlo by so sebou od začiatku niesť 
zvýšené riziko oneskorenia vzhľadom na 
zmeny spôsobené zložitosťou vykonávania 
operačných programov popri plánovaní na 
rôznych vnútroštátnych a regionálnych 
úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. uznáva, že zníženie počtu operačných 
programov by si na začiatku vyžadovalo 
zásadnú zmenu riadenia a organizácie 
a mohlo by so sebou niesť zvýšené riziko 
oneskorenia vzhľadom na zmeny 
spôsobené zložitosťou vykonávania 

27. uznáva, že zníženie počtu operačných 
programov by si na začiatku vyžadovalo 
zásadnú zmenu riadenia a organizácie 
a mohlo by so sebou niesť zvýšené riziko 
oneskorenia vzhľadom na zmeny 
spôsobené zložitosťou vykonávania 
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operačných programov popri plánovaní na 
rôznych vnútroštátnych a regionálnych 
úrovniach; uznáva tiež, že politické 
štruktúry vo federatívnych členských 
štátoch môžu predstavovať prekážku 
dosiahnutia jednotného operačného 
programu;

operačných programov popri plánovaní na 
rôznych vnútroštátnych a regionálnych 
úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. uznáva, že zníženie počtu operačných 
programov by si na začiatku vyžadovalo 
zásadnú zmenu riadenia a organizácie 
a mohlo by so sebou niesť zvýšené riziko 
oneskorenia vzhľadom na zmeny 
spôsobené zložitosťou vykonávania 
operačných programov popri plánovaní na 
rôznych vnútroštátnych a regionálnych 
úrovniach; uznáva tiež, že politické 
štruktúry vo federatívnych členských 
štátoch môžu predstavovať prekážku 
dosiahnutia jednotného operačného 
programu;

27. uznáva, že zníženie počtu operačných 
programov by si na začiatku vyžadovalo 
zásadnú zmenu riadenia a organizácie 
a mohlo by so sebou niesť zvýšené riziko 
oneskorenia vzhľadom na zmeny 
spôsobené zložitosťou vykonávania 
operačných programov popri plánovaní na 
rôznych vnútroštátnych a regionálnych 
úrovniach; uznáva tiež, že politické 
štruktúry vo federatívnych členských 
štátoch alebo v členských štátoch 
s volenými regionálnymi samosprávami 
môžu predstavovať prekážku dosiahnutia 
jednotného operačného programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27 a. poznamenáva, že Komisia vzbudila 
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značný záujem o programy financované 
z viacerých fondov, pričom veľa 
členských štátov plánuje, že bude mať 
aspoň jeden alebo niekoľko programov 
financovaných z viacerých fondov; 
zdôrazňuje, že riziko súvisiace s prístupom 
založeným na financovaní z viacerých 
fondov v minulosti zahrňovalo zvýšenú 
administratívnu záťaž a oneskorenia, čo 
vyplýva z toho, že existuje viacero rôznych 
zapojených generálnych riaditeľstiev 
Komisie, pričom každé GR uplatňuje iný 
prístup; poznamenáva tiež, že dosah 
akýchkoľvek problémov alebo oneskorení 
by sa mohol dva alebo tri razy znásobiť 
v prípade programov financovaných 
z viacerých fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27 a. uznáva, že rôzne inštitucionálne 
usporiadania v členských štátoch sú 
zohľadnené v nariadení o spoločných 
ustanoveniach a ráta sa s ustanoveniami 
na zohľadnenie osobitných prípadov; 
zdôrazňuje, že regionálne a miestne 
úrovne sú najspôsobilejšie určiť rozvojové 
potreby a vykonávať programy vďaka 
svojej blízkosti k občanom, organizáciám, 
podnikom a príslušným orgánom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Oldřich Vlasák



PE521.786v01-00 26/43 AM\1007215SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28 a. vyzýva Komisiu, aby zverejnila 
informácie o pripravenosti partnerských 
dohôd členských štátov, napríklad 
prostredníctvom súhrnného prehľadu 
o každom členskom štáte, aby sa tak 
ostatné členské štáty a orgány mohli 
podučiť z osvedčených postupov 
a prístupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. zdôrazňuje, že pre mnoho členských 
štátov bude hlavnou otázkou prenos metód 
a mechanizmov z programového obdobia 
rokov 2007 – 2013 do obdobia po roku 
2013; zdôrazňuje, že významnou úlohou 
bude aj zabezpečenie ďalšej účinnosti 
prebiehajúcich projektov súbežne s tvorbou 
nových projektov;

29. zdôrazňuje, že pre mnoho členských 
štátov bude hlavnou otázkou prenos metód 
a mechanizmov z programového obdobia 
rokov 2007 – 2013 do obdobia po roku 
2013; zdôrazňuje, že významnou úlohou 
bude aj zabezpečenie ďalšej účinnosti 
prebiehajúcich projektov súbežne s tvorbou 
nových projektov; zdôrazňuje, že 
byrokratické zmeny ako ročná uzávierka 
a vytvorenie akreditačného orgánu 
predstavujú výzvu z hľadiska včasného 
začatia nového programového obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 31
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. domnieva sa, že z príkladov, ktoré 
poskytli členské štáty, jasne vyplýva, že je 
potrebné zlepšiť koordináciu medzi 
jednotlivými opatreniami, operačnými 
programami a fondmi a posilniť zapojenie 
miestnych orgánov a regionálnych 
organizácií;

31. domnieva sa, že z príkladov, ktoré 
poskytli členské štáty, jasne vyplýva, že je 
potrebné zlepšiť koordináciu medzi 
jednotlivými opatreniami, operačnými 
programami a fondmi a posilniť zapojenie 
miestnych orgánov, regionálnych 
organizácií a sociálnych a hospodárskych 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. uznáva, že k spoločným problémom, 
ktoré boli zistené v predchádzajúcom 
programovom období, patrili príliš široko 
vymedzené priority; žiada preto 
v budúcnosti strategickejší a priamejší 
prístup k prioritám s menším počtom 
priorít zameraných na konkrétne ciele;

32. uznáva, že k spoločným problémom, 
ktoré boli zistené v predchádzajúcom 
programovom období, patrili príliš široko 
vymedzené priority; žiada preto 
v budúcnosti strategickejší a priamejší 
prístup k prioritám s menším počtom 
priorít zameraných na konkrétne ciele; 
domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
existovala určitá miera pružnosti priorít, 
aby sa zohľadnili jednotlivé potreby 
členských štátov, ich regiónov 
a miestnych orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. uznáva, že k spoločným problémom, 32. uznáva, že k spoločným problémom, 
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ktoré boli zistené v predchádzajúcom 
programovom období, patrili príliš široko 
vymedzené priority; žiada preto 
v budúcnosti strategickejší a priamejší
prístup k prioritám s menším počtom 
priorít zameraných na konkrétne ciele;

ktoré boli zistené v predchádzajúcom 
programovom období, patrili príliš široko 
vymedzené priority; žiada preto 
v budúcnosti strategickejší prístup 
k prioritám, a to s prioritami zameranými
na konkrétne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Dimitar Stoyanov

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta skutočnosť, že na základe 
úspešných skúseností z predchádzajúceho 
kola financovania sa mnohé členské štáty 
usilujú o posilnenie pákového účinku 
finančných prostriedkov súkromného 
sektora s cieľom otvoriť alternatívne zdroje 
financovania ako doplnok k tradičným 
spôsobom financovania; zdôrazňuje preto 
význam využívania takých finančných 
nástrojov, akými sú úvery a záruky, na 
podporu spolupráce medzi podnikmi, 
organizáciami verejného sektora 
a vzdelávacími inštitúciami;

33. víta skutočnosť, že na základe 
úspešných skúseností z predchádzajúceho 
kola financovania sa mnohé členské štáty 
usilujú o posilnenie pákového účinku 
investícií súkromného sektora s cieľom 
otvoriť alternatívne zdroje financovania 
ako doplnok k tradičným spôsobom 
financovania; zdôrazňuje preto význam 
využívania takých finančných nástrojov, 
akými sú úvery a záruky, na podporu 
spolupráce medzi MSP, organizáciami 
verejného sektora, vzdelávacími 
inštitúciami a všetkými ďalšími 
zainteresovanými stranami;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 56
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta skutočnosť, že na základe 
úspešných skúseností z predchádzajúceho 
kola financovania sa mnohé členské štáty 
usilujú o posilnenie pákového účinku 

33. víta skutočnosť, že na základe 
úspešných skúseností z predchádzajúceho 
kola financovania sa členské štáty usilujú 
o posilnenie pákového účinku finančných 
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finančných prostriedkov súkromného 
sektora s cieľom otvoriť alternatívne zdroje 
financovania ako doplnok k tradičným 
spôsobom financovania; zdôrazňuje preto 
význam využívania takých finančných 
nástrojov, akými sú úvery a záruky, na 
podporu spolupráce medzi podnikmi, 
organizáciami verejného sektora 
a vzdelávacími inštitúciami;

prostriedkov súkromného sektora s cieľom 
otvoriť alternatívne zdroje financovania 
ako doplnok k tradičným spôsobom 
financovania; zdôrazňuje preto význam 
stanovenia jasných pravidiel využívania 
takých finančných nástrojov, akými sú 
úvery a záruky, na podporu spolupráce 
medzi podnikmi, organizáciami verejného 
sektora a vzdelávacími inštitúciami; 
domnieva sa, že Európska komisia, EIB 
a EIF by mali naďalej čo najskôr 
informovať verejné orgány a riadiace 
orgány o pravidlách a výhodách 
využívania štrukturálnych a investičných 
fondov (ESI) vo vzťahu k nástrojom 
finančného inžinierstva, aby sa znížili 
oneskorenia pri tvorbe koncepcie 
a pri rokovaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. víta skutočnosť, že na základe 
úspešných skúseností z predchádzajúceho 
kola financovania sa mnohé členské štáty 
usilujú o posilnenie pákového účinku 
finančných prostriedkov súkromného 
sektora s cieľom otvoriť alternatívne zdroje 
financovania ako doplnok k tradičným 
spôsobom financovania; zdôrazňuje preto 
význam využívania takých finančných 
nástrojov, akými sú úvery a záruky, na 
podporu spolupráce medzi podnikmi, 
organizáciami verejného sektora 
a vzdelávacími inštitúciami;

33. víta skutočnosť, že na základe 
úspešných skúseností z predchádzajúceho 
kola financovania sa mnohé členské štáty 
usilujú o posilnenie pákového účinku 
finančných prostriedkov súkromného 
sektora s cieľom otvoriť alternatívne zdroje 
financovania ako doplnok k tradičným 
spôsobom financovania; zdôrazňuje, že 
v čase výrazných fiškálnych obmedzení 
a zníženej úverovej kapacity súkromného 
sektora možno zvýšením využívania 
finančných nástrojov podporiť verejno-
súkromné partnerstvá, dosiahnuť 
multiplikačný efekt s rozpočtom EÚ, 
sprístupniť alternatívne zdroje 
financovania a zabezpečiť významný tok 
financovania strategických regionálnych 
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investícií; zdôrazňuje preto význam 
využívania takých inovatívnych
finančných nástrojov, akými sú úvery, 
záruky a investovanie do základného 
imania, ktoré dopĺňajú granty, na podporu 
spolupráce medzi podnikmi, organizáciami 
verejného sektora a vzdelávacími 
inštitúciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. zdôrazňuje, že na základe skúseností 
z predchádzajúcich programov 
financovania je zrejmé, že zásadný význam 
má zabezpečenie dlhodobého pozitívneho 
dosahu použitých finančných prostriedkov;

34. zdôrazňuje, že na základe skúseností 
z predchádzajúcich programov 
financovania je zrejmé, že zásadný význam 
má zabezpečenie dlhodobého pozitívneho 
dosahu použitých finančných prostriedkov; 
okrem toho trvá na kvalite programov 
a objektivite pri vynakladaní prostriedkov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 59
Hans-Peter Martin

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. zdôrazňuje skutočnosť, že mnoho 
členských štátov uvádza ako cieľ prípravy 
na ďalšie kolo financovania prístup 
orientovaný na výsledky; víta príklady 
niektorých členských štátov týkajúce sa 
možností uplatňovania účinnejšieho 
prístupu k vymedzeniu očakávaných 

35. zdôrazňuje skutočnosť, že mnoho 
členských štátov uvádza ako cieľ prípravy 
na ďalšie kolo financovania prístup 
orientovaný na výsledky; víta príklady 
niektorých členských štátov týkajúce sa 
možností uplatňovania účinnejšieho 
prístupu k vymedzeniu očakávaných 
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výsledkov vopred s cieľom umožniť 
nasmerovanie financovania k návrhom na 
dosiahnutie týchto cieľov;

výsledkov vopred s cieľom umožniť 
nasmerovanie financovania k návrhom na 
dosiahnutie týchto cieľov; odporúča, aby 
ostatné členské štáty nasledovali tieto 
príklady v budúcich kolách financovania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. zdôrazňuje, že mnoho členských štátov 
považuje za nevyhnutnosť koordináciu 
medzi politickými oblasťami a uznanie 
vnútroštátnych a regionálnych 
hospodárskych a sociálnych priorít na 
zabezpečenie vyššej účinnosti fondov;

36. zdôrazňuje, že mnoho členských štátov 
považuje za nevyhnutnosť koordináciu 
medzi politickými oblasťami a uznanie 
vnútroštátnych a regionálnych 
hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych priorít na 
zabezpečenie vyššej účinnosti fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. zdôrazňuje, že mnoho členských štátov 
považuje za nevyhnutnosť koordináciu 
medzi politickými oblasťami a uznanie 
vnútroštátnych a regionálnych 
hospodárskych a sociálnych priorít na 
zabezpečenie vyššej účinnosti fondov;

36. zdôrazňuje, že mnoho členských štátov 
považuje za nevyhnutnosť koordináciu 
medzi politickými oblasťami a uznanie 
vnútroštátnych a regionálnych 
hospodárskych a sociálnych priorít na 
zabezpečenie vyššej účinnosti fondov;
domnieva sa, že konkrétne rozvojové ciele 
na nižších úrovniach by sa mali zladiť 
s vnútroštátnymi operačnými 
programami;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 62
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. je povzbudený skutočnosťou, že 
niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji 
využívania nových nástrojov, akými sú 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom, 
integrované územné investície a spoločné 
akčné plány; berie však na vedomie, že 
tieto nové nástroje sa stretávajú so 
zmiešanými reakciami a že sa preukázalo, 
že miestny rozvoj riadený spoločenstvom 
sa uplatňuje viac ako integrované územné 
investície; uznáva, že sa ešte musí ukázať, 
ako sa počiatočné prípravy odrazia 
v plnom uplatňovaní týchto nástrojov;

38. je povzbudený skutočnosťou, že 
niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji 
využívania nových nástrojov, akými sú 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom, 
integrované územné investície a spoločné 
akčné plány; berie však na vedomie, že 
tieto nové nástroje sa stretávajú so 
zmiešanými reakciami; uvedomuje si, že 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom sa 
uplatňuje viac ako integrované územné 
investície z dôvodu, že existuje oveľa 
dlhšie, a kvôli tomu, že integrované 
územné investície sú novým nástrojom, 
ktorého riadne zavedenie do praxe si bude 
vyžadovať istý čas; uznáva, že sa ešte musí 
ukázať, ako sa počiatočné prípravy odrazia 
v plnom uplatňovaní týchto nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Jan Olbrycht

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. je povzbudený skutočnosťou, že 
niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji 
využívania nových nástrojov, akými sú 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom, 
integrované územné investície a spoločné 
akčné plány; berie však na vedomie, že 

38. je povzbudený skutočnosťou, že 
niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji 
využívania nových nástrojov, akými sú 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom, 
integrované územné investície a spoločné 
akčné plány; berie však na vedomie, že 
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tieto nové nástroje sa stretávajú so 
zmiešanými reakciami a že sa preukázalo, 
že miestny rozvoj riadený spoločenstvom 
sa uplatňuje viac ako integrované územné 
investície; uznáva, že sa ešte musí ukázať, 
ako sa počiatočné prípravy odrazia 
v plnom uplatňovaní týchto nástrojov;

tieto nové nástroje sa stretávajú so 
zmiešanými reakciami a že analýza 
súčasných plánov členských štátov 
ukázala, že miestny rozvoj riadený 
spoločenstvom sa bude uplatňovať viac 
ako integrované územné investície; uznáva, 
že sa ešte musí ukázať, ako sa počiatočné 
prípravy odrazia v plnom uplatňovaní 
týchto nástrojov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 64
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. je povzbudený skutočnosťou, že 
niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji 
využívania nových nástrojov, akými sú 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom, 
integrované územné investície a spoločné 
akčné plány; berie však na vedomie, že 
tieto nové nástroje sa stretávajú so 
zmiešanými reakciami a že sa preukázalo, 
že miestny rozvoj riadený spoločenstvom 
sa uplatňuje viac ako integrované územné 
investície; uznáva, že sa ešte musí ukázať, 
ako sa počiatočné prípravy odrazia 
v plnom uplatňovaní týchto nástrojov;

38. je sklamaný skutočnosťou, že len
niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji 
využívania nových nástrojov, akými sú 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom, 
integrované územné investície a spoločné 
akčné plány; berie však na vedomie, že 
tieto nové nástroje sa stretávajú so 
zmiešanými reakciami a že sa preukázalo, 
že miestny rozvoj riadený spoločenstvom 
sa uplatňuje viac v rámci EPFRV ako
v rámci EFRR v porovnaní s
integrovanými územnými investíciami; 
uznáva, že sa ešte musí ukázať, ako sa 
počiatočné prípravy odrazia v plnom 
uplatňovaní týchto nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 38
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. je povzbudený skutočnosťou, že 
niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji 
využívania nových nástrojov, akými sú 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom, 
integrované územné investície a spoločné 
akčné plány; berie však na vedomie, že 
tieto nové nástroje sa stretávajú so 
zmiešanými reakciami a že sa preukázalo, 
že miestny rozvoj riadený spoločenstvom 
sa uplatňuje viac ako integrované územné 
investície; uznáva, že sa ešte musí ukázať, 
ako sa počiatočné prípravy odrazia 
v plnom uplatňovaní týchto nástrojov;

38. je povzbudený skutočnosťou, že 
niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji 
využívania nových nástrojov, akými sú 
miestny rozvoj riadený spoločenstvom, 
integrované územné investície (IUI)
a spoločné akčné plány (SAP); berie však 
na vedomie, že tieto nové nástroje sa 
stretávajú so zmiešanými reakciami a že sa 
preukázalo, že miestny rozvoj riadený 
spoločenstvom sa uplatňuje viac ako 
integrované územné investície; uznáva, že 
sa ešte musí ukázať, ako sa počiatočné 
prípravy odrazia v plnom uplatňovaní 
týchto nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. považuje miestny rozvoj riadený 
spoločenstvom za vynikajúci spôsob na 
podporu prierezovej účasti subjektov 
miestneho spoločenstva zdola nahor, a to 
na základe predošlých úspechov programu 
LEADER v oblasti rozvoja vidieka;

39. považuje miestny rozvoj riadený 
spoločenstvom za vynikajúci spôsob na 
podporu prierezovej účasti subjektov 
miestneho spoločenstva zdola nahor, a to 
na základe predošlých úspechov programu 
LEADER v oblasti rozvoja vidieka; vyzýva 
členské štáty a regióny, aby využívali 
príležitosti, ktoré ponúka miestny rozvoj 
riadený spoločenstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Derek Vaughan
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Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. uznáva spoločné akčné plány ako 
pozitívny krok smerom k riadeniu 
založenému na výsledkoch v súlade 
s jedným zo všeobecných zámerov politiky 
súdržnosti po roku 2013;

40. uznáva SAP ako pozitívny krok 
smerom k riadeniu založenému na 
výsledkoch v súlade s jedným zo 
všeobecných zámerov politiky súdržnosti 
po roku 2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 41 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41 a. víta dôraz na zjednodušenie 
nariadenia o spoločných ustanoveniach; 
poznamenáva však, že v skutočnosti by 
mohlo byť zložité dosiahnuť 
zjednodušenie kvôli rozdielom, ktoré 
pretrvávajú medzi fondmi zavedenými 
nariadeniami týkajúcimi sa jednotlivých 
fondov; predovšetkým z hľadiska správy 
a riadenia konštatuje, že ak postupy nie sú 
plne štandardizované, medzi fondmi 
pretrvávajú veľké rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Dimitar Stoyanov

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. pripomína, že mnoho členských štátov 42. pripomína, že mnoho členských štátov 
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určilo zjednodušený proces podávania 
žiadostí pre príjemcov za dôležitý aspekt
príprav na ďalšie programové obdobie; 
víta túto skutočnosť ako spôsob na 
zabezpečenie plynulého priebehu prípravy
a realizácie projektov so zníženou 
byrokraciou pre žiadateľov;

určilo zjednodušený, elektronický proces 
podávania žiadostí pre príjemcov 
za zásadnú požiadavku a že je to dôležitá 
podmienka efektívnej prípravy na ďalšie 
programové obdobie; víta túto skutočnosť 
ako spôsob na zabezpečenie toho, aby 
príprava a realizácia projektov 
všeobecného záujmu prebiehali 
podľa harmonogramu, a to na základe 
výrazného zníženia administratívnej 
záťaže pre žiadateľov;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 70
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. pripomína, že mnoho členských štátov 
určilo zjednodušený proces podávania 
žiadostí pre príjemcov za dôležitý aspekt 
príprav na ďalšie programové obdobie; víta 
túto skutočnosť ako spôsob na 
zabezpečenie plynulého priebehu prípravy 
a realizácie projektov so zníženou 
byrokraciou pre žiadateľov;

42. pripomína, že mnoho členských štátov 
určilo zjednodušený proces podávania 
žiadostí pre príjemcov za dôležitý aspekt 
príprav na ďalšie programové obdobie; víta 
túto skutočnosť ako spôsob na 
zabezpečenie plynulého priebehu prípravy 
a realizácie projektov so zníženou 
byrokraciou pre žiadateľov; uznáva 
dôležitosť najlepšieho postupu 
zameraného na zjednodušenie postupov 
odstránením úrovní byrokracie 
a presunutím rozhodnutí na úroveň 
regionálnych orgánov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 71
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 42
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. pripomína, že mnoho členských štátov 
určilo zjednodušený proces podávania 
žiadostí pre príjemcov za dôležitý aspekt 
príprav na ďalšie programové obdobie; víta 
túto skutočnosť ako spôsob na 
zabezpečenie plynulého priebehu prípravy 
a realizácie projektov so zníženou 
byrokraciou pre žiadateľov;

42. pripomína, že mnoho členských štátov 
určilo zjednodušený proces podávania 
žiadostí pre príjemcov za dôležitý aspekt 
príprav na ďalšie programové obdobie; víta 
túto skutočnosť ako spôsob na 
zabezpečenie plynulého priebehu prípravy 
a realizácie projektov so zníženou 
byrokraciou pre žiadateľov; vyzýva členské 
štáty, aby určili a zjednodušili opatrenia aj 
na úrovni kontrol a auditov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. uznáva, že koncepcia podpory 
súdržnosti prostredníctvom elektronických 
médií (e-cohesion) môže mať mimoriadny 
význam pri odstraňovaní nedostatkov 
a zabezpečení zjednodušenia, a víta, že 
niektoré členské štáty sa zmieňujú o jej 
využívaní; domnieva sa, že by to mohlo 
významným spôsobom prispieť aj 
k pripravenosti budúcich programov 
financovania;

43. uznáva, že koncepcia podpory 
súdržnosti prostredníctvom elektronických 
médií (e-cohesion) môže mať mimoriadny 
význam pri odstraňovaní nedostatkov 
a zabezpečení zjednodušenia, a víta, že 
niektoré členské štáty sa zmieňujú o jej 
využívaní; domnieva sa, že by to mohlo 
významným spôsobom prispieť aj 
k prípravám budúcich programov 
financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 44



PE521.786v01-00 38/43 AM\1007215SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. zdôrazňuje, že rozhodovací proces 
a formulovanie dohôd o partnerstve by 
mali zahŕňať spoluprácu na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni pri 
plánovaní, tvorbe a uplatňovaní programov 
financovania politiky súdržnosti EÚ, ako to 
uznáva zjednodušený systém 
viacúrovňového riadenia navrhnutý 
v nariadeniach;

44. zdôrazňuje, že rozhodovací proces 
a formulovanie dohôd o partnerstve musia
zahŕňať spoluprácu na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni pri 
plánovaní, tvorbe a uplatňovaní programov 
financovania politiky súdržnosti EÚ, ako to 
uznáva zjednodušený systém 
viacúrovňového riadenia navrhnutý 
v nariadeniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. víta zvýšené zapojenie všetkých 
príslušných zainteresovaných strán, 
miestnych a regionálnych predstaviteľov, 
mimovládnych organizácií, hospodárskych 
a sociálnych partnerov, súkromných 
podnikov a vysokých škôl, čo dokazujú 
príklady poskytnuté členskými štátmi; 
domnieva sa, že dôležitý je rozvoj 
v spolupráci s inými organizáciami 
a zainteresovanými stranami, ktoré 
predstavujú rôzne hospodárske a sociálne 
pohľady;

45. víta zvýšené zapojenie všetkých 
príslušných zainteresovaných strán, 
miestnych a regionálnych predstaviteľov, 
mimovládnych organizácií, hospodárskych 
a sociálnych partnerov, súkromných 
podnikov a vysokých škôl, čo dokazujú 
príklady poskytnuté členskými štátmi; 
domnieva sa, že dôležitý je rozvoj 
v spolupráci s inými organizáciami 
a zainteresovanými stranami, ktoré 
predstavujú rôzne hospodárske, sociálne 
a environmentálne pohľady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Cornelia Ernst

Návrh uznesenia
Odsek 45



AM\1007215SK.doc 39/43 PE521.786v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. víta zvýšené zapojenie všetkých 
príslušných zainteresovaných strán, 
miestnych a regionálnych predstaviteľov, 
mimovládnych organizácií, hospodárskych 
a sociálnych partnerov, súkromných 
podnikov a vysokých škôl, čo dokazujú 
príklady poskytnuté členskými štátmi; 
domnieva sa, že dôležitý je rozvoj 
v spolupráci s inými organizáciami 
a zainteresovanými stranami, ktoré 
predstavujú rôzne hospodárske a sociálne 
pohľady;

45. víta zvýšené zapojenie všetkých 
príslušných zainteresovaných strán, 
miestnych a regionálnych predstaviteľov, 
mimovládnych organizácií, hospodárskych 
a sociálnych partnerov, súkromných 
podnikov a vysokých škôl, čo dokazujú 
príklady poskytnuté niektorými členskými 
štátmi; domnieva sa, že dôležitý je rozvoj 
v spolupráci s inými organizáciami 
a zainteresovanými stranami, ktoré 
predstavujú rôzne hospodárske a sociálne 
pohľady; vyzýva členské štáty, aby 
uplatňovali zásadu partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. zdôrazňuje skutočnosť, že tento 
členský štát spojil prístupy zdola nahor 
a zhora nadol s cieľom zabezpečiť, aby sa 
zohľadnili vnútroštátne stratégie na 
riešenie sociálnej a hospodárskej situácie 
spolu s rozsiahlym zapojením na 
regionálnej a miestnej úrovni; víta tento 
účinný spôsob záruky splnenia 
strategických požiadaviek pri súbežnom čo 
najväčšom zapojení príslušných 
zainteresovaných strán do príprav;

47. zdôrazňuje skutočnosť, že tento 
členský štát spojil prístupy zdola nahor 
a zhora nadol s cieľom zabezpečiť, aby sa 
zohľadnili vnútroštátne stratégie na 
riešenie sociálnej, hospodárskej 
a environmentálnej situácie spolu 
s rozsiahlym zapojením na regionálnej 
a miestnej úrovni; víta tento účinný spôsob 
záruky splnenia strategických požiadaviek 
pri súbežnom čo najväčšom zapojení 
príslušných zainteresovaných strán do 
príprav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Derek Vaughan
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Návrh uznesenia
Odsek 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. zdôrazňuje skutočnosť, že tento 
členský štát spojil prístupy zdola nahor 
a zhora nadol s cieľom zabezpečiť, aby sa 
zohľadnili vnútroštátne stratégie na 
riešenie sociálnej a hospodárskej situácie 
spolu s rozsiahlym zapojením na 
regionálnej a miestnej úrovni; víta tento 
účinný spôsob záruky splnenia 
strategických požiadaviek pri súbežnom čo 
najväčšom zapojení príslušných 
zainteresovaných strán do príprav;

47. zdôrazňuje, že tieto prístupy zdola 
nahor a zhora nadol zabezpečujú, aby sa 
zohľadnili vnútroštátne stratégie na 
riešenie sociálnej a hospodárskej situácie 
spolu s rozsiahlym zapojením na 
regionálnej a miestnej úrovni; víta tento 
účinný spôsob záruky splnenia 
strategických požiadaviek pri súbežnom čo 
najväčšom zapojení príslušných 
zainteresovaných strán do príprav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 48

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

48. naliehavo žiada dosiahnutie dohody 
o právnom rámci pre politiku súdržnosti 
a ukončenie rokovaní o nariadení 
o spoločných ustanoveniach a viacročného 
finančného rámca;

48. naliehavo žiada urýchlené dosiahnutie 
dohody o právnom rámci pre politiku 
súdržnosti a ukončenie rokovaní 
o nariadení o spoločných ustanoveniach 
a viacročnom finančnom rámci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 48 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

48 a. vyjadruje poľutovanie, že Európska 
komisia a Rada lepšie neinformujú 
Európsky parlament o pokroku 
pri príprave dohôd o partnerstve 
a operačných programov, najmä keď sa 
ešte neuzavreli medziinštitucionálne 
rokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. uznáva význam viacúrovňového 
riadenia v prípravných etapách 
a upozorňuje, že niektoré 
z najpokročilejších príprav boli založené na 
živom dialógu so zainteresovanými 
stranami na regionálnej a miestnej úrovni;

49. uznáva význam viacúrovňového 
riadenia a zapojenia partnerov
v prípravných etapách a upozorňuje, že 
niektoré z najpokročilejších príprav boli 
založené na živom dialógu so 
zainteresovanými stranami na regionálnej 
a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 49 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49 a. zdôrazňuje výzvu Komisie určenú 
členským štátom a regiónom, aby sa 
usilovali zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu 
pripravovaných dohôd o partnerstve 
a operačných programov; poznamenáva, 
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že to napomôže vytváranie kvalitných 
návrhov projektov zameraných 
na konkrétne ciele, aby sa zaručil čo 
najväčší dosah finančných prostriedkov 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Karima Delli

Návrh uznesenia
Odsek 49 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49 a. zdôrazňuje, že treba investovať 
do budovania správnych kapacít a kapacít 
zainteresovaných strán a na tento účel 
využívať technickú pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. domnieva sa, že aktívna a dostatočne 
informovaná regionálna správa, ktorá 
spolupracuje s Komisiou, môže mať 
priaznivý dosah na pokrok v oblasti 
príprav;

50. domnieva sa, že aktívna a dostatočne 
informovaná regionálna správa, ktorá 
spolupracuje s Komisiou, môže mať 
priaznivý dosah na pokrok v oblasti 
príprav; odporúča, aby Komisia 
informovala regionálne orgány 
o opatreniach v oblasti spolupráce 
a dokumentácie;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 84
Derek Vaughan

Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. odporúča, aby Komisia poskytla 
dodatočnú podporu členským štátom, 
ktoré čelia závažnému oneskoreniu, 
s cieľom zabezpečiť čo najskoršie 
schválenie ich dohôd o partnerstve 
a operačných programov;

51. odporúča členským štátom, ktoré trpia 
závažnými oneskoreniami, aby dôsledne 
plnili odporúčania, ktoré vydala Komisia 
vo forme jednotlivých pozičných 
dokumentov na jeseň 2012, a tiež 
pokračovali v následnom dialógu 
s Komisiou; zdôrazňuje, že Komisia by 
mala zvýšiť svoju podporu s cieľom 
zabezpečiť, aby tieto členské štáty čo 
najskôr schválili dohody o partnerstve 
a operačné programy; poznamenáva 
preto, že preskúmanie pokroku členských 
štátov v prípravných etapách by pomohlo 
znížiť oneskorenia; konštatuje, že v etape 
vykonávania by sa Komisia mohla 
usilovať vypracovať viac opatrení 
na pomoc členským štátom, ktoré majú 
ťažkosti;

Or. en


