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Pozměňovací návrh 1
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, 
že hospodářská a finanční krize zastavila 
proces sbližování, nebo jej dokonce 
zvrátila, což prohlubuje rozdíly mezi 
regiony a ukončuje dlouhé období, v němž 
se regionální rozdíly v HDP na obyvatele a 
nezaměstnanost v rámci EU průběžně 
zmenšovaly, a zároveň to závažněji 
postihuje slabší regiony Unie;

A. vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, 
že hospodářská, finanční a sociální krize 
zastavila proces sbližování, nebo jej 
dokonce zvrátila, což prohlubuje rozdíly 
mezi regiony a ukončuje dlouhé období, 
v němž se regionální rozdíly v HDP na 
obyvatele a nezaměstnanost v rámci EU 
průběžně zmenšovaly, a zároveň to 
závažněji postihuje slabší regiony Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že veřejné zdroje na 
úrovni členských států i na úrovni EU se 
staly vzácnějšími a je na ně vyvíjen stále 
větší tlak, přičemž krize a následná recese 
spolu s krizí státního dluhu v některých 
členských státech donutily členské státy 
provést významné a hloubkové strukturální 
reformy, které měly přispět k obnově 
cenové konkurenceschopnosti a fiskální 
udržitelnosti a jež vedou ke škrtům
převážně ve výdajích příznivých pro růst;

B. vzhledem k tomu, že veřejné zdroje na 
úrovni členských států i na úrovni EU se 
staly vzácnějšími a je na ně vyvíjen stále 
větší tlak, přičemž krize a následná recese 
spolu s krizí státního dluhu v některých 
členských státech donutily členské státy 
konečně provést potřebné významné 
strukturální reformy, které měly přispět 
k obnově hospodářského růstu a ke 
vzniku pracovních míst, což někdy vedlo 
ke škrtům ve spolufinancování ze 
strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že krize negativně 
dopadá na všechny evropské regiony a 
města, a i v přechodových a rozvinutějších 
regionech tak financování v rámci politiky 
soudržnosti stoupá na významu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti doposud kladla důraz spíše na 
čerpání než na vymezování a sledování cílů 
a hodnocení jejich plnění a že systémy 
sledování a hodnocení zároveň nedokážou 
beze zbytku naplnit svůj účel zlepšit 
vymezení cílů lišících se podle 
regionálních rysů, specifik a potřeb;

E. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti doposud kladla důraz spíše na 
čerpání než na vymezování a sledování cílů 
a hodnocení jejich plnění a že systémy 
sledování a hodnocení zároveň nedokážou 
beze zbytku naplnit svůj účel zlepšit 
vymezení cílů lišících se podle místních, 
regionálních a meziregionálních rysů, 
specifik a potřeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti bude ve víceletém finančním 

F. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti bude ve víceletém finančním 



AM\1012023CS.doc 5/23 PE524.733v01-00

CS

rámci na období 2014–2020 i nadále 
hlavním zdrojem veřejného financování 
EU, a vzhledem k tomu, že nový rámec 
politiky soudržnosti klade veškerý důraz na 
potřebu soustředit investice do několika 
oblastí, které jsou považovány za 
nejdůležitější, jako je zaměstnanost 
(zejména zaměstnanost mladých lidí), 
odborná příprava a vzdělávání, malé a 
střední podniky, inovace, energetika, 
životní prostředí a rozvoj měst;

rámci na období 2014–2020 i nadále 
hlavním zdrojem veřejného financování 
EU, a vzhledem k tomu, že nový rámec 
politiky soudržnosti klade veškerý důraz na 
potřebu soustředit investice do několika 
oblastí, které jsou považovány za 
nejdůležitější, jako je zaměstnanost 
(zejména zaměstnanost mladých lidí) a 
pracovní mobilita, odborná příprava a 
vzdělávání, malé a střední podniky, 
výzkum, technologický vývoj a inovace, 
IKT, udržitelná doprava a odstraňování 
překážek, energetika, životní prostředí, 
podpora institucionálních kapacit 
veřejných orgánů a účinné veřejné správy 
a rozvoj měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti bude ve víceletém finančním 
rámci na období 2014–2020 i nadále 
hlavním zdrojem veřejného financování 
EU, a vzhledem k tomu, že nový rámec 
politiky soudržnosti klade veškerý důraz na 
potřebu soustředit investice do několika 
oblastí, které jsou považovány za 
nejdůležitější, jako je zaměstnanost 
(zejména zaměstnanost mladých lidí), 
odborná příprava a vzdělávání, malé a 
střední podniky, inovace, energetika, 
životní prostředí a rozvoj měst;

F. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti bude ve víceletém finančním 
rámci na období 2014–2020 i nadále 
hlavním zdrojem veřejného financování 
EU, a vzhledem k tomu, že nový rámec 
politiky soudržnosti klade veškerý důraz na 
potřebu soustředit investice do několika 
oblastí, které jsou považovány za 
nejúčinnější, jako je zaměstnanost 
(zejména zaměstnanost mladých lidí), 
odborná příprava a vzdělávání, malé a 
střední podniky, inovace, energetika, 
životní prostředí, informační a 
komunikační technologie a rozvoj měst;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Riikka Pakarinen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti bude ve víceletém finančním 
rámci na období 2014–2020 i nadále 
hlavním zdrojem veřejného financování 
EU, a vzhledem k tomu, že nový rámec 
politiky soudržnosti klade veškerý důraz na 
potřebu soustředit investice do několika 
oblastí, které jsou považovány za 
nejdůležitější, jako je zaměstnanost 
(zejména zaměstnanost mladých lidí), 
odborná příprava a vzdělávání, malé a 
střední podniky, inovace, energetika, 
životní prostředí a rozvoj měst;

F. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti bude ve víceletém finančním 
rámci na období 2014–2020 i nadále 
hlavním zdrojem veřejného financování 
EU, a vzhledem k tomu, že nový rámec 
politiky soudržnosti klade veškerý důraz na 
potřebu soustředit investice do několika 
oblastí, které jsou považovány za 
nejdůležitější, jako je vytváření pracovních 
míst, zaměstnanost (zejména zaměstnanost 
mladých lidí), odborná příprava a 
vzdělávání, malé a střední podniky, 
inovace, energetika, životní prostředí a 
rozvoj měst;

Or. fi

Pozměňovací návrh 8
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že potřeba větších 
výsledků při menším množství zdrojů byla 
podnětem k zařazení inteligentní 
specializace do nového rámce politiky 
soudržnosti, aby tak regiony přijaly 
strategický a méně roztříštěný přístup k 
hospodářskému rozvoji prostřednictvím 
cílené podpory pro výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Vilja Savisaar-Toomast
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že hodnocení 
provedená v rámci programu na období 
2007–2013 nezahrnují celý cyklus 
hodnocení včetně účinnosti, účelnosti a 
dopadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že míra čerpání 
finančních prostředků činí v rámci 
členských států přibližně 50 %, přičemž v 
posledním roce daného období činí 
přibližně 30 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky mají potíže s financováním z 
bankovního sektoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Riikka Pakarinen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že v současnosti existuje 
dostatek důkazů o tom, že politiky 
rozpočtové konsolidace samy o sobě 
nestačí ke zvýšení růstu a podpoře investic, 
které vytvářejí kvalitní a udržitelná 
pracovní místa, takže jsou zapotřebí také 
opatření na podporu hospodářství a 
povzbuzení doposud křehkého a nesmělého 
pokroku na cestě k obnově;

1. domnívá se, že politiky rozpočtové 
konsolidace samy o sobě nestačí ke 
zvýšení růstu a podpoře investic, které 
vytvářejí kvalitní a udržitelná pracovní 
místa, takže jsou zapotřebí také opatření na 
podporu hospodářství a povzbuzení 
doposud křehkého a nesmělého pokroku na 
cestě k obnově;

Or. fi

Pozměňovací návrh 13
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje obavy ohledně toho, že 
v důsledku dopadu hospodářské krize 
chybí zejména na úrovni nižší než 
celostátní dostatečné zdroje veřejného 
financování, aby mohla být odpovídajícím 
způsobem provedena strategie Evropa 
2020, a ohledně skutečnosti, že značný 
počet méně rozvinutých členských států a 
regionů je ve velké míře závislý na 
financování v rámci politiky soudržnosti;

2. vyjadřuje obavy ohledně toho, že 
v důsledku dopadu hospodářské krize 
chybí zejména na úrovni nižší než 
celostátní dostatečné zdroje veřejného 
financování, aby mohla být odpovídajícím 
způsobem provedena strategie Evropa 
2020, a ohledně skutečnosti, že značný 
počet méně rozvinutých členských států a 
regionů je ve velké míře závislý na 
financování v rámci politiky soudržnosti; 
před přijetím jakéhokoli rozhodnutí 
spojeného s makroekonomickými 
sankcemi by měla být náležitě vzata v 
potaz velká závislost rozvoje některých 
členských států na financování v rámci 
politiky soudržnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že i když je důležitý 
soulad se strategií Evropa 2020, je 
nezbytné neztrácet ze zřetele cíle 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, které jsou v důsledku krize 
vážně ohroženy; vyzývá k rozhodným 
opatřením k zachování soudržnosti a ke 
kladení důrazu na investice do projektů 
infrastruktury v základních odvětvích, jako 
je doprava, telekomunikace a energetika;

4. zastává názor, že řada méně 
rozvinutých regionů stále potřebuje
investice do projektů infrastruktury 
v základních odvětvích, jako je doprava, 
telekomunikace a udržitelná energetika;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že i když je důležitý 
soulad se strategií Evropa 2020, je 
nezbytné neztrácet ze zřetele cíle 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, které jsou v důsledku krize 
vážně ohroženy; vyzývá k rozhodným 
opatřením k zachování soudržnosti a ke 
kladení důrazu na investice do projektů 
infrastruktury v základních odvětvích, 
jako je doprava, telekomunikace a 
energetika;

4. zastává názor, že i když je důležitý 
soulad se strategií Evropa 2020, je 
nezbytné neztrácet ze zřetele cíle 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, které jsou v důsledku krize 
vážně ohroženy; vyzývá k rozhodným 
opatřením k zachování soudržnosti a ke 
kladení důrazu na investice do odvětví s 
dlouhodobým potenciálem pro vytváření 
pracovních míst a nové inovace a za 
účelem snížení nákladů na spotřebu 
energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že i když je důležitý 
soulad se strategií Evropa 2020, je 
nezbytné neztrácet ze zřetele cíle 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, které jsou v důsledku krize 
vážně ohroženy; vyzývá k rozhodným 
opatřením k zachování soudržnosti a ke 
kladení důrazu na investice do projektů 
infrastruktury v základních odvětvích, jako 
je doprava, telekomunikace a energetika;

4. zastává názor, že i když je důležitý 
soulad se strategií Evropa 2020, je 
nezbytné neztrácet ze zřetele cíle 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, které jsou v důsledku krize 
vážně ohroženy; politika soudržnosti je 
více než jen nástrojem pro splnění cílů 
strategie Evropa 2020; vyzývá 
k rozhodným opatřením k zachování 
soudržnosti a ke kladení důrazu na 
investice do projektů infrastruktury 
v základních odvětvích, jako je doprava, 
telekomunikace a energetika;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že 
jsou místní a regionální orgány zapojovány 
do přípravy dohod o partnerství – je třeba 
přijímat další opatření k posílení územního 
rozměru systému řízení politiky 
soudržnosti, strategie Evropa 2020 a 
evropského semestru prostřednictvím 
zajištění skutečné koordinace a 
doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit 
stanovených na těchto úrovních 
s potřebami a specifiky identifikovanými 
na vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních na straně druhé, nicméně 
v případě, že to je vhodné a nezbytné, by 
mělo být možné vyřešit některé politické 

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že 
jsou místní a regionální orgány zapojovány 
do přípravy dohod o partnerství – je třeba 
přijímat další opatření k posílení územního 
rozměru systému řízení politiky 
soudržnosti, strategie Evropa 2020 a 
evropského semestru prostřednictvím 
zajištění skutečné koordinace a 
doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit 
stanovených na těchto úrovních 
s potřebami a specifiky identifikovanými 
na vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních na straně druhé; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby obce a regiony byly 
náležitě zapojeny do vytváření 
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záležitosti způsobem shora dolů; vnitrostátních strategií, neboť mohou 
vnést nezprostředkovaný pohled na 
problémy a výzvy, které je potřeba řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
François Alfonsi

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že 
jsou místní a regionální orgány zapojovány 
do přípravy dohod o partnerství – je třeba 
přijímat další opatření k posílení územního 
rozměru systému řízení politiky 
soudržnosti, strategie Evropa 2020 a 
evropského semestru prostřednictvím 
zajištění skutečné koordinace a 
doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit 
stanovených na těchto úrovních 
s potřebami a specifiky identifikovanými 
na vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních na straně druhé, nicméně 
v případě, že to je vhodné a nezbytné, by 
mělo být možné vyřešit některé politické 
záležitosti způsobem shora dolů;

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že 
jsou místní a regionální orgány zapojovány 
do přípravy dohod o partnerství – je třeba 
přijímat další opatření k posílení územního 
rozměru systému řízení politiky 
soudržnosti, strategie Evropa 2020 a 
evropského semestru prostřednictvím 
zajištění skutečné koordinace a 
doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit 
stanovených na těchto úrovních 
s potřebami a specifiky identifikovanými 
na vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních na straně druhé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že 
jsou místní a regionální orgány zapojovány 
do přípravy dohod o partnerství – je třeba 
přijímat další opatření k posílení územního 

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že 
jsou místní a regionální orgány zapojovány 
do přípravy dohod o partnerství – je třeba 
přijímat další opatření k posílení územního 
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rozměru systému řízení politiky 
soudržnosti, strategie Evropa 2020 a 
evropského semestru prostřednictvím 
zajištění skutečné koordinace a 
doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit 
stanovených na těchto úrovních 
s potřebami a specifiky identifikovanými 
na vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních na straně druhé, nicméně 
v případě, že to je vhodné a nezbytné, by 
mělo být možné vyřešit některé politické 
záležitosti způsobem shora dolů;

rozměru systému řízení politiky 
soudržnosti, strategie Evropa 2020 a 
evropského semestru prostřednictvím 
zajištění skutečné koordinace a 
doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit 
stanovených na těchto úrovních 
s potřebami a specifiky identifikovanými 
na vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních na straně druhé, nicméně 
v případě, že to je vhodné a nezbytné, by 
mělo být možné vyřešit některé politické 
záležitosti způsobem shora dolů; 
zdůrazňuje, že zapojení regionální a 
místní úrovně by nemělo vést ke 
zbytečnému zvýšení administrativní 
zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že 
jsou místní a regionální orgány zapojovány 
do přípravy dohod o partnerství – je třeba 
přijímat další opatření k posílení územního 
rozměru systému řízení politiky 
soudržnosti, strategie Evropa 2020 a 
evropského semestru prostřednictvím 
zajištění skutečné koordinace a 
doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit 
stanovených na těchto úrovních 
s potřebami a specifiky identifikovanými 
na vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních na straně druhé, nicméně 
v případě, že to je vhodné a nezbytné, by 
mělo být možné vyřešit některé politické 
záležitosti způsobem shora dolů;

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že 
jsou místní a regionální orgány zapojovány 
do přípravy dohod o partnerství – je třeba 
přijímat další opatření k posílení územního 
rozměru systému řízení politiky 
soudržnosti, strategie Evropa 2020 a 
evropského semestru prostřednictvím 
zajištění skutečného dialogu, koordinace a 
doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit 
stanovených na těchto úrovních 
s potřebami a specifiky identifikovanými 
na vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních na straně druhé, nicméně 
v případě, že to je vhodné a nezbytné, by 
mělo být možné vyřešit některé politické 
záležitosti způsobem shora dolů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že politika soudržnosti je 
nejvhodnější k tomu, aby poskytla strategii 
Evropa 2020 nezbytný územní rozměr, 
jenž je zapotřebí k vypořádání se jak 
s velice významnými rozdíly v míře růstu 
v rámci Unie a v rámci členských států, tak 
se skutečností, že v důsledku rozdílů 
v institucionálních kapacitách nemohou 
různé regiony využívat dané cíle jako 
referenční body stejným způsobem;

6. domnívá se, že politika soudržnosti je 
nejvhodnější k tomu, aby poskytla strategii 
Evropa 2020 nezbytný územní rozměr, 
jenž je zapotřebí k vypořádání se jak 
s velice významnými rozdíly v míře růstu 
v rámci Unie a v rámci členských států, tak 
se zajištěním, aby bylo růstového 
potenciálu využito také v nejvzdálenějších 
oblastech Unie a nejřidčeji osídlených 
oblastech, a se skutečností, že v důsledku 
rozdílů v institucionálních kapacitách 
nemohou různé regiony využívat dané cíle 
jako referenční body stejným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Riikka Pakarinen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že politika soudržnosti je 
nejvhodnější k tomu, aby poskytla strategii 
Evropa 2020 nezbytný územní rozměr, 
jenž je zapotřebí k vypořádání se jak 
s velice významnými rozdíly v míře růstu 
v rámci Unie a v rámci členských států, tak 
se skutečností, že v důsledku rozdílů 
v institucionálních kapacitách nemohou 
různé regiony využívat dané cíle jako 
referenční body stejným způsobem;

6. domnívá se, že politika soudržnosti je 
nejvhodnější k tomu, aby poskytla strategii 
Evropa 2020 nezbytný územní rozměr, 
jenž je zapotřebí k úsilí o vypořádání se jak 
s velice významnými rozdíly v míře růstu 
v rámci Unie a v rámci členských států, tak 
se skutečností, že v důsledku rozdílů 
v institucionálních kapacitách nemohou 
různé regiony využívat dané cíle jako 
referenční body stejným způsobem;

Or. fi



PE524.733v01-00 14/23 AM\1012023CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je zvláště znepokojen tím, že v důsledku 
krize je chudobou nebo sociálním 
vyloučením ohrožen podstatně větší počet 
obyvatel, přičemž větší výskyt těchto osob 
je v konvergenčních regionech a městech, a 
domnívá se, že je naléhavě třeba tyto 
záležitosti – které vážně narušují 
soudržnost mezi regiony a mohou 
ohrožovat konkurenceschopnost Unie ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu –
řešit a zaměřit se v zájmu toho na politiky, 
jež zajišťují udržitelná a kvalitní pracovní 
místa a sociální začlenění;

7. je zvláště znepokojen tím, že v důsledku 
krize je chudobou nebo sociálním 
vyloučením ohrožen podstatně větší počet 
obyvatel, přičemž větší výskyt těchto osob 
je v konvergenčních regionech a městech, a 
domnívá se, že je naléhavě třeba tyto 
záležitosti – které vážně narušují 
soudržnost mezi regiony a mohou 
ohrožovat konkurenceschopnost Unie ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu –
řešit a zaměřit se v zájmu toho na politiky, 
jež zajišťují přístup k udržitelným a 
kvalitním pracovním místům a sociálnímu
začlenění, snižovat roztříštěnost a 
usnadnit přechod z jednoho zaměstnání 
do jiného, zaměřit se na programy 
profesní rekvalifikace pro dlouhodobě 
nezaměstnané a navázat na zkušenosti 
získané osobami, které uzavírají svou 
kariéru;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je zvláště znepokojen tím, že v důsledku 
krize je chudobou nebo sociálním 
vyloučením ohrožen podstatně větší počet 
obyvatel, přičemž větší výskyt těchto osob 
je v konvergenčních regionech a městech, a 
domnívá se, že je naléhavě třeba tyto 

7. je zvláště znepokojen tím, že v důsledku 
krize je chudobou nebo sociálním 
vyloučením ohrožen podstatně větší počet 
obyvatel, přičemž větší výskyt těchto osob 
je v konvergenčních regionech a městech, a 
domnívá se, že je naléhavě třeba tyto 
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záležitosti – které vážně narušují 
soudržnost mezi regiony a mohou 
ohrožovat konkurenceschopnost Unie ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu –
řešit a zaměřit se v zájmu toho na politiky, 
jež zajišťují udržitelná a kvalitní pracovní 
místa a sociální začlenění;

záležitosti – které vážně narušují 
soudržnost mezi regiony a mohou 
ohrožovat konkurenceschopnost Unie ve 
střednědobém i dlouhodobém výhledu –
řešit a zaměřit se v zájmu toho na politiky, 
jež zajišťují udržitelná a kvalitní pracovní 
místa a sociální začlenění; zdůrazňuje, že 
zaměstnanosti a zapojení mladých lidí by 
v tomto ohledu měla být věnována zvláštní 
pozornost, a zdůrazňuje, že zásadní roli 
při zajišťování a zvyšování počtu 
kvalitních pracovních míst hrají malé a 
střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že ESF hraje svou roli při 
zmenšování nerovností v lidském kapitálu 
mezi regiony a v souvislosti s prováděním 
sociálního rozměru strategie Evropa 2020, 
protože tento fond společně s EFRR 
významně přispívá k naplňování některých 
současných hlavních priorit Unie, 
konkrétně k posílení zaměstnanosti 
mladých lidí a trhu práce, podpoře 
udržitelného hospodářství a růstu, snížení 
počtu osob předčasně ukončujících školní 
docházku a boji s chudobou, diskriminací a 
sociálním vyloučením;

8. trvá na tom, že ESF hraje svou roli při 
zmenšování nerovností v lidském kapitálu 
mezi regiony, protože tento fond by měl 
společně s EFRR přispívat k naplňování 
některých současných hlavních priorit 
Unie, konkrétně k posílení zaměstnanosti 
mladých lidí a trhu práce, podpoře 
udržitelného hospodářství a růstu, snížení 
počtu osob předčasně ukončujících školní 
docházku a boji s chudobou, diskriminací a 
sociálním vyloučením; proto trvá na 
posílení zásady zdravého finančního 
řízení, zejména účinnosti a účelnosti 
operací ESF;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že ESF hraje svou roli při 
zmenšování nerovností v lidském kapitálu 
mezi regiony a v souvislosti s prováděním 
sociálního rozměru strategie Evropa 2020, 
protože tento fond společně s EFRR 
významně přispívá k naplňování některých 
současných hlavních priorit Unie, 
konkrétně k posílení zaměstnanosti 
mladých lidí a trhu práce, podpoře 
udržitelného hospodářství a růstu, snížení 
počtu osob předčasně ukončujících školní 
docházku a boji s chudobou, diskriminací a 
sociálním vyloučením;

8. trvá na tom, že ESF hraje svou roli při 
zmenšování nerovností v lidském kapitálu 
mezi regiony a v souvislosti s prováděním 
sociálního rozměru strategie Evropa 2020, 
protože tento fond společně s EFRR 
významně přispívá k naplňování některých 
současných hlavních priorit Unie, 
konkrétně k posílení zaměstnanosti 
mladých lidí a trhu práce, podpoře 
udržitelného hospodářství a růstu, snížení 
počtu osob předčasně ukončujících školní 
docházku a boji s chudobou, diskriminací a 
sociálním vyloučením; dodává, že ESF 
může nejlépe pomoci ke zvýšení 
zaměstnanosti tehdy, pokud bude jeho 
využití spojeno s využitím EFRR;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Riikka Pakarinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že ESF hraje svou roli při 
zmenšování nerovností v lidském kapitálu 
mezi regiony a v souvislosti s prováděním 
sociálního rozměru strategie Evropa 2020, 
protože tento fond společně s EFRR
významně přispívá k naplňování některých 
současných hlavních priorit Unie, 
konkrétně k posílení zaměstnanosti 
mladých lidí a trhu práce, podpoře 
udržitelného hospodářství a růstu, snížení 
počtu osob předčasně ukončujících školní 
docházku a boji s chudobou, diskriminací a 
sociálním vyloučením;

8. trvá na tom, že ESF hraje svou roli při 
zmenšování nerovností v lidském kapitálu 
mezi regiony a v souvislosti s prováděním 
sociálního rozměru strategie Evropa 2020, 
protože tento fond společně s EFRR má 
přispět k naplňování některých současných 
hlavních priorit Unie, konkrétně k posílení 
zaměstnanosti mladých lidí a trhu práce, 
podpoře udržitelného hospodářství a růstu, 
snížení počtu osob předčasně ukončujících 
školní docházku a boji s chudobou, 
diskriminací a sociálním vyloučením;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 28
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je přesvědčen, že všechny regiony čelí 
výzvě vytváření udržitelného růstu a 
posilování účinného využívání zdrojů, a 
zdůrazňuje v tomto ohledu potenciál 
investic do energetické účinnosti pro 
vytváření pracovních míst a potřebu 
dalších investic do výzkumu a vývoje v 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná však, že ačkoli existují 
přesvědčivé důkazy, že provádění politiky 
soudržnosti zrychlilo a že výsledné 
programy byly významným přínosem 
v mnoha oblastech, kde jsou investice 
nezbytné pro modernizaci hospodářství a 
konkurenceschopnost (např. výzkum a 
vývoj, podpora malých a středních 
podniků, reindustrializace, sociální 
začleňování a vzdělávání a odborná 
příprava), v některých členských státech 
hrozí, že jejich programy nebudou do 
konce stávajícího programového období 
provedeny;

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby prověřily 
součinnost mezi financováním v rámci 
politiky soudržnosti a ostatními zdroji 
finančních prostředků EU (např. TEN-T, 
TEN-E, nástroj pro propojení Evropy a 
další programy) a rovněž s financováním 
poskytovaným Evropskou investiční 
bankou a Evropskou bankou pro obnovu a 
rozvoj; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zjednodušily a zlepšily přístup 
k dostupným finančním prostředkům a 
podporovaly tak malé a střední podniky, 
obce a další zúčastněné příjemce v jejich 
využívání;

10. vybízí členské státy, aby prověřily 
součinnost mezi financováním v rámci 
politiky soudržnosti a ostatními zdroji 
finančních prostředků EU (např. TEN-T, 
TEN-E, nástroj pro propojení Evropy, 
program Horizont 2020, COSME a další 
programy) a rovněž s financováním 
poskytovaným Evropskou investiční 
bankou a Evropskou bankou pro obnovu a 
rozvoj; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
urychlily provádění a zjednodušily a 
zlepšily přístup k dostupným finančním 
prostředkům a podporovaly tak malé a 
střední podniky, obce a další zúčastněné 
příjemce v jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vybízí členské státy, aby prověřily 
součinnost mezi financováním v rámci 
politiky soudržnosti a ostatními zdroji 
finančních prostředků EU (např. TEN-T, 
TEN-E, nástroj pro propojení Evropy a 
další programy) a rovněž s financováním 
poskytovaným Evropskou investiční 
bankou a Evropskou bankou pro obnovu a 
rozvoj; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zjednodušily a zlepšily přístup 
k dostupným finančním prostředkům a 
podporovaly tak malé a střední podniky, 

10. vybízí členské státy, aby prověřily 
součinnost mezi financováním v rámci 
politiky soudržnosti a ostatními zdroji 
finančních prostředků EU (např. TEN-T, 
TEN-E, nástroj pro propojení Evropy a 
další programy) a rovněž s financováním 
poskytovaným Evropskou investiční 
bankou a Evropskou bankou pro obnovu a 
rozvoj; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zjednodušily a zlepšily přístup 
k dostupným finančním prostředkům a 
podporovaly tak malé a střední podniky, 
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obce a další zúčastněné příjemce v jejich 
využívání;

sociální ekonomiku, obce a další 
zúčastněné příjemce v jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je znepokojen tím, že ačkoli je zjevné, 
že hodnocení musí mít při politické 
diskusi a získávání ponaučení zásadní 
úlohu, kvůli chybějícím údajům – a 
v mnoha případech nemožnosti je 
shromáždit – nelze řádně sledovat pokrok 
dosažený při plnění stanovených cílů na 
regionální a místní úrovni, a za prioritu 
považuje rozšíření a aktualizování 
regionálních statistik a zlepšení kvality 
údajů;

11. je znepokojen tím, že ačkoli 
poskytování údajů o sledování a informací 
o provádění zlepšuje kvalitu stanovených 
cílů, v řadě případů nevyvážená kvalita 
podávaných zpráv o pokroku ztěžuje 
utváření uceleného obrazu o pokroku při 
plnění cílů na regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je znepokojen tím, že ačkoli je zjevné, 
že hodnocení musí mít při politické diskusi 
a získávání ponaučení zásadní úlohu, kvůli 
chybějícím údajům – a v mnoha 
případech nemožnosti je shromáždit –
nelze řádně sledovat pokrok dosažený při 
plnění stanovených cílů na regionální a 
místní úrovni, a za prioritu považuje 
rozšíření a aktualizování regionálních 
statistik a zlepšení kvality údajů;

11. chápe, že hodnocení musí mít při 
politické diskusi a získávání ponaučení 
zásadní úlohu, a že je tudíž nutné řádně 
sledovat dosažený pokrok; zdůrazňuje 
však, že místní a regionální orgány jsou 
již přetíženy vlastní agendou a že takové 
sledování pro ně nesmí znamenat žádnou 
další zátěž;
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá Komisi a členské státy, aby v plné 
míře využívaly nástroje sledování a 
hodnocení dostupné v souvislosti s příštím 
legislativním rámcem a zvýšily tak kvalitu 
plánování a provádění;

13. žádá Komisi a členské státy, aby v plné 
míře využívaly nástroje sledování a 
hodnocení dostupné v souvislosti s příštím 
legislativním rámcem a zvýšily tak 
transparentnost podávání zpráv a kvalitu 
plánování a jejich provádění (výraznější 
zaměření na výsledek, využívání 
společných ukazatelů výsledků, volba 
ukazatelů výsledků podle konkrétního 
programu a jasný rámec výkonnosti);

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, která nyní zahajuje 
hodnocení ex-post za období 2007–2013, a 
členské státy, aby zajistily, že toto 
hodnocení bude založeno na spolehlivých 
údajích, že se bude zabývat účinností, 
účelností a dopadem operací a že bude 
dokončeno do roku 2015 v zájmu jasného 
ponaučení pro účely provedení hodnocení 
příštího programové období v polovině 
období;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. naléhá na Komisi, aby 
spolupracovala s členskými státy při 
posilování transparentnosti výzev k 
předkládání projektů a jejich 
předvídatelnosti a při zkracování doby 
mezi výzvami a přidělením zakázek, 
zejména v případě malých a středních 
podniků, jež soutěží v rychle se měnícím 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
politiky, jimiž budou motivovat banky ke 
spolufinancování projektů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13d. naléhavě žádá Komisi, aby 
kontrolovala, zda řídící orgány uplatňují 
směrnici o opožděných platbách a aby se 
zabývala neodůvodněnými zpožděními 
plateb ze strany těchto orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13e. vyzývá Komisi, aby analyzovala 
dopad ESF na nezaměstnanost a 
vytváření pracovních míst, jakož i 
účinnost fungování tohoto fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13f. vyzývá útvar interního auditu Komise 
a Evropský účetní dvůr, aby posílily 
provádění auditů výkonnosti Fondu 
soudržnosti a strukturálních fondů, 
zejména ESF;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13g. naléhavě žádá Komisi, aby důkladně 
analyzovala příčiny nízké míry čerpání;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh usnesení
Bod 13 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13h. vyzývá členské státy, aby zajistily 
míru spolufinancování s cílem urychlit 
uplatnění finančních prostředků;

Or. en


