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Pozmeňujúci návrh 1
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
ktorým sa uznáva osobitný štatút 
najvzdialenejších regiónov,

– so zreteľom na článok 349 a článok 355 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), ktorým sa uznáva osobitný štatút 
najvzdialenejších regiónov,

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 2
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
ktorým sa uznáva osobitný štatút 
najvzdialenejších regiónov,

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
ktorým sa uznáva osobitný štatút 
najvzdialenejších regiónov a v ktorom sa 
ustanovuje prijatie „osobitných opatrení“ 
umožňujúcich uplatňovanie zmlúv
a spoločných politík v plnej miere, 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 3
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Citácia 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
ktorým sa uznáva osobitný štatút 
najvzdialenejších regiónov,

– so zreteľom na článok 349 a článok 355 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), ktorým sa uznáva osobitný štatút 
najvzdialenejších regiónov,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4 
Jean-Jacob Bicep

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie s názvom Regióny 2020 –
hodnotenie budúcich výziev pre regióny 
EÚ (SEC(2008)2868),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločné memorandum 
najvzdialenejších regiónov zo 14. októbra 
2009 o najvzdialenejších regiónoch do 
roku 2020,

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 6
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves



AM\1014678SK.doc 5/75 PE526.234v01-00

SK

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločné memorandum 
najvzdialenejších regiónov zo 14. októbra 
2009 o najvzdialenejších regiónoch do 
roku 2020,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Pakt ostrovov, v ktorom 
sa niektoré ostrovy Európskej únie 
dohodli na znížení emisií CO2 na svojom 
území aspoň o 20 % a na vypracovaní 
akčného plánu pre udržateľnú ostrovnú 
energiu, a so zreteľom na vyhlásenie 
Európskeho parlamentu z 19. januára 
2012 o vytvorení Paktu ostrovov ako 
oficiálnej európskej iniciatívy,

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 8
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Citácia 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na všetky záverečné 
vyhlásenia Konferencie predsedov 
najvzdialenejších regiónov Európskej únie

– so zreteľom na všetky spoločné 
príspevky a technické a politické 
dokumenty Konferencie predsedov 
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a so zreteľom na záverečné vyhlásenie 
19. konferencie predsedov 
najvzdialenejších regiónov Európskej únie 
zo 17. a 18. októbra 2013,

najvzdialenejších regiónov Európskej únie,
a najmä so zreteľom na záverečné 
vyhlásenie 19. konferencie predsedov 
najvzdialenejších regiónov Európskej únie 
zo 17. a 18. októbra 2013,

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 9
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže prednosti, zdroje a potenciál 
najvzdialenejších regiónov, ktoré Európska 
komisia uznala vo svojej stratégii z roku 
2008 a vo svojom oznámení z roku 2012, 
pokrývajú kľúčové oblasti EÚ, pokiaľ ide
o výskum, inovácie a rast, a sú, s výnimkou 
politiky súdržnosti, poľnohospodárskej 
politiky a politiky rybného hospodárstva, 
nedostatočne podporované a financované
z európskych fondov a programov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže prednosti, zdroje a potenciál 
najvzdialenejších regiónov, ktoré Európska 
komisia uznala vo svojej stratégii z roku 
2008 a vo svojom oznámení z roku 2012, 
pokrývajú kľúčové oblasti EÚ, pokiaľ ide
o výskum, inovácie a rast, a sú, s výnimkou 
politiky súdržnosti, poľnohospodárskej 

A. keďže prednosti, zdroje a potenciál 
najvzdialenejších regiónov, ktoré Európska 
komisia uznala vo svojej stratégii z roku 
2008 a vo svojom oznámení z roku 2012, 
pokrývajú kľúčové oblasti EÚ, pokiaľ ide
o výskum, inovácie a rast, a sú 
nedostatočne podporované a financované
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politiky a politiky rybného hospodárstva,
nedostatočne podporované a financované
z európskych fondov a programov;

z európskych fondov a programov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 11
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže najvzdialenejšie regióny tvoria 
súostrovia, ostrovy a región obklopený 
amazonským pralesom, ktoré sú 
charakterizované osobitnými spoločnými 
vlastnosťami, ktoré ich odlišujú od iných 
osobitných zemepisných polôh Únie 
(ostrovné, horské regióny a regióny
s nízkou hustotou obyvateľstva);

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 12
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže so zreteľom na ciele, ktoré si EÚ 
stanovila v snahe realizovať stratégiu 
Európskej únie pre rast – Európa 2020, 
stratégiu Horizont 2020, stratégiu Energia 
2020, programy LIFE+ a Natura 2000
a transeurópske telekomunikačné, 
dopravné a energetické siete, sú 
najvzdialenejšie regióny oblasťami 
excelentnosti, ktoré môžu významným 
spôsobom prispieť k realizácii týchto 
výziev;

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže so zreteľom na ciele, ktoré si EÚ 
stanovila v snahe realizovať stratégiu 
Európskej únie pre rast – Európa 2020, 
stratégiu Horizont 2020, stratégiu Energia 
2020, programy LIFE+ a Natura 2000
a transeurópske telekomunikačné, 
dopravné a energetické siete, sú 
najvzdialenejšie regióny oblasťami 
excelentnosti, ktoré môžu významným 
spôsobom prispieť k realizácii týchto 
výziev;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 14
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže štrukturálne a investičné fondy 
pre najvzdialenejšie regióny zamerané na 
vyrovnávanie rozdielov ich hospodárskeho
a sociálneho rozvoja nebudú, v súvislosti
s realizovaním týchto stratégií, stačiť 
najvzdialenejším regiónom, aby pri účasti
na realizácii veľkých výziev Európskej 
únie naplno využili svoj potenciál;

D. keďže štrukturálne a investičné fondy 
pre najvzdialenejšie regióny v súvislosti
s realizovaním týchto stratégií musia byť 
úzko monitorované a prispôsobené alebo 
dokončené s cieľom umožniť 
najvzdialenejším regiónom zúčastňovať sa
v súlade s ich úmyslom na realizácii 
veľkých výziev Európskej únie;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 15
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže štrukturálne a investičné fondy 
pre najvzdialenejšie regióny zamerané na 
vyrovnávanie rozdielov ich hospodárskeho
a sociálneho rozvoja nebudú, v súvislosti
s realizovaním týchto stratégií, stačiť 
najvzdialenejším regiónom, aby pri účasti 
na realizácii veľkých výziev Európskej 
únie naplno využili svoj potenciál;

D. keďže štrukturálne a investičné fondy 
pre najvzdialenejšie regióny zamerané na 
vyrovnávanie rozdielov ich hospodárskeho
a sociálneho rozvoja nebudú, v súvislosti
s realizovaním týchto stratégií, stačiť 
najvzdialenejším regiónom, aby pri účasti 
na realizácii veľkých výziev Európskej 
únie najlepšie využili svoj potenciál;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 16
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže súčasná hospodárska
a sociálna kríza má mimoriadne závažné 
dôsledky v najvzdialenejších regiónoch 
Európskej únie, pokiaľ ide
o konkurencieschopnosť a zamestnanosť,
a keďže s cieľom reagovať na potrebný 
hospodársky rast a čeliť problému 
nezamestnanosti sa musia v budúcom 
finančnom a programovom období 
predložiť naliehavé a primerané riešenia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 17
Patrice Tirolien
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže aj článok 349 možno použiť na 
to, aby boli najvzdialenejšie regióny 
schopné nájsť svoje miesto, ktoré by im 
malo patriť v rôznych programoch EÚ 
umožňujúcich konkrétne rozvinúť ich 
uznaný potenciál;

E. keďže aj článok 349 možno použiť na 
to, aby boli najvzdialenejšie regióny 
schopné odchýliť sa od postupov 
rozličných programov EÚ umožňujúcich 
konkrétne rozvinúť ich uznaný potenciál;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže aj článok 349 možno použiť na 
to, aby boli najvzdialenejšie regióny 
schopné nájsť svoje miesto, ktoré by im 
malo patriť v rôznych programoch EÚ 
umožňujúcich konkrétne rozvinúť ich 
uznaný potenciál;

E. keďže aj článok 349 sa musí použiť ako 
právny základ, vďaka ktorému budú 
najvzdialenejšie regióny schopné nájsť 
svoje miesto, ktoré by im malo patriť
v rôznych programoch EÚ umožňujúcich 
konkrétne rozvinúť ich uznaný potenciál;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 19
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže najvzdialenejšie regióny môžu 
predstavovať územia excelentnosti
s významom pre celú Úniu v oblastiach 
ako: biodiverzita, ochrana životného 
prostredia, prispôsobovanie sa zmene 

F. keďže najvzdialenejšie regióny môžu 
predstavovať územia experimentovania
a excelentnosti s významom pre celú Úniu 
v oblastiach ako: biodiverzita, ochrana 
životného prostredia, prispôsobovanie sa 
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klímy, manažment a sledovanie 
extrémnych klimatických javov, výskum, 
inovácie, vesmír, letectvo, oceány, 
námorné riadenie, vulkanológia, 
zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie, 
doprava, telekomunikácie, schopnosť 
núdzových humanitárnych zásahov
v tretích krajinách a kultúra;

zmene klímy, manažment a sledovanie 
extrémnych klimatických javov, výskum, 
inovácie, vesmír, letectvo, oceány, 
námorné riadenie, vulkanológia, 
zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie, 
doprava, telekomunikácie, schopnosť 
núdzových humanitárnych zásahov 
v tretích krajinách a kultúra;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže najvzdialenejšie regióny môžu
predstavovať územia excelentnosti
s významom pre celú Úniu v oblastiach 
ako: biodiverzita, ochrana životného 
prostredia, prispôsobovanie sa zmene 
klímy, manažment a sledovanie 
extrémnych klimatických javov, výskum, 
inovácie, vesmír, letectvo, oceány, 
námorné riadenie, vulkanológia, 
zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie, 
doprava, telekomunikácie, schopnosť 
núdzových humanitárnych zásahov
v tretích krajinách a kultúra;

F. keďže najvzdialenejšie regióny sa môžu
stať územím excelentnosti s významom 
pre celú Úniu v oblastiach ako: 
biodiverzita, ochrana životného prostredia, 
prispôsobovanie sa zmene klímy, 
manažment a sledovanie extrémnych 
klimatických javov, výskum, inovácie, 
vesmír, letectvo, oceány, modrý rast, 
námorné riadenie, vulkanológia, 
zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie, 
doprava, telekomunikácie, schopnosť 
núdzových humanitárnych zásahov
v tretích krajinách a kultúra;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 21 
Jean-Jacob Bicep

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže najvzdialenejšie regióny môžu F. keďže najvzdialenejšie regióny môžu 
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predstavovať územia excelentnosti
s významom pre celú Úniu v oblastiach 
ako: biodiverzita, ochrana životného 
prostredia, prispôsobovanie sa zmene 
klímy, manažment a sledovanie 
extrémnych klimatických javov, výskum, 
inovácie, vesmír, letectvo, oceány, 
námorné riadenie, vulkanológia, 
zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie, 
doprava, telekomunikácie, schopnosť 
núdzových humanitárnych zásahov
v tretích krajinách a kultúra;

predstavovať územia excelentnosti
s významom pre celú Úniu v oblastiach 
ako: biodiverzita, ochrana životného 
prostredia, prispôsobovanie sa zmene 
klímy a jej zmierňovanie, manažment
a sledovanie extrémnych klimatických 
javov, výskum, inovácie, vesmír, letectvo, 
oceány, námorné riadenie, vulkanológia, 
zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie, 
doprava, telekomunikácie, schopnosť 
núdzových humanitárnych zásahov
v tretích krajinách a kultúra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže najvzdialenejšie regióny môžu 
predstavovať územia excelentnosti
s významom pre celú Úniu v oblastiach 
ako: biodiverzita, ochrana životného 
prostredia, prispôsobovanie sa zmene 
klímy, manažment a sledovanie 
extrémnych klimatických javov, výskum, 
inovácie, vesmír, letectvo, oceány, 
námorné riadenie, vulkanológia, 
zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie, 
doprava, telekomunikácie, schopnosť 
núdzových humanitárnych zásahov
v tretích krajinách a kultúra;

F. keďže najvzdialenejšie regióny môžu 
predstavovať územia excelentnosti
s významom pre celú Úniu v oblastiach 
ako: biodiverzita, ochrana životného 
prostredia, prispôsobovanie sa zmene 
klímy, manažment a sledovanie 
extrémnych klimatických javov, výskum, 
inovácie, vesmír, letectvo, oceány, 
riadenie námorného priestoru a námorné 
riadenie, seizmológia, vulkanológia, 
zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie, 
doprava, telekomunikácie, schopnosť 
núdzových humanitárnych zásahov
v tretích krajinách a kultúra;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 23
Luís Paulo Alves
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže najvzdialenejšie regióny
a zámorské krajiny a územia sa 
nachádzajú v prímorských oblastiach
Karibských ostrovov, Indického oceánu, 
Atlantického oceánu, Tichého oceánu, 
Arktídy a Antarktídy, ktoré samotné 
dávajú EÚ štatút najväčšieho námorného 
priestoru na svete s 25 miliónmi km2

výhradných hospodárskych zón, keďže ich 
strategická poloha prispieva ku globálnemu 
rozmeru EÚ a keďže sa vyznačujú 
výnimočnými prírodnými, morskými
a rybolovnými zdrojmi, ktoré predstavujú 
viac ako 50 % svetovej biodiverzity;

G. keďže najvzdialenejšie regióny sa 
nachádzajú v prímorských oblastiach 
Karibských ostrovov, Indického oceánu, 
Atlantického oceánu, ktoré samotné dávajú 
EÚ štatút najväčšieho námorného priestoru 
na svete, keďže ich strategická poloha 
prispieva ku globálnemu rozmeru EÚ
a keďže sa vyznačujú výnimočnými 
prírodnými, morskými a rybolovnými 
zdrojmi;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 24
Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže najvzdialenejšie regióny
a zámorské krajiny a územia sa 
nachádzajú v prímorských oblastiach 
Karibských ostrovov, Indického oceánu, 
Atlantického oceánu, Tichého oceánu, 
Arktídy a Antarktídy, ktoré samotné
dávajú EÚ štatút najväčšieho námorného 
priestoru na svete s 25 miliónmi km2

výhradných hospodárskych zón, keďže ich 
strategická poloha prispieva ku globálnemu 
rozmeru EÚ a keďže sa vyznačujú 
výnimočnými prírodnými, morskými
a rybolovnými zdrojmi, ktoré predstavujú 
viac ako 50 % svetovej biodiverzity;

G. keďže najvzdialenejšie regióny sa 
nachádzajú v prímorských oblastiach 
Karibských ostrovov, Indického oceánu, 
Atlantického oceánu, ktoré dávajú EÚ 
štatút najväčšieho námorného priestoru na 
svete s 25 miliónmi km2 výhradných 
hospodárskych zón, keďže ich strategická 
poloha prispieva ku globálnemu rozmeru 
EÚ a keďže sa vyznačujú výnimočnými 
prírodnými, morskými a rybolovnými 
zdrojmi, ktoré predstavujú viac ako 50 % 
svetovej biodiverzity;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 25
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže najvzdialenejšie regióny
a zámorské krajiny a územia predstavujú 
jedinečnú situáciu a tvoria spoločný celok
v rámci EÚ, ako aj mimo nej; keďže 
približovanie sa najvzdialenejších 
regiónov a zámorských krajín a území
musí presadzovať a podporovať Európska 
komisia a to najmä prostredníctvom 
spoločných politík;

H. keďže najvzdialenejšie regióny 
predstavujú jedinečnú situáciu a tvoria 
spoločný celok v rámci EÚ, ako aj mimo 
nej, ktorý musí presadzovať a podporovať 
Európska komisia a to najmä 
prostredníctvom spoločných politík
a prijatím osobitných opatrení;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 26
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže najvzdialenejšie regióny
a zámorské krajiny a územia predstavujú 
jedinečnú situáciu a tvoria spoločný celok
v rámci EÚ, ako aj mimo nej; keďže 
približovanie sa najvzdialenejších 
regiónov a zámorských krajín a území
musí presadzovať a podporovať Európska 
komisia a to najmä prostredníctvom 
spoločných politík;

H. keďže najvzdialenejšie regióny 
predstavujú jedinečnú situáciu a tvoria 
spoločný celok v rámci EÚ, ako aj mimo 
nej, ktorý musí presadzovať a podporovať 
Európska komisia a to najmä 
prostredníctvom spoločných politík;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Luís Paulo Alves
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže maximalizovanie potenciálu 
najvzdialenejších regiónov a zámorským 
krajín a území vyzýva na vytvorenie 
maximálnej súčinnosti všetkých nástrojov, 
fondov a programov Únie;

I. keďže maximalizovanie potenciálu 
najvzdialenejších regiónov vyzýva na 
vytvorenie maximálnej súčinnosti všetkých 
nástrojov, fondov a programov Únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 28
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže maximalizovanie potenciálu 
najvzdialenejších regiónov a zámorským 
krajín a území vyzýva na vytvorenie 
maximálnej súčinnosti všetkých nástrojov, 
fondov a programov Únie;

I. keďže maximalizovanie potenciálu 
najvzdialenejších regiónov vyzýva na 
vytvorenie maximálnej súčinnosti všetkých 
nástrojov, fondov a programov Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29 
Jean-Jacob Bicep

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. je presvedčený, že prednosti, potenciál, 
zdroje a skúsenosti najvzdialenejších 
regiónov sú ďalšou nádejou pre Úniu pri 
riešení výziev, ktorým čelí v oblasti 
globalizácie, inovácií, rastu, sociálnej 
súdržnosti, demografického tlaku, zmeny 

1. je presvedčený, že prednosti, potenciál, 
zdroje a skúsenosti najvzdialenejších 
regiónov sú ďalšou nádejou pre Úniu
a členské štáty pri riešení výziev, ktorým 
čelí v oblasti globalizácie, inovácií, rastu, 
sociálnej súdržnosti, demografického tlaku, 
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klímy, energetiky, udržateľného riadenia 
svojich prírodných zdrojov a biodiverzity;

zmeny klímy, energetiky, udržateľného 
riadenia svojich prírodných zdrojov
a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že nedostatočný prístup 
najvzdialenejších regiónov k rôznym 
fondom Únie je nepriamo a dlhodobo na 
úkor celej Únie;

2. je presvedčený, že nedostatočný prístup 
najvzdialenejších regiónov k rôznym 
fondom Únie je dlhodobo na úkor celej 
Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že nedostatočný prístup 
najvzdialenejších regiónov k rôznym 
fondom Únie je nepriamo a dlhodobo na 
úkor celej Únie;

2. je presvedčený, že zlepšovanie prístupu 
najvzdialenejších regiónov k rôznym 
programom a fondom Únie priamo 
prispieva celej Únii;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 32
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je presvedčený, že nedostatočný prístup 
najvzdialenejších regiónov k rôznym 
fondom Únie je nepriamo a dlhodobo na 
úkor celej Únie;

2. je presvedčený, že nedostatočný prístup 
najvzdialenejších regiónov k rôznym 
fondom Únie je nepriamo a dlhodobo na 
úkor celej Únie, a neuznáva plánované 
smerovanie na európskej úrovni využívať 
len politiky súdržnosti na financovanie 
takmer všetkých potrieb najvzdialenejších 
regiónov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 33
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. podporuje zámer Európskej komisie 
zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia 
sebestačnosť, hospodársku konsolidáciu
a vytváranie udržateľných pracovných 
miest v najvzdialenejších regiónoch za 
pomoci ich predností a konkrétnych
a dômyselných opatrení opierajúcich sa
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje pre 
každý z fondov a programov vzťahujúcich 
sa na ciele, ktoré sú schopné premeniť 
prednosti najvzdialenejších regiónov na 
hospodársku realitu;

3. podporuje zámer Európskej komisie 
zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia 
sebestačnosť, hospodársku konsolidáciu
a vytváranie udržateľných pracovných 
miest v najvzdialenejších regiónoch za 
pomoci ich predností a konkrétnych
a inovačných opatrení opierajúcich sa
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje pre 
každý z fondov a programov vzťahujúcich 
sa na ciele, ktoré sú schopné premeniť 
prednosti najvzdialenejších regiónov na 
hospodársku realitu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. podporuje zámer Európskej komisie 
zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia 
sebestačnosť, hospodársku konsolidáciu
a vytváranie udržateľných pracovných 
miest v najvzdialenejších regiónoch za 
pomoci ich predností a konkrétnych
a dômyselných opatrení opierajúcich sa
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje pre 
každý z fondov a programov vzťahujúcich 
sa na ciele, ktoré sú schopné premeniť 
prednosti najvzdialenejších regiónov na 
hospodársku realitu;

3. podporuje zámer Európskej komisie 
zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia 
sebestačnosť, hospodársku konsolidáciu
a vytváranie udržateľných pracovných 
miest v najvzdialenejších regiónoch za 
pomoci ich predností a konkrétnych
a dômyselných opatrení opierajúcich sa
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje, 
najmä v oblasti energetiky, dopravy
a informačných a komunikačných 
technológií, pre každý z fondov
a programov vzťahujúcich sa na ciele, 
ktoré sú schopné premeniť prednosti 
najvzdialenejších regiónov na hospodársku 
realitu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 35 
Jean-Jacob Bicep

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. podporuje zámer Európskej komisie 
zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia 
sebestačnosť, hospodársku konsolidáciu
a vytváranie udržateľných pracovných 
miest v najvzdialenejších regiónoch za 
pomoci ich predností a konkrétnych
a dômyselných opatrení opierajúcich sa
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje pre 
každý z fondov a programov vzťahujúcich 
sa na ciele, ktoré sú schopné premeniť
prednosti najvzdialenejších regiónov na 
hospodársku realitu;

3. podporuje zámer Európskej komisie 
zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia 
sebestačnosť, hospodársku konsolidáciu
a vytváranie udržateľných pracovných 
miest v najvzdialenejších regiónoch za 
pomoci ich predností a konkrétnych
a dômyselných opatrení opierajúcich sa
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje pre 
každý z fondov a programov vzťahujúcich 
sa na ciele, ktoré sú schopné zhodnotiť
prednosti najvzdialenejších regiónov
v záujme trvalo udržateľného rozvoja;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. podporuje zámer Európskej komisie 
zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia 
sebestačnosť, hospodársku konsolidáciu
a vytváranie udržateľných pracovných 
miest v najvzdialenejších regiónoch za 
pomoci ich predností a konkrétnych
a dômyselných opatrení opierajúcich sa
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje pre 
každý z fondov a programov vzťahujúcich 
sa na ciele, ktoré sú schopné premeniť 
prednosti najvzdialenejších regiónov na 
hospodársku realitu;

3. podporuje zámer Európskej komisie 
zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia 
sebestačnosť, hospodársku konsolidáciu
a vytváranie udržateľných pracovných 
miest v najvzdialenejších regiónoch za 
pomoci ich predností a konkrétnych
a dômyselných opatrení opierajúcich sa
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje, 
najmä v oblasti energetiky, informačných
a komunikačných technológií a dopravy,
pre každý z fondov a programov 
vzťahujúcich sa na ciele, ktoré sú schopné 
premeniť prednosti najvzdialenejších 
regiónov na hospodársku realitu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje tiež potrebu a význam 
prispievania európskych politík k podpore
a diverzifikácii hospodárskeho základu 
hospodárstiev najvzdialenejších regiónov
a k tvorbe pracovných miest;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 38
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že článok 349 ZFEÚ 
predstavuje primeraný právny základ na 
prijatie osobitných opatrení pre 
najvzdialenejšie regióny, ale vyjadruje 
poľutovanie nad obmedzeným a zníženým 
využívaním tohto ustanovenia zmluvy, 
ktorým sa udeľuje možnosť priznať 
osobitný režim postaveniu 
najvzdialenejšieho regiónu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 39
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje tiež potrebu a význam 
existencie nevyhnutných fiškálnych
a colných nástrojov najvzdialenejších 
regiónov na podporu najmä diverzifikácie 
najvzdialenejších hospodárstiev a tvorbu 
pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada Komisiu, aby vytvorila dvojročnú 
kontaktnú skupinu tvorenú jednotlivými 

4. žiada Komisiu, aby podporila vytvorenie 
dvojročnej kontaktnej skupiny tvorenej
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európskymi komisármi a zvolenými 
poslancami z najvzdialenejších regiónov
v Európskom parlamente, ktorá bude 
hodnotiť programy realizované pre 
najvzdialenejšie regióny;

jednotlivými európskymi komisármi 
zodpovednými za pracovnú skupinu medzi 
jednotlivými útvarmi, ktorá koordinuje 
politiky týkajúce sa najvzdialenejších 
regiónov, a zvolenými poslancami
z najvzdialenejších regiónov v Európskom 
parlamente, ktorá bude hodnotiť programy 
realizované pre najvzdialenejšie regióny;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 41 
Jean-Jacob Bicep

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada Komisiu, aby vytvorila dvojročnú
kontaktnú skupinu tvorenú jednotlivými 
európskymi komisármi a zvolenými 
poslancami z najvzdialenejších regiónov
v Európskom parlamente, ktorá bude 
hodnotiť programy realizované pre 
najvzdialenejšie regióny;

4. žiada Komisiu, aby vytvorila kontaktnú 
skupinu tvorenú jednotlivými európskymi 
komisármi a zvolenými poslancami
z najvzdialenejších regiónov v Európskom 
parlamente, ktorá bude hodnotiť programy 
realizované pre najvzdialenejšie regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada Komisiu, aby vytvorila dvojročnú 
kontaktnú skupinu tvorenú jednotlivými 
európskymi komisármi a zvolenými 
poslancami z najvzdialenejších regiónov
v Európskom parlamente, ktorá bude 
hodnotiť programy realizované pre 
najvzdialenejšie regióny;

4. žiada Komisiu, aby vytvorila dvojročnú 
kontaktnú skupinu tvorenú jednotlivými 
európskymi komisármi a zvolenými 
poslancami z najvzdialenejších regiónov
v Európskom parlamente, ktorá bude 
hodnotiť programy plánované a/alebo 
realizované pre najvzdialenejšie regióny;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 43
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
spolu so zámorskými krajinami
a územiami sú pre svoju vzdialenosť od 
európskeho kontinentu faktormi vplyvu 
Európskej únie uvedomujúcej si svoj 
globálny rozmer a svoju úlohu vo svete, 
ktorý prechádza významnými zmenami;

5. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
sú pre svoju vzdialenosť od európskeho 
kontinentu faktormi vplyvu Európskej únie 
uvedomujúcej si svoj globálny rozmer
a svoju úlohu vo svete, ktorý prechádza 
významnými zmenami;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny
spolu so zámorskými krajinami
a územiami sú pre svoju vzdialenosť od 
európskeho kontinentu faktormi vplyvu 
Európskej únie uvedomujúcej si svoj 
globálny rozmer a svoju úlohu vo svete, 
ktorý prechádza významnými zmenami;

5. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
sú pre svoju vzdialenosť od európskeho 
kontinentu faktormi vplyvu Európskej únie 
uvedomujúcej si svoj globálny rozmer
a svoju úlohu vo svete, ktorý prechádza 
významnými zmenami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva na to, aby sa najvzdialenejším 
regiónom venovala osobitná pozornosť
v prípade prírodnej katastrofy, vzhľadom 
na ich osobitné vlastnosti a v súlade
s článkom 349, ktorým sa udeľuje 
možnosť prijať osobitné opatrenia,
a zároveň pripomína význam koordinácie 
štrukturálnych fondov s fondmi solidarity 
Európskej únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 46
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. presadzuje, aby sa investície do 
informačných a telekomunikačných 
technológií, dopravy, vody a energetiky 
uskutočnené prostredníctvom služieb 
všeobecného hospodárskeho záujmu stali
v týchto regiónoch prioritou a podporuje 
väčší súlad rámca štátnej pomoci
v najvzdialenejších regiónoch v záujme 
plnenia cieľov stratégie Európa 2020;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 47
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený o úzkom vzťahu medzi 
uvedomovaním si globálneho rozmeru 
Únie a pozornosťou, ktorú Únia venuje 
svojim najvzdialenejším regiónom
a zámorským krajinám a územiam; je 
presvedčený, že znevažovanie alebo 
podceňovanie váhy a budúceho dosahu 
strategických investičných rozhodnutí
v najvzdialenejších regiónoch a 
v zámorských krajinách a územiach zo 
strany Únie je znakom nedostatočného 
investovania Úniou do vlastného 
globálneho a medzinárodného rozmeru;

6. je presvedčený o úzkom vzťahu medzi 
uvedomovaním si globálneho rozmeru 
Únie a pozornosťou, ktorú Únia venuje 
svojim najvzdialenejším regiónom; 
považuje zlepšovanie súčinnosti za 
nevyhnutné, pokiaľ ide o nástroje
a programy na podporu medzinárodnej 
spolupráce týchto regiónov ako tzv. 
vysunutých základní po celom svete;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 48 
Jean-Jacob Bicep

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený o úzkom vzťahu medzi 
uvedomovaním si globálneho rozmeru 
Únie a pozornosťou, ktorú Únia venuje 
svojim najvzdialenejším regiónom
a zámorským krajinám a územiam; je 
presvedčený, že znevažovanie alebo 
podceňovanie váhy a budúceho dosahu 
strategických investičných rozhodnutí
v najvzdialenejších regiónoch a 
v zámorských krajinách a územiach zo 
strany Únie je znakom nedostatočného 
investovania Úniou do vlastného 
globálneho a medzinárodného rozmeru;

6. je presvedčený o úzkom vzťahu medzi 
uvedomovaním si globálneho rozmeru 
Únie a pozornosťou, ktorú Únia venuje 
svojim najvzdialenejším regiónom
a zámorským krajinám a územiam; je 
presvedčený, že znevažovanie alebo 
podceňovanie váhy a budúceho dosahu 
strategických investičných rozhodnutí
v najvzdialenejších regiónoch
a v zámorských krajinách a územiach zo 
strany Únie a členských štátov je znakom 
nedostatočného investovania Úniou do 
vlastného globálneho a medzinárodného 
rozmeru;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený o úzkom vzťahu medzi 
uvedomovaním si globálneho rozmeru 
Únie a pozornosťou, ktorú Únia venuje 
svojim najvzdialenejším regiónom
a zámorským krajinám a územiam; je 
presvedčený, že znevažovanie alebo 
podceňovanie váhy a budúceho dosahu 
strategických investičných rozhodnutí
v najvzdialenejších regiónoch a 
v zámorských krajinách a územiach zo 
strany Únie je znakom nedostatočného 
investovania Úniou do vlastného 
globálneho a medzinárodného rozmeru;

6. je presvedčený o úzkom vzťahu medzi 
uvedomovaním si globálneho rozmeru 
Únie a pozornosťou, ktorú Únia venuje 
svojim najvzdialenejším regiónom; je 
presvedčený, že znevažovanie alebo 
podceňovanie váhy a budúceho dosahu 
strategických investičných rozhodnutí
v najvzdialenejších regiónoch zo strany 
Únie je znakom nedostatočného 
investovania Úniou do vlastného 
globálneho a medzinárodného rozmeru;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že je dôležité zaujať 
makroregionálnu perspektívu
a vypracovať stratégie pre makroregióny, 
ktoré zahŕňajú najvzdialenejšie regióny, 
ako nástroj na podporu vytvárania 
súčinnosti medzi štrukturálnymi fondmi
a ostatnými programami Únie, a to 
využitím charakteristík a zdrojov týchto 
regiónov;

Or. pt



PE526.234v01-00 26/75 AM\1014678SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 51
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva vnútroštátne a regionálne 
orgány, aby využili prístup viacerých 
fondov a čo najviac a najúčinnejšie 
prepájali štrukturálne fondy a finančné 
nástroje ostatných programov Európskej 
únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 52
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby iniciovala 
celosvetovú stratégiu pre európske 
zámorské územia a prvé spoločné fórum 
EÚ, najvzdialenejších regiónov
a zámorských krajín a území;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 53
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby iniciovala 
celosvetovú stratégiu pre európske 
zámorské územia a prvé spoločné fórum 

7. vyzýva Komisiu, aby iniciovala 
celosvetovú stratégiu pre európske 
zámorské územia;
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EÚ, najvzdialenejších regiónov
a zámorských krajín a území;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby iniciovala
celosvetovú stratégiu pre európske 
zámorské územia a prvé spoločné fórum 
EÚ, najvzdialenejších regiónov
a zámorských krajín a území;

7. vyzýva Komisiu, aby prehĺbila 
európsku stratégiu, pokiaľ ide
o najvzdialenejšie regióny, aby bolo 
možné rozvíjať prednosti týchto regiónov, 
ako aj zohľadniť ich štrukturálne a trvalé 
obmedzenia; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby plnila návrhy 
najvzdialenejších regiónov, ktoré sa 
nachádzajú najmä v ich akčných plánoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že najvzdialenejšie regióny 
majú schopnosť byť na špici vo výskume
a technológiách v oblastiach, na ktoré sa 
zameriava program Horizont 2020, ako 
napr. vesmír, letectvo, biotechnológie, 
pozorovanie prírodných rizík, morský 
výskum, biodiverzita, obnoviteľné zdroje 
energie, zdravotníctvo, prispôsobovanie sa 
zmene klímy a inteligentné dopravné 
riešenia;

8. domnieva sa, že najvzdialenejšie regióny 
majú potenciál byť na špici vo výskume
a technológiách v oblastiach, na ktoré sa 
zameriava program Horizont 2020, ako 
napr. vesmír, letectvo, biotechnológie,
pozorovanie prírodných rizík, morský 
výskum, biodiverzita, obnoviteľné zdroje 
energie, zdravotníctvo, prispôsobovanie sa 
zmene klímy a inteligentné dopravné 
riešenia;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 56
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že hlavným cieľom novej 
politiky súdržnosti je posilňovanie 
výskumu, technického rozvoja a inovácií;

9. pripomína, že jedným z hlavným cieľov
novej politiky súdržnosti je posilňovanie 
výskumu, technického rozvoja a inovácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že hlavným cieľom novej
politiky súdržnosti je posilňovanie 
výskumu, technického rozvoja a inovácií;

9. pripomína, že cieľom politiky súdržnosti 
na obdobie 2014 – 2020 je okrem iného 
posilňovanie výskumu, technického 
rozvoja a inovácií;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 58
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
najvzdialenejšie regióny neboli dostatočne 
podporené rámcovým programom pre 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
najvzdialenejšie regióny nedostatočne 
využili rámcový program pre výskum
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výskum a vývoj na obdobie 2007 – 2013, 
čo malo za následok nízku účasť a nízku 
mieru úspešnosti, ako aj nižšiu účasť 
najvzdialenejších regiónov v európskych 
výskumných sieťach;

a vývoj na obdobie 2007 – 2013, čo malo 
za následok nízku účasť a nízku mieru 
úspešnosti, ako aj nižšiu účasť 
najvzdialenejších regiónov v európskych 
výskumných sieťach;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 59
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
najvzdialenejšie regióny neboli dostatočne 
podporené rámcovým programom pre 
výskum a vývoj na obdobie 2007 – 2013, 
čo malo za následok nízku účasť a nízku 
mieru úspešnosti, ako aj nižšiu účasť 
najvzdialenejších regiónov v európskych 
výskumných sieťach;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
najvzdialenejšie regióny, ktoré veľmi 
ťažko reagujú na požiadavky získania 
financovania Spoločenstva, neboli 
dostatočne podporené rámcovým 
programom pre výskum a vývoj na 
obdobie 2007 – 2013, čo malo za následok 
nízku účasť a nízku mieru úspešnosti, ako 
aj nižšiu účasť najvzdialenejších regiónov
v európskych výskumných sieťach;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 60
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že Európska komisia by 
mala v záujme plnohodnotného dosiahnutia 
cieľov politiky súdržnosti, stratégií Európa 
2020 a Horizont 2020, na čo samotný 
EFRR stačiť nemôže, uľahčiť, garantovať
a podporiť prístup najvzdialenejších 
regiónov k programu Horizont 2020 

11. domnieva sa, že Európska komisia by 
mala v záujme plnohodnotného dosiahnutia 
cieľov politiky súdržnosti, stratégií Európa 
2020 a Horizont 2020, na čo samotný 
EFRR stačiť nemôže, garantovať prístup 
najvzdialenejších regiónov k programu 
Horizont 2020 vytváraním 
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vytváraním špecializovaných programov, 
ktoré môžu prispieť k lepšiemu začleneniu 
týchto regiónov do európskych
a medzinárodných sietí pre výskum
a inovácie;

špecializovaných programov, ktoré môžu 
prispieť k lepšiemu začleneniu týchto 
regiónov do európskych a medzinárodných 
sietí pre výskum a inovácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že Európska komisia by 
mala v záujme plnohodnotného dosiahnutia 
cieľov politiky súdržnosti, stratégií Európa 
2020 a Horizont 2020, na čo samotný 
EFRR stačiť nemôže, uľahčiť, garantovať
a podporiť prístup najvzdialenejších 
regiónov k programu Horizont 2020 
vytváraním špecializovaných programov, 
ktoré môžu prispieť k lepšiemu začleneniu 
týchto regiónov do európskych
a medzinárodných sietí pre výskum
a inovácie;

11. domnieva sa, že Európska komisia by 
mala v záujme plnohodnotného dosiahnutia 
cieľov politiky súdržnosti, stratégií Európa 
2020 a Horizont 2020, na čo samotný 
EFRR stačiť nemôže, prispôsobiť
a podporiť prístup najvzdialenejších 
regiónov k programu Horizont 2020, a to 
programami, ktoré môžu prispieť
k lepšiemu začleneniu týchto regiónov do 
európskych a medzinárodných sietí pre 
výskum a inovácie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 62
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že Európska komisia by 
mala v záujme plnohodnotného dosiahnutia 
cieľov politiky súdržnosti, stratégií Európa 
2020 a Horizont 2020, na čo samotný 
EFRR stačiť nemôže, uľahčiť, garantovať

11. domnieva sa, že Európska komisia by 
mala v záujme plnohodnotného dosiahnutia 
cieľov politiky súdržnosti, stratégií Európa 
2020 a Horizont 2020, na čo samotný 
EFRR stačiť nemôže, uľahčiť, garantovať
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a podporiť prístup najvzdialenejších 
regiónov k programu Horizont 2020 
vytváraním špecializovaných programov, 
ktoré môžu prispieť k lepšiemu začleneniu 
týchto regiónov do európskych
a medzinárodných sietí pre výskum
a inovácie;

a podporiť prístup najvzdialenejších 
regiónov k programu Horizont 2020 
vytváraním špecializovaných programov, 
ktoré môžu prispieť k lepšiemu začleneniu 
týchto regiónov do európskych
a medzinárodných sietí pre výskum
a inovácie; v tejto súvislosti pripomína, že
v stratégii Horizont 2020 sa v časti 
týkajúcej sa programu rozširovania účasti
a šírenia excelentnosti uznáva existencia 
značných rozdielov, pokiaľ ide
o výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií, 
ktoré sa zistili v prehľade výsledkov 
výskumu a inovácií v Únii, a zároveň 
presadzuje osobitné opatrenia zamerané 
na šírenie excelentnosti a rozširovanie 
účasti v členských štátoch, pokiaľ ide
o výskum a inovácie, ktoré je potrebné 
riadne využívať subjektmi a inštitúciami 
najvzdialenejších regiónov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 63
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva na zlepšenie a štrukturálny 
rozvoj univerzít z najvzdialenejších 
regiónov s cieľom prispieť, v súčinnosti
s programom Horizont 2020, k zvýšeniu 
ich vplyvu, ako aj vplyvu ich výskumných 
stredísk, výskumných pracovníkov
a študentov na európskej aj medzinárodnej 
úrovni;

12. vyzýva na zlepšenie a štrukturálny 
rozvoj univerzít z najvzdialenejších 
regiónov s cieľom prispieť, v súčinnosti
s programom Horizont 2020, k zvýšeniu 
ich vplyvu, ako aj vplyvu ich výskumných 
stredísk, výskumných pracovníkov
a študentov na európskej aj medzinárodnej 
úrovni; pripomína, že programy, ktoré 
podporujú medziuniverzitnú mobilitu 
študentov, profesorov a úradníkov, nie sú
v najvzdialenejších regiónoch náležite 
využívané vzhľadom na nadmerné 
náklady v dôsledku ich izolácie
a vzdialenosti;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 64
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. pripomína, že programy výskumu
a inovácií musia byť dostatočne pružné, 
aby sa prispôsobili novým hraniciam
a novým výzvam v oblasti vedomostí, ako 
sú napríklad veľké fondy, ktoré
v Atlantickom oceáne predstavujú značný 
potenciál;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 65
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. pripomína rastúci ekonomický 
záujem vyvolaný obrovským bohatstvom
a biogenetickým, minerálnym
a biotechnologickým potenciálom 
morského dna najvzdialenejších regiónov
a význam zohľadnenia tejto skutočnosti
v novej európskej stratégii pre 
najvzdialenejšie regióny s cieľom 
zabezpečiť rozvoj znalostnej ekonomiky 
založenej na mori a tvorbu hospodárskych 
činností s vysokou pridanou hodnotou,
a to okrem iného aj v oblastiach, ako je 
medicína, farmácia či energetika;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 66
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že všetky 
najvzdialenejšie regióny sú tvorené 
vulkanickými a tropickými oblasťami;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že všetky 
najvzdialenejšie regióny sú tvorené 
vulkanickými a tropickými oblasťami;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 68
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
hospodárska súťaž sa tu neprejavuje 
rovnakým spôsobom ako vo zvyšku 
európskeho priestoru. V najvzdialenejších 
regiónoch nie je možné zabezpečiť voľnú 
hospodársku súťaž vo všetkých odvetviach 
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činnosti, keďže vo všeobecnosti 
nepriťahuje súkromné investície. 
V najvzdialenejších regiónoch je možné
dosiahnuť ponuku kvalitných výrobkov za 
konkurenčné ceny len prostredníctvom 
primeranej kompenzácie. Komisia musí 
bezodkladne zhodnotiť poskytovanie 
týchto služieb v najvzdialenejších 
regiónoch s cieľom zabezpečiť väčšiu 
flexibilitu a lepšie prispôsobiť legislatívny 
rámec tejto osobitnej skutočnosti.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 69
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že hospodárska súťaž
v najvdialenejších regiónoch sa 
neprejavuje rovnakým spôsobom ako vo 
zvyšku európskeho priestoru. 
V najvzdialenejších regiónoch nie je 
možné zabezpečiť voľné fungovanie trhu 
vo väčšine odvetví služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu, keďže vo 
všeobecnosti takáto činnosť nepriťahuje 
súkromné investície. V najvzdialenejších 
regiónoch je možné dosiahnuť ponuku 
kvalitných výrobkov za konkurenčné ceny 
len prostredníctvom primeranej 
kompenzácie zo strany štátu. Komisia 
musí bezodkladne zhodnotiť poskytovanie 
týchto služieb v najvzdialenejších 
regiónoch s cieľom zabezpečiť väčšiu 
pružnosť a lepšie prispôsobiť legislatívny 
rámec tejto skutočnosti.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 70
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. žiada Komisiu, aby v najvzdialenejších 
regiónoch zabezpečila lepšie dodržiavania
ustanovení v oblasti hospodárskej súťaže
s cieľom predchádzať vzniku monopolov
a kartelových dohôd v najvzdialenejších 
regiónoch;

15. žiada Komisiu, aby zabezpečila lepšie 
dodržiavanie ustanovení v oblasti 
hospodárskej súťaže s cieľom predchádzať 
vzniku monopolov a kartelových dohôd
v najvzdialenejších regiónoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 71
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zverejnila usmernenie pre malé a stredné 
podniky v najvzdialenejších regiónoch
a ich prispievanie k vnútornému trhu, a to 
pri zohľadnení jednotlivých programov
a platných európskych fondov
v najvzdialenejších regiónoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 72
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada Komisiu, aby sa zaoberala 16. žiada Komisiu, aby sa zaoberala 
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problémom vysokých životných nákladov
v najvzdialenejších regiónoch;

nadmernými nákladmi a problémom 
vysokých životných nákladov
v najvzdialenejších regiónoch a aby to 
zohľadnila pri iniciatívach tvorby 
európskych politík;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 73
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že potenciál 
najvzdialenejších regiónov pri riadení, 
ochrane a obnove biodiverzity, 
prispôsobovaní sa zmene klímy a rozvoji 
obnoviteľných zdrojov energie možno 
zlepšiť za súčasnej pomoci Únii pri 
dosahovaní jej vlastných cieľov
vytváraním súčinnosti a doplnkového 
financovania medzi politikou súdržnosti, 
programom LIFE+ a stratégiou Energia 
2020;

17. domnieva sa, že potenciál 
najvzdialenejších regiónov pri riadení, 
ochrane a obnove biodiverzity, 
prispôsobovaní sa zmene klímy a rozvoji 
obnoviteľných zdrojov energie možno 
zlepšiť umožnením Únii dosahovať jej 
vlastné ciele vytváraním súčinnosti
a doplnkového financovania medzi 
politikou súdržnosti, programom LIFE+
a stratégiou Energia 2020;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poznamenáva, že cieľom programu 
LIFE+ na obdobie 2014 – 2020 je 
spolufinancovanie inovatívnych projektov 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia a boj proti zmene klímy; 
pripomína, že ciele 5 a 6 novej politiky 

18. poznamenáva, že cieľom programu 
LIFE+ na obdobie 2014 – 2020 je 
spolufinancovanie inovatívnych projektov 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia a boj proti zmene klímy; 
upriamuje pozornosť na význam 
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súdržnosti sa navzájom dopĺňajú, a preto
je nevyhnutné, aby sa program LIFE+ 
skutočne otvoril pre najvzdialenejšie 
regióny;

hľadania súčinnosti s cieľmi 5 a 6 
politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 
– 2020, lebo je nevyhnutné, aby sa 
program LIFE+ skutočne otvoril pre 
najvzdialenejšie regióny;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 75
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poznamenáva, že cieľom programu 
LIFE+ na obdobie 2014 – 2020 je 
spolufinancovanie inovatívnych projektov 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia a boj proti zmene klímy; 
pripomína, že ciele 5 a 6 novej politiky 
súdržnosti sa navzájom dopĺňajú, a preto je 
nevyhnutné, aby sa program LIFE+ 
skutočne otvoril pre najvzdialenejšie 
regióny;

18. poznamenáva, že cieľom programu 
LIFE+ na obdobie 2014 – 2020 je 
spolufinancovanie inovatívnych projektov 
so zameraním na ochranu životného 
prostredia a boj proti zmene klímy; 
pripomína, že ciele 5 a 6 novej politiky 
súdržnosti sa navzájom dopĺňajú, a preto je 
nevyhnutné, aby program LIFE+ posilnil 
účasť najvzdialenejších regiónov na 
programe LIFE +;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
Komisia, v rozpore so stanoviskom 
Európskeho parlamentu a závermi Rady
z 25. júna 2009, odmietla premenu 
prípravnej akcie BEST na skutočný
program určený pre najvzdialenejšie 
regióny a zámorské krajiny a územia;

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa
z prípravnej akcie BEST nestal skutočný 
program určený pre najvzdialenejšie 
regióny a zámorské krajiny a územia
v rozpore so stanoviskom Európskeho 
parlamentu a závermi Rady z 25. júna 
2009;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 77
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. žiada Komisiu, aby vypracovala 
osobitný program Natura 2000 pre 
najvzdialenejšie regióny s využitím článku 
349 ZFEÚ a výsledkov prípravnej akcie 
BEST;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 78
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. žiada Komisiu, aby vypracovala 
osobitný program Natura 2000 pre 
najvzdialenejšie regióny s využitím článku 
349 ZFEÚ a výsledkov prípravnej akcie 
BEST;

21. žiada Komisiu, aby vypracovala 
program a osobitné financovanie
programu Natura 2000 pre 
najvzdialenejšie regióny s využitím článku 
349 ZFEÚ a výsledkov prípravnej akcie 
BEST;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. žiada Komisiu, aby vypracovala 
osobitný program Natura 2000 pre 
najvzdialenejšie regióny s využitím článku 
349 ZFEÚ a výsledkov prípravnej akcie 
BEST;

21. žiada Komisiu, aby vypracovala 
osobitný program Natura 2000 pre 
najvzdialenejšie regióny s využitím článku 
349 ZFEÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada Komisiu, aby vypracovala 
stratégiu pre rozvoj obnoviteľných zdrojov 
energie v najvzdialenejších regiónoch
s cieľom dosiahnuť energetickú 
sebestačnosť a ciele stratégie Energia 
2020;

22. žiada Komisiu, aby na základe 
dobrých príkladov a výsledkov 
dosiahnutých niektorými 
najvzdialenejšími regiónmi v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie 
podporovala opatrenia s cieľom dosiahnuť 
energetickú sebestačnosť a ciele stratégie 
Energia 2020;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 81
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada Komisiu, aby vypracovala 
stratégiu pre rozvoj obnoviteľných zdrojov 
energie v najvzdialenejších regiónoch
s cieľom dosiahnuť energetickú 
sebestačnosť a ciele stratégie Energia 
2020;

22. žiada Komisiu, aby vypracovala 
stratégiu pre rozvoj obnoviteľných zdrojov 
energie v najvzdialenejších regiónoch
s cieľom dosiahnuť energetickú 
sebestačnosť a ciele stratégie Energia 2020
a pripomína Komisii jej návrh vytvoriť 
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osobitný program v oblasti energie 
zameraný na znižovanie cien dodávok, 
infraštruktúr a služieb poskytovaných
v najvzdialenejších regiónoch s cieľom 
podporiť politiky v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie na základe programov 
POSEI, vďaka čomu sa dosiahne čo 
najlepšia úroveň súčinnosti s ostatnými 
hlavnými smermi činnosti EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 82
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. upriamuje pozornosť na potrebu 
presadzovať zhodnocovanie potenciálu
v oblasti obnoviteľných energií na 
ostrovoch, ktorých závislosť sa z hľadiska 
fosílnych energií ešte zhoršuje v dôsledku 
ich odľahlosti a geografickej izolácie, aby 
bolo možné zohľadniť potrebu zavedenia 
nástrojov v rámci európskej energetickej 
politiky, vďaka ktorým bude možné čeliť 
problémom vzniknutým v dôsledku 
izolovaných energetických systémov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 83
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
patria medzi európske regióny s najvyššou 

24. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
patria medzi európske regióny s najvyššou 
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mierou nezamestnanosti mladých ľudí;
v tejto súvislosti víta oprávnenosť 
najvzdialenejších regiónov využívať 
program záruky pre mladých ľudí a vznik 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí;

mierou nezamestnanosti mladých ľudí;
v tejto súvislosti víta oprávnenosť 
najvzdialenejších regiónov využívať 
program záruky pre mladých ľudí a vznik 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí; vyjadruje však poľutovanie 
nad neexistujúcimi osobitnými 
ustanoveniami v programoch v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie pre 
najvzdialenejšie regióny;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 84
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
patria medzi európske regióny s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí;
v tejto súvislosti víta oprávnenosť 
najvzdialenejších regiónov využívať 
program záruky pre mladých ľudí a vznik 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí;

24. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
patria medzi európske regióny s najvyššou 
mierou nezamestnanosti najmä u mladých 
ľudí; v tejto súvislosti víta oprávnenosť 
najvzdialenejších regiónov využívať 
program záruky pre mladých ľudí a vznik 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 85
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
patria medzi európske regióny s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí;
v tejto súvislosti víta oprávnenosť 

24. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
patria medzi európske regióny s najvyššou 
mierou nezamestnanosti mladých ľudí;
v tejto súvislosti víta oprávnenosť 
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najvzdialenejších regiónov využívať 
program záruky pre mladých ľudí a vznik 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí;

najvzdialenejších regiónov využívať 
program záruky pre mladých ľudí a vznik 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí; vyjadruje však poľutovanie 
nad neexistujúcimi osobitnými 
ustanoveniami v programe v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie pre 
najvzdialenejšie regióny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva EIB, aby začlenila 
najvzdialenejšie regióny do svojej 
iniciatívy s názvom Pracovné miesta pre 
mladých a do svojho programu s názvom 
Investície do zručností;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 87
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. je znepokojený významným odlivom 
kvalifikovaných pracovných síl, ktorému 
musia čeliť najvzdialenejšie regióny pre 
vysokú nezamestnanosť a nedostatočnú 
ponuku vzdelávania, pričom vzdelaná
a kvalifikovaná pracovná sila má zásadný 
význam pre udržateľný rast;

25. je znepokojený významným odlivom 
kvalifikovaných pracovných síl, ktorému 
musia čeliť najvzdialenejšie regióny pre 
vysokú nezamestnanosť a nedostatočnú 
ponuku vzdelávania, pričom vzdelaná
a kvalifikovaná pracovná sila má zásadný 
význam pre udržateľný rast, najmä
v oblastiach týkajúcich sa týchto regiónov 
či v tradičných oblastiach, ale aj na 
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zvýšenie dynamiky rozvoja nových 
činností a čelenie svetovej hospodárskej 
súťaži;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 88
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. poznamenáva, že nový program 
Erasmus má za cieľ rozvoj znalostnej 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dosiahnutie 
tohto cieľa je nevyhnutné na plnenie 
stratégie Európa 2020, ktorá považuje 
vedomosti za hlavnú hybnú silu 
európskeho hospodárstva; tvrdí, že je 
potrebné vytvoriť väčšiu súčinnosť medzi 
programom Erasmus a ESF
v najvzdialenejších regiónoch s cieľom 
zvýšiť dynamiku ľudských zdrojov
a miestneho know-how, ktoré sú hybnou 
silou rastu;

26. poznamenáva, že nový program 
Erasmus má za cieľ rozvoj znalostnej 
spoločnosti; zdôrazňuje, že dosiahnutie 
tohto cieľa je nevyhnutné na plnenie 
stratégie Európa 2020, ktorá považuje 
vedomosti za hlavnú hybnú silu 
európskeho hospodárstva; tvrdí, že je 
potrebné vytvoriť väčšiu súčinnosť medzi 
programom Erasmus a ESF
v najvzdialenejších regiónoch, ako aj 
medzi programami EURES a ESF
s cieľom zvýšiť dynamiku ľudských 
zdrojov a miestneho know-how, ktoré sú 
hybnou silou rastu; zdôrazňuje, že je 
potrebné zohľadniť obmedzenie
v dôsledku ich odľahlosti pri finančných 
dotáciách na študijné štipendiá, najmä na 
úrovni dopravných nákladov s cieľom 
umožniť študentom najvzdialenejších 
regiónov využívať európske programy 
študijných výmen a univerzitám 
najvzdialenejších regiónov pokúsiť sa čo 
najlepšie využiť program Erasmus 
Mundus medzi členskými štátmi
a zvyškom sveta;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 89
Luís Paulo Alves
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. podporuje rozvoj akademických 
kapacít zámorských regiónov a nových 
odvetví excelentnosti s cieľom zvýšiť 
príťažlivosť a vplyv univerzít
z najvzdialenejších regiónov v Európe; 
podporuje rozvoj medziuniverzitných 
partnerstiev ich rozširovaním aj na 
univerzity z tretích krajín, s ktorými 
zámorské regióny udržiavajú úzke vzťahy; 
požaduje tiež, aby sa z programu Erasmus 
hradili aj náklady na dopravu spojené
s výmennými programami medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a EÚ;

27. podporuje rozvoj akademických 
kapacít najvzdialenejších regiónov
a nových odvetví excelentnosti s cieľom 
zvýšiť príťažlivosť a vplyv univerzít
z najvzdialenejších regiónov v Európe; 
podporuje rozvoj medziuniverzitných 
partnerstiev ich rozširovaním aj na 
univerzity z tretích krajín, s ktorými 
najvzdialenejšie regióny udržiavajú úzke 
vzťahy; požaduje tiež, aby sa z programu 
Erasmus hradili aj náklady na dopravu 
spojené s výmennými programami medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 90
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. podporuje rozvoj akademických 
kapacít zámorských regiónov a nových 
odvetví excelentnosti s cieľom zvýšiť 
príťažlivosť a vplyv univerzít
z najvzdialenejších regiónov v Európe; 
podporuje rozvoj medziuniverzitných 
partnerstiev ich rozširovaním aj na 
univerzity z tretích krajín, s ktorými 
zámorské regióny udržiavajú úzke vzťahy; 
požaduje tiež, aby sa z programu Erasmus 
hradili aj náklady na dopravu spojené
s výmennými programami medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a EÚ;

27. podporuje rozvoj akademických 
kapacít najvzdialenejších regiónov
a nových odvetví excelentnosti s cieľom 
zvýšiť príťažlivosť a vplyv univerzít
z najvzdialenejších regiónov v Európe; 
podporuje rozvoj medziuniverzitných 
partnerstiev ich rozširovaním aj na 
univerzity z tretích krajín, s ktorými 
najvzdialenejšie regióny udržiavajú úzke 
vzťahy; požaduje tiež, aby sa z programu 
Erasmus hradili aj náklady na dopravu 
spojené s výmennými programami medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a EÚ;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 91
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. Súčinnosť s transeurópskymi 
sieťami (doprava, telekomunikácie, 
energetika)

preberá správu poslanca Teixeira o úlohe 
politiky súdržnosti v najvzdialenejších 
regiónoch Európskej únie v súvislosti so 
stratégiou Európa 2020 (2011/2195(INI)), 
ktorou sa Komisia vyzýva na vytvorenie
špecifického programu v oblasti 
energetiky, dopravy a informačných
a komunikačných technológií na základe 
programov POSEI, a najmä osobitného 
rámca pomoci v oblasti dopravy
v najvzdialenejších regiónoch, najmä 
verejnej dopravy, a na rozvoj námornej 
dopravy medzi ostrovmi;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 92
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje, že v najvzdialenejších 
regiónoch je potrebné rozvíjať súčinnosť 
medzi transeurópskymi sieťami, Nástrojom 
na prepojenie Európy, programami Civitas, 
Horizont 2020 a investíciami EFRR, ktoré 
sa týkajú dopravy, telekomunikácií
a energetiky;

28. zdôrazňuje, že v najvzdialenejších 
regiónoch je potrebné rozvíjať súčinnosť 
medzi transeurópskymi sieťami, Nástrojom 
na prepojenie Európy, programami Civitas, 
Horizont 2020 a investíciami EFRR
a fondu súdržnosti, ktoré sa týkajú 
dopravy, telekomunikácií a energetiky;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 93
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. pripomína, že prístupnosť zohráva 
vedúcu úlohu v súvislosti s rozvojom 
najvzdialenejších regiónov, čo si často 
vyžaduje existenciu vnútornej a vonkajšej 
komplexnej siete služieb námornej
a leteckej dopravy, čím sa vytvoria 
podmienky na mobilitu a prístupnosť
v najvzdialenejších regiónoch, ktoré 
nemajú inú alternatívu k leteckej či 
námornej doprave, a okrem iného musia 
čeliť aj zvyšovaniu cien dopravy, čo má 
samo osebe negatívny vplyv na 
hospodársku a sociálnu oblasť;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 94
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. víta vôľu Komisie začleniť 
najvzdialenejšie regióny do 
transeurópskych sietí;

29. víta integráciu najvzdialenejších 
regiónov do transeurópskych sietí, ale 
vyjadruje poľutovanie nad vylúčením 
väčšiny týchto regiónov z prioritných 
koridorov; vyzýva Komisiu, aby toto 
vylúčenie revidovala v rámci svojej 
stratégie zameranej na najvzdialenejšie
regióny;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 95
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. víta vôľu Komisie začleniť 
najvzdialenejšie regióny do 
transeurópskych sietí;

29. víta integráciu najvzdialenejších 
regiónov do transeurópskych sietí; 
vyjadruje však poľutovanie nad 
vylúčením väčšiny týchto regiónov
z prioritných koridorov, a teda aj nad 
vylúčením z financovania NPE;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. víta vôľu Komisie začleniť 
najvzdialenejšie regióny do 
transeurópskych sietí;

29. víta vôľu Komisie začleniť 
najvzdialenejšie regióny do 
transeurópskych sietí a zdôrazňuje veľký 
význam investícií do dopravy
v najvzdialenejších regiónoch s cieľom 
čeliť ich izolácii a ostrovnému 
charakteru;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 97
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
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projekty námorných diaľnic nenapredujú 
rýchlejšie pre uprednostnenie spojení na 
krátke vzdialenosti, ktoré diskriminačne 
vylučujú najvzdialenejšie regióny;

projekty námorných diaľnic nenapredujú 
rýchlejšie pre uprednostnenie spojení na 
krátke vzdialenosti, ktoré diskriminačne 
vylučujú najvzdialenejšie regióny; vyzýva 
Komisiu, aby toto vylúčenie začlenila do 
revízie v rámci svojej stratégie zameranej 
na najvzdialenejšie regióny;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 98
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. tvrdí, že je potrebná revízia rámca 
štátnej pomoci pre námornú dopravu
s cieľom umožniť poskytovanie verejnej 
pomoci spojeniam medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a tretími 
krajinami;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 99
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 30 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30b. tvrdí, že je potrebné prispôsobiť 
klasifikáciu regionálnych letísk, aby sa
v prípade najvzdialenejších regiónov 
neobmedzovala len na objem cestujúcich 
či ziskovosť;

Or. pt



AM\1014678SK.doc 49/75 PE526.234v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 100
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. domnieva sa, že prepojenie 
kontinentálnej Európy a najvzdialenejších 
regiónov v oblasti telekomunikačných 
transeurópskych sietí je kľúčové; myslí si, 
so zreteľom na význam digitálneho 
hospodárstva, že digitálna priepasť medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a Európou je 
brzdou rozvoja a konkurencieschopnosti 
najvzdialenejších regiónov; konštatuje, že 
oneskorené zavádzanie a modernizácia 
informačných a komunikačných 
technológií v najvzdialenejších regiónoch 
pridáva k zemepisnej odľahlosti aj 
digitálne oneskorenie; navrhuje 
zintenzívniť ich rozvoj rozšírením
a modernizovaním sietí, dosiahnutím 
väčšej súčinnosti s EFRR a uľahčením 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
EIB;

31. myslí si, so zreteľom na význam 
digitálneho hospodárstva, že digitálna 
priepasť medzi najvzdialenejšími regiónmi
a Európou je brzdou rozvoja
a konkurencieschopnosti najvzdialenejších 
regiónov; konštatuje, že oneskorené 
zavádzanie a modernizácia informačných
a komunikačných technológií
v najvzdialenejších regiónoch pridáva
k zemepisnej odľahlosti aj digitálne 
oneskorenie; navrhuje zintenzívniť ich 
rozvoj rozšírením a modernizovaním sietí, 
dosiahnutím väčšej súčinnosti s EFRR
a uľahčením prístupu k financovaniu 
prostredníctvom EIB;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. domnieva sa, že prepojenie 
kontinentálnej Európy a najvzdialenejších 
regiónov v oblasti telekomunikačných 
transeurópskych sietí je kľúčové; myslí si, 
so zreteľom na význam digitálneho 
hospodárstva, že digitálna priepasť medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a Európou je 
brzdou rozvoja a konkurencieschopnosti 

31. domnieva sa, že prepojenie 
kontinentálnej Európy a najvzdialenejších 
regiónov v oblasti telekomunikačných 
transeurópskych sietí je kľúčové; myslí si, 
so zreteľom na význam digitálneho 
hospodárstva, že digitálna priepasť medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a Európou je 
brzdou rozvoja a konkurencieschopnosti 
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najvzdialenejších regiónov; konštatuje, že 
oneskorené zavádzanie a modernizácia 
informačných a komunikačných 
technológií v najvzdialenejších regiónoch 
pridáva k zemepisnej odľahlosti aj 
digitálne oneskorenie; navrhuje 
zintenzívniť ich rozvoj rozšírením
a modernizovaním sietí, dosiahnutím 
väčšej súčinnosti s EFRR a uľahčením 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
EIB;

najvzdialenejších regiónov; konštatuje, že 
oneskorené zavádzanie a modernizácia 
informačných a komunikačných 
technológií v najvzdialenejších regiónoch 
pridáva k zemepisnej odľahlosti aj 
digitálne oneskorenie; navrhuje 
zintenzívniť ich rozvoj rozšírením
a modernizovaním sietí, dosiahnutím 
väčšej súčinnosti s EFRR a uľahčením 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
EIB a okrem iného zdôrazňuje potrebu 
udeliť týmto regiónom prioritný prístup
k programom GMES a GALILEO;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 102
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Podnadpis 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Súčinnosť s námornou politikou EÚ 
(SPRH, ENRF)

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. pripomína, že najvzdialenejšie regióny
a zámorské krajiny a územia zabezpečujú 
Európskej únii postavenie vedúcej 
svetovej námornej veľmoci;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 104
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. pripomína, že najvzdialenejšie regióny
a zámorské krajiny a územia zabezpečujú 
Európskej únii postavenie vedúcej svetovej 
námornej veľmoci;

32. pripomína, že najvzdialenejšie regióny 
zabezpečujú Európskej únii postavenie 
vedúcej svetovej námornej veľmoci
z hľadiska veľkosti a kapacít;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 105
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. pripomína, že najvzdialenejšie regióny
a zámorské krajiny a územia zabezpečujú 
Európskej únii postavenie vedúcej svetovej 
námornej veľmoci;

32. pripomína, že najvzdialenejšie regióny 
zabezpečujú Európskej únii postavenie 
vedúcej svetovej námornej veľmoci;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. žiada Komisiu, aby si viac 
uvedomovala svoj globálny námorný 
rozmer, výzvu, ktorú pre celú EÚ 
predstavujú moria, oceány a modrý rast, 

33. žiada Komisiu, aby si viac 
uvedomovala svoj globálny námorný 
rozmer, výzvu, ktorú pre celú EÚ 
predstavujú moria, oceány a modrý rast, 
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strategickú polohu svojich 
najvzdialenejších regiónov a zámorských 
krajín a území a úlohu, ktorú tieto oblasti 
môžu zohrávať pri udržateľnom využívaní 
morí, oceánov a pobrežných oblastí, pri 
svetovom námornom riadení a pri rozvoji 
znalostnej ekonomiky založenej na 
moriach;

strategickú polohu svojich 
najvzdialenejších regiónov a úlohu, ktorú 
tieto oblasti môžu zohrávať pri 
udržateľnom využívaní morí, oceánov
a pobrežných oblastí, pri svetovom 
námornom riadení a pri rozvoji znalostnej 
ekonomiky založenej na moriach;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 107
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. žiada Komisiu, aby si viac 
uvedomovala svoj globálny námorný 
rozmer, výzvu, ktorú pre celú EÚ 
predstavujú moria, oceány a modrý rast, 
strategickú polohu svojich 
najvzdialenejších regiónov a zámorských 
krajín a území a úlohu, ktorú tieto oblasti 
môžu zohrávať pri udržateľnom využívaní 
morí, oceánov a pobrežných oblastí, pri 
svetovom námornom riadení a pri rozvoji 
znalostnej ekonomiky založenej na 
moriach;

33. žiada Komisiu, aby si viac 
uvedomovala svoj globálny námorný 
rozmer, výzvu, ktorú pre celú EÚ 
predstavujú moria, oceány a modrý rast, 
strategickú polohu svojich 
najvzdialenejších regiónov a úlohu, ktorú 
tieto oblasti môžu zohrávať pri 
udržateľnom využívaní morí, oceánov
a pobrežných oblastí, pri svetovom 
námornom riadení a pri rozvoji znalostnej 
ekonomiky založenej na moriach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. konštatuje nedostatok súčinnosti medzi 
politikou súdržnosti a SPRH, ktorá zatiaľ 

34. konštatuje nedostatok súčinnosti medzi 
politikou súdržnosti a SPRH, ktorá zatiaľ 
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neberie dostatočne do úvahy realitu týchto 
regiónov;

neberie dostatočne do úvahy realitu týchto 
regiónov, zdôrazňuje, že je dôležité 
zachovať program POSEI v oblasti 
rybného hospodárstva a navrhuje rozvíjať 
výskum a inovácie v námornom 
hospodárstve ako potenciál rastu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 109
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
sú závislé od rybolovných zdrojov svojich 
výhradných hospodárskych zón, ktoré sú 
biologicky veľmi krehké; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť udržateľné využívanie 
týchto zdrojov; žiada, aby sa pri 
rokovaniach a návrhoch týkajúcich sa 
budúcich dohôd o rybolove EÚ dbalo na 
dlhodobý záujem miestneho obyvateľstva;

35. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
sú závislé od rybolovných zdrojov svojich 
výhradných hospodárskych zón, ktoré sú 
biologicky veľmi krehké; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť udržateľné využívanie 
týchto zdrojov pri zachovaní rybolovnej 
činnosti; žiada, aby sa pri rokovaniach so 
subjektmi najvzdialenejších regiónov 
týkajúcich sa budúcich dohôd o rybolove 
EÚ dbalo na dlhodobý záujem miestneho 
obyvateľstva susedných krajín;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
sú závislé od rybolovných zdrojov svojich 
výhradných hospodárskych zón, ktoré sú 
biologicky veľmi krehké; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť udržateľné využívanie 

35. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny 
sú závislé od rybolovných zdrojov svojich 
výhradných hospodárskych zón, ktoré sú 
biologicky a ekologicky veľmi krehké,
a teda je vhodné chrániť ich 
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týchto zdrojov; žiada, aby sa pri 
rokovaniach a návrhoch týkajúcich sa 
budúcich dohôd o rybolove EÚ dbalo na 
dlhodobý záujem miestneho obyvateľstva;

biogeograficky citlivé oblasti primeraným
a účinným spôsobom, najmä 
prostredníctvom ich výlučného prístupu
k miestnym flotilám, ktoré využívajú 
rybárske motory rešpektujúce životné 
prostredie; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť vyvážené a udržateľné 
využívanie týchto zdrojov; žiada, aby sa pri 
rokovaniach a návrhoch týkajúcich sa 
budúcich dohôd o rybolove EÚ dbalo na 
dlhodobý záujem miestneho obyvateľstva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 111
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
program POSEI – rybné hospodárstvo, 
ktorým sa zavádza systém náhrad 
dodatočných nákladov vzniknutých pri 
obchodovaní s určitými produktmi 
rybolovu v dôsledku odľahlosti týchto 
regiónov, bol nedávno začlenený do 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu, a teda už nie je samostatným 
právnym predpisom určeným osobitne
a výlučne pre tieto regióny, čím sa 
oslabuje význam pozitívnej diskriminácie 
uznanej ako právo najvzdialenejších 
regiónov podľa článku 349 ZFEÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 112
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 36
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
opatrenia pomoci na obnovu rybárskych 
flotíl neboli v novej SPRH schválené pre 
najvzdialenejšie regióny;

36. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
opatrenia pomoci na obnovu rybárskych 
flotíl neboli v novom nariadení
o Európskom námornom a rybárskom 
fonde schválené pre najvzdialenejšie 
regióny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 113
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
opatrenia pomoci na obnovu rybárskych 
flotíl neboli v novej SPRH schválené pre 
najvzdialenejšie regióny;

36. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
v novej spoločnej politike rybného 
hospodárstva vzhľadom na situáciu
v niektorých najvzdialenejších regiónoch
opatrenia pomoci na obnovu rybárskych 
flotíl neboli schválené;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 114
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. konštatuje, že poľnohospodárstvo je 
dynamické odvetvie, ktoré je zdrojom 
pracovných miest a podieľa sa na rozvoji 
činností s vysokou pridanou hodnotou; 
pripomína, že tretím cieľom novej politiky 
súdržnosti je posilnenie MSP
v poľnohospodárskom odvetví;

37. konštatuje, že poľnohospodárstvo je 
dynamické odvetvie, ktoré je zdrojom 
pracovných miest a podieľa sa na rozvoji 
činností s vysokou pridanou hodnotou;
pripomína však osobitosti 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
oblastiach, ktoré majú veľký vplyv na túto 
činnosť, ako je malá veľkosť podnikov 
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alebo obmedzený trh; pripomína, že tretím 
cieľom novej politiky súdržnosti je 
posilnenie MSP v poľnohospodárskom 
odvetví;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. konštatuje, že poľnohospodárstvo
v najvzdialenejších regiónoch čelí výzvam
v oblasti diverzifikácie
a konkurencieschopnosti voči susedným 
krajinám, ako aj novým výzvam týkajúcim 
sa predovšetkým potravinovej 
sebestačnosti a udržateľného rozvoja;

38. konštatuje, že poľnohospodárstvo
v najvzdialenejších regiónoch čelí výzvam
v oblasti diverzifikácie
a konkurencieschopnosti voči susedným 
krajinám, ako aj novým výzvam týkajúcim 
sa predovšetkým potravinovej bezpečnosti
a udržateľného rozvoja;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. konštatuje, že poľnohospodárstvo
v najvzdialenejších regiónoch čelí výzvam
v oblasti diverzifikácie
a konkurencieschopnosti voči susedným 
krajinám, ako aj novým výzvam týkajúcim 
sa predovšetkým potravinovej 
sebestačnosti a udržateľného rozvoja;

38. konštatuje, že poľnohospodárstvo
v najvzdialenejších regiónoch čelí výzvam
v oblasti diverzifikácie
a konkurencieschopnosti, ako aj novým 
výzvam týkajúcim sa predovšetkým 
globalizácie, liberalizácie trhov, 
potravinovej sebestačnosti a udržateľného 
rozvoja;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 117
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. zdôrazňuje, že POSEI je program, 
ktorý sa osvedčil a ukázal, že je obzvlášť 
prispôsobený realite najvzdialenejších 
regiónov;

39. zdôrazňuje, že je potrebné zachovať
a nemeniť POSEI, program, ktorý sa 
osvedčil a prispôsobil realite 
najvzdialenejších regiónov; zdôrazňuje, že 
je nevyhnutné zabezpečiť tomuto 
programu potrebné prostriedky na 
kompenzáciu výrobcov najvzdialenejších 
regiónov v záujme liberalizácie trhu, 
najmä trhu s mliekom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 118
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. zdôrazňuje, že POSEI je program, 
ktorý sa osvedčil a ukázal, že je obzvlášť 
prispôsobený realite najvzdialenejších 
regiónov;

39. zdôrazňuje, že POSEI je program, 
ktorý sa osvedčil a ukázal, že je obzvlášť 
prispôsobený realite najvzdialenejších 
regiónov, ktorý je však stále nedostatočne 
financovaný, čo je problém, ktorý treba 
naliehavo vyriešiť;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 119
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 39
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. zdôrazňuje, že POSEI je program, 
ktorý sa osvedčil a ukázal, že je obzvlášť 
prispôsobený realite najvzdialenejších 
regiónov;

39. zdôrazňuje, že POSEI je program, 
ktorý sa osvedčil a ukázal, že je obzvlášť 
prispôsobený realite najvzdialenejších 
regiónov; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
hospodársky, sociálny a environmentálny 
význam určitých produkcií 
najvzdialenejších regiónov, ako je 
napríklad banán, rum, cukor, mlieko
a mäso;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. zdôrazňuje, že POSEI je program, 
ktorý sa osvedčil a ukázal, že je obzvlášť 
prispôsobený realite najvzdialenejších 
regiónov;

39. zdôrazňuje, že POSEI je program, 
ktorý sa osvedčil a ukázal, že je obzvlášť 
prispôsobený realite najvzdialenejších 
regiónov a v dôsledku toho bráni 
zachovanie vlastného a autonómneho 
systému programu POSEI;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 121
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 40

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40. podporuje vytváranie súčinnosti medzi 
politikou súdržnosti a EPFRV s cieľom 
zabezpečiť udržateľné riadenie vodných 
zdrojov prostredníctvom modernizácie

40. podporuje vytváranie súčinnosti medzi 
politikou súdržnosti a EPFRV s cieľom 
zabezpečiť udržateľné riadenie vodných 
zdrojov prostredníctvom modernizácie 
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a rozširovania zavlažovacích systémov; rozširovania zavlažovacích systémov,
územného plánovania, vzdelávania, 
valorizácie cestovného ruchu v oblasti 
udržateľného poľnohospodárstva
a vidieckych komunít;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

41. žiada Komisiu, aby zvýšila dynamiku 
endogénnej poľnohospodárskej výroby
a predaja založeného na krátkom cykle;

41. žiada Komisiu, aby zvýšila dynamiku 
endogénnej poľnohospodárskej výroby
a predaja a umožnila podporu a predaj 
poľnohospodárskych výrobkov 
najvzdialenejších regiónov do zahraničia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 123
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. podporuje vznik CHOP a miestnych 
značiek v najvzdialenejších regiónoch;

42. podporuje vznik CHOP a miestnych 
značiek v najvzdialenejších regiónoch
a žiada vytvorenie podpornej politiky, 
ktorá bude reagovať na potreby 
najvzdialenejších regiónov
a presadzovania zemepisných označení;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 124
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Podnadpis 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Súčinnosť s Európskym rozvojovým 
fondom

Súčinnosť s vonkajšou politikou EÚ

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávaním nedostatočného vzťahu 
medzi ERF a EFRR vrátane projektov 
cezhraničnej spolupráce, ktorá je kľúčová 
na dosahovanie cieľov týchto fondov;

43. vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávaním nedostatočného vzťahu 
medzi ERF a EFRR vrátane projektov 
cezhraničnej spolupráce, ktorá je kľúčová 
na dosahovanie cieľov týchto fondov;
v tejto súvislosti pripomína, že je potrebné 
zabezpečiť súlad programových opatrení 
medzi ERF a EFRR;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávaním nedostatočného vzťahu 
medzi ERF a EFRR vrátane projektov
cezhraničnej spolupráce, ktorá je kľúčová 

43. vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávaním nedostatočného vzťahu 
medzi európskymi fondmi, ERF, EFRR
a Európskou územnou spoluprácou 
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na dosahovanie cieľov týchto fondov; najmä pri projektoch cezhraničnej 
spolupráce, ktorá je kľúčová na 
dosahovanie cieľov týchto fondov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 127
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. žiada Komisiu, aby iniciovala dohodu 
medzi členskými štátmi EÚ, 
najvzdialenejšími regiónmi, zámorskými 
krajinami a územiami a krajinami AKT
s cieľom posilniť dialóg a podporiť 
začlenenie najvzdialenejších regiónov v ich 
zemepisom prostredí;

44. žiada Komisiu, aby iniciovala dohodu 
medzi členskými štátmi EÚ, 
najvzdialenejšími regiónmi, zámorskými 
krajinami a územiami a krajinami AKT
s cieľom posilniť dialóg a podporiť 
začlenenie najvzdialenejších regiónov v ich 
zemepisom prostredí; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje ústrednú úlohu, ktorú by mali 
zohrávať delegácie EÚ s cieľom umožniť 
dialóg medzi rozličnými subjektmi 
plánovania v najvzdialenejších regiónoch, 
zámorských krajinách a územiach
a krajinách AKT;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Podnadpis 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Súčinnosť s námornou politikou EÚ vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 129
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. žiada Európsku komisiu, aby väčšmi 
zohľadňovala geostrategickú polohu 
najvzdialenejších regiónov a zámorských 
krajín a území pre ich blízkosť k mnohým 
kontinentom;

45. žiada Európsku komisiu, aby väčšmi 
zohľadňovala geostrategickú polohu 
najvzdialenejších regiónov pre ich blízkosť
k mnohým kontinentom;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 130
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. žiada Európsku komisiu, aby väčšmi 
zohľadňovala geostrategickú polohu 
najvzdialenejších regiónov a zámorských 
krajín a území pre ich blízkosť k mnohým 
kontinentom;

45. žiada Európsku komisiu, aby väčšmi 
zohľadňovala geostrategickú polohu 
najvzdialenejších regiónov pre ich blízkosť
k mnohým kontinentom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. žiada Komisiu, aby dokončila akčný 
plán širšieho susedstva, na ktorom pracuje 
od roku 1999;

46. žiada Komisiu, aby dokončila akčný 
plán širšieho susedstva, na ktorom pracuje 
od roku 1999; v tejto súvislosti pripomína 
privilegované historicko-kultúrne vzťahy
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s určitými tretími krajinami, ako aj 
potenciálny rozvoj hospodárskych 
a obchodných vzťahov a spolupráce
s viacerými regiónmi sveta;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 132
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. vyzýva Komisiu, aby lepšie 
zohľadňovala vplyv medzinárodných
dohôd uzatvorených s tretími krajinami na 
hospodárstvo najvzdialenejších regiónov;

47. vyzýva Komisiu, aby lepšie 
zohľadňovala vplyv dohôd uzatvorených
s tretími krajinami na hospodárstvo 
najvzdialenejších regiónov, najmä 
prostredníctvom vytvárania 
konzultačného mechanizmu
s regionálnymi orgánmi týchto regiónov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 133
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 47

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

47. vyzýva Komisiu, aby lepšie 
zohľadňovala vplyv medzinárodných 
dohôd uzatvorených s tretími krajinami na 
hospodárstvo najvzdialenejších regiónov;

47. vyzýva Komisiu, aby lepšie 
zohľadňovala vplyv medzinárodných 
dohôd uzatvorených s tretími krajinami na 
hospodárstvo najvzdialenejších regiónov,
a to vyžadovaním systematického 
vykonávania predbežného posudzovania 
vplyvov na ochranu tzv. citlivých výrobkov
v prípade potreby, a na správnu 
kompenzáciu škôd spôsobených 
osobitným reťazcom;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 134
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. vyzýva Európsku komisiu, aby v rámci 
obchodných dohôd uzatvorených
s krajinami AKT, ktoré susedia
s najvzdialenejšími regiónmi, systematicky 
rokovala o osobitnej časti zameranej na 
vytvorenie výlučného trhu medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a krajinami 
AKT s cieľom lepšie začleniť 
najvzdialenejšie regióny v ich zemepisnom 
prostredí;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 135
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 49

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

49. vyzýva Európsku komisiu, aby v rámci 
obchodných dohôd uzatvorených
s krajinami AKT, ktoré susedia
s najvzdialenejšími regiónmi, systematicky 
rokovala o osobitnej časti zameranej na 
vytvorenie výlučného trhu medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a krajinami 
AKT s cieľom lepšie začleniť 
najvzdialenejšie regióny v ich zemepisnom 
prostredí;

49. vyzýva Európsku komisiu, aby v rámci 
obchodných dohôd uzatvorených
s krajinami AKT, ktoré susedia
s najvzdialenejšími regiónmi, systematicky 
rokovala o osobitnej časti zameranej na 
vytvorenie trhu medzi najvzdialenejšími 
regiónmi a krajinami AKT s cieľom lepšie 
začleniť najvzdialenejšie regióny v ich 
zemepisnom prostredí;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 136
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. pripomína prínos najvzdialenejších 
regiónov a zámorských krajín a území pri 
tvorbe a nasadzovaní kapacít humanitárnej 
intervencie Európskej únie v prípade 
prírodných katastrof; vyzýva preto na 
zriadenie európskych občianskych 
bezpečnostných síl;

50. pripomína prínos najvzdialenejších 
regiónov pri tvorbe a nasadzovaní kapacít 
humanitárnej intervencie Európskej únie
v prípade prírodných katastrof; vyzýva 
preto na zriadenie európskych občianskych 
bezpečnostných síl;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 137
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

50. pripomína prínos najvzdialenejších 
regiónov a zámorských krajín a území pri 
tvorbe a nasadzovaní kapacít humanitárnej 
intervencie Európskej únie v prípade 
prírodných katastrof; vyzýva preto na 
zriadenie európskych občianskych 
bezpečnostných síl;

50. pripomína prínos najvzdialenejších 
regiónov pri tvorbe a nasadzovaní kapacít 
humanitárnej intervencie Európskej únie
v prípade prírodných katastrof; vyzýva 
preto na zriadenie európskych občianskych 
bezpečnostných síl;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 51
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. upozorňuje na vážne problémy 
sociálneho vylúčenia, chudoby a násilia, 
ktorým musia čeliť zámorské regióny; 
pripomína, že cieľom 9 novej politiky 
súdržnosti je podpora sociálneho 
začlenenia, boj proti chudobe a všetkým 
formám diskriminácie a že EFRR 
považuje podporu najchudobnejších 
obyvateľov za investičnú prioritu;

51. zdôrazňuje, že jednou zo strategických 
osí uvedených Európskou komisiou v jej 
stratégii pre najvzdialenejšie regióny 
(COM(2012) 287) je posilnenie 
sociálneho rozmeru rozvoja týchto 
regiónov; domnieva sa, že toto posilnenie 
je možné dosiahnuť zohľadnením 
problémov sociálneho vylúčenia a jeho 
dôsledkov, ako aj vypracovaním 
osobitných opatrení najmä na vytváranie 
pracovných miest, podporu získavania 
zručností a zlepšovania školských 
výsledkov, zníženie predčasného 
ukončovania štúdia a boj proti chudobe;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 139
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. upozorňuje na vážne problémy 
sociálneho vylúčenia, chudoby a násilia, 
ktorým musia čeliť zámorské regióny; 
pripomína, že cieľom 9 novej politiky 
súdržnosti je podpora sociálneho 
začlenenia, boj proti chudobe a všetkým 
formám diskriminácie a že EFRR považuje 
podporu najchudobnejších obyvateľov za 
investičnú prioritu;

51. upozorňuje na vážne problémy 
sociálneho vylúčenia a chudoby, ktorým 
musia čeliť zámorské regióny; pripomína, 
že cieľom 9 novej politiky súdržnosti je 
podpora sociálneho začlenenia, boj proti 
chudobe a všetkým formám diskriminácie
a že EFRR považuje podporu 
najchudobnejších obyvateľov za investičnú 
prioritu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 140
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh uznesenia
Odsek 51

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

51. upozorňuje na vážne problémy 
sociálneho vylúčenia, chudoby a násilia, 
ktorým musia čeliť zámorské regióny; 
pripomína, že cieľom 9 novej politiky 
súdržnosti je podpora sociálneho 
začlenenia, boj proti chudobe a všetkým 
formám diskriminácie a že EFRR považuje 
podporu najchudobnejších obyvateľov za 
investičnú prioritu;

51. upozorňuje na vážne problémy najmä 
sociálneho vylúčenia a chudoby, ktorým 
musia čeliť najvzdialenejšie regióny; 
pripomína, že cieľom 9 novej politiky 
súdržnosti je podpora sociálneho 
začlenenia, boj proti chudobe a všetkým 
formám diskriminácie a že EFRR považuje 
podporu najchudobnejších obyvateľov za 
investičnú prioritu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 141
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 53

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
čelia vysokému dopytu po bývaní pre silný 
demografický rast na týchto územiach; 
podporuje zavedenie rámca pre investície 
do sociálneho bývania a tvorbu osobitných 
ustanovení, ktoré umožnia, aby štátna 
pomoc v najvzdialenejších regiónoch 
mohla podporovať investície do sociálneho 
bývania;

53. konštatuje, že určité najvzdialenejšie 
regióny čelia vysokému dopytu po bývaní 
pre silný demografický rast na týchto 
územiach; podporuje zavedenie rámca pre 
investície do sociálneho bývania a tvorbu 
osobitných ustanovení, ktoré umožnia, aby 
štátna pomoc v najvzdialenejších 
regiónoch mohla podporovať investície do 
sociálneho bývania;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 142
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 53
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
čelia vysokému dopytu po bývaní pre silný 
demografický rast na týchto územiach; 
podporuje zavedenie rámca pre investície 
do sociálneho bývania a tvorbu osobitných 
ustanovení, ktoré umožnia, aby štátna 
pomoc v najvzdialenejších regiónoch 
mohla podporovať investície do sociálneho 
bývania;

53. konštatuje, že určité najvzdialenejšie 
regióny čelia vysokému dopytu po bývaní 
pre silný demografický rast na týchto 
územiach; podporuje zavedenie rámca pre 
investície do sociálneho bývania a tvorbu 
osobitných ustanovení, ktoré umožnia, aby 
štátna pomoc v najvzdialenejších 
regiónoch mohla podporovať investície do 
sociálneho bývania; konštatuje, že určité 
najvzdialenejšie regióny čelia procesu 
rastúcej dezertifikácie, ktorá má za 
následok zhoršenie charakteristického
prostredia týchto lokalít, čo je jav, 
ktorému je nutné zabrániť, a to 
prostredníctvom pomoci na obnovu miest
a podporu hospodárskych činností 
prispôsobených rozličným lokalitám 
takým spôsobom, ktorý prispeje
k ustáleniu obyvateľstva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 143
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 53

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

53. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
čelia vysokému dopytu po bývaní pre silný 
demografický rast na týchto územiach; 
podporuje zavedenie rámca pre investície 
do sociálneho bývania a tvorbu osobitných 
ustanovení, ktoré umožnia, aby štátna
pomoc v najvzdialenejších regiónoch 
mohla podporovať investície do 
sociálneho bývania;

53. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
čelia vysokému dopytu po bývaní najmä 
v dôsledku silného demografického rastu
na niektorých územiach; podporuje 
zavedenie rámca pre investície do 
sociálneho bývania a tvorbu osobitných 
ustanovení, ktoré umožnia, aby sa pomoc, 
ktorá podporuje investície do sociálneho 
bývania, nepovažovala za štátnu pomoc;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 144
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 54

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

54. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
sa nachádzajú v prostredí so silnou 
priemyselnou konkurenciou, a to najmä pre 
nízke náklady na pracovnú silu a bohatý 
výskyt surovín v susedných krajinách; 
pripomína, že ciele 3 a 8 novej politiky 
súdržnosti sú zamerané na posilnenie 
konkurencieschopnosti MSP a podporu 
vysokokvalitných a udržateľných 
pracovných miest;

54. konštatuje, že určité najvzdialenejšie 
regióny sa nachádzajú v prostredí so silnou 
priemyselnou konkurenciou, a to najmä pre 
nízke náklady na pracovnú silu a bohatý 
výskyt surovín v susedných krajinách; 
pripomína, že ciele 3 a 8 politiky 
súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 sú 
zamerané na posilnenie 
konkurencieschopnosti MSP a podporu 
vysokokvalitných a udržateľných 
pracovných miest;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 145
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 54

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

54. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
sa nachádzajú v prostredí so silnou 
priemyselnou konkurenciou, a to najmä pre 
nízke náklady na pracovnú silu a bohatý 
výskyt surovín v susedných krajinách; 
pripomína, že ciele 3 a 8 novej politiky 
súdržnosti sú zamerané na posilnenie 
konkurencieschopnosti MSP a podporu 
vysokokvalitných a udržateľných 
pracovných miest;

54. konštatuje, že určité najvzdialenejšie 
regióny sa nachádzajú v prostredí so silnou 
priemyselnou konkurenciou, a to najmä pre 
nízke náklady na pracovnú silu a bohatý 
výskyt surovín v susedných krajinách; 
pripomína, že ciele 3 a 8 novej politiky 
súdržnosti sú zamerané na posilnenie 
konkurencieschopnosti MSP a podporu 
vysokokvalitných a udržateľných 
pracovných miest;

Or. pt



PE526.234v01-00 70/75 AM\1014678SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 146
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 55

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

55. konštatuje, že veľmi malé podniky
a MSP zo zámorských regiónov, ktorých 
tempo vzniku je stále veľké aj napriek 
kríze, musia čeliť sťaženému prístupu
k financovaniu, ktorý ohrozuje ich rozvoj
a udržateľnosť;

55. konštatuje, že veľmi malé podniky
a MSP z najvzdialenejších regiónov, 
ktorých tempo vzniku je stále veľké aj 
napriek kríze, musia čeliť čoraz ťažšiemu
prístupu k financovaniu, ktorý ohrozuje ich 
rozvoj a udržateľnosť;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 147
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 55

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

55. konštatuje, že veľmi malé podniky
a MSP zo zámorských regiónov, ktorých 
tempo vzniku je stále veľké aj napriek 
kríze, musia čeliť sťaženému prístupu
k financovaniu, ktorý ohrozuje ich rozvoj
a udržateľnosť;

55. konštatuje, že veľmi malé podniky
a MSP z najvzdialenejších regiónov, 
ktorých tempo vzniku je stále veľké aj 
napriek kríze, musia čeliť čoraz ťažšiemu
prístupu k financovaniu, ktorý ohrozuje ich 
rozvoj a udržateľnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 56

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

56. v tejto súvislosti víta ciele budúceho 
programu COSME, ktorý je určený na 

56. v tejto súvislosti víta ciele budúceho 
programu COSME, ktorý je určený na 
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podporu európskych MSP, a to najmä
v súvislosti s uvedenými otázkami 
financovania a so získavaním nových 
trhov; víta pokračovanie nástroja 
mikrofinancovania Progress; žiada
Komisiu, aby zabezpečila vykonávanie 
týchto programov v najvzdialenejších 
regiónoch;

podporu európskych MSP, a to najmä
v súvislosti s uvedenými otázkami 
financovania a so získavaním nových 
trhov; víta pokračovanie nástroja 
mikrofinancovania Progress; žiada 
Komisiu, aby zabezpečila účinné 
vykonávanie týchto programov
v najvzdialenejších regiónoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 149
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 56

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

56. v tejto súvislosti víta ciele budúceho 
programu COSME, ktorý je určený na 
podporu európskych MSP, a to najmä
v súvislosti s uvedenými otázkami 
financovania a so získavaním nových 
trhov; víta pokračovanie nástroja 
mikrofinancovania Progress; žiada 
Komisiu, aby zabezpečila vykonávanie 
týchto programov v najvzdialenejších 
regiónoch;

56. v tejto súvislosti víta ciele budúceho 
programu COSME, ktorý je určený na 
podporu európskych MSP, a to najmä
v súvislosti s uvedenými otázkami 
financovania a so získavaním nových 
trhov; víta pokračovanie nástroja 
mikrofinancovania Progress; žiada 
Komisiu, aby zabezpečila účinné 
vykonávanie týchto programov
v najvzdialenejších regiónoch;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 150
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 56

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

56. v tejto súvislosti víta ciele budúceho 
programu COSME, ktorý je určený na 
podporu európskych MSP, a to najmä
v súvislosti s uvedenými otázkami 

56. v tejto súvislosti víta ciele budúceho 
programu COSME, ktorý je určený na 
podporu európskych MSP, a to najmä
v súvislosti s uvedenými otázkami 
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financovania a so získavaním nových 
trhov; víta pokračovanie nástroja 
mikrofinancovania Progress; žiada 
Komisiu, aby zabezpečila vykonávanie 
týchto programov v najvzdialenejších 
regiónoch;

financovania a so získavaním nových 
trhov; víta pokračovanie nástroja 
mikrofinancovania Progress; žiada 
Komisiu, aby zabezpečila vykonávanie 
týchto programov v najvzdialenejších 
regiónoch, a víta možnosť dialógu EIB
a európskych investičných fondov
s cieľom zvážiť možnosť prispieť
k zlepšeniu prístupu k financovaniu MSP
v najvzdialenejších regiónoch v záujme 
vytvorenia investičných fondov v blízkosti
každého najvzdialenejšieho regiónu
a rozvoja regionálnych trhov rizikového 
kapitálu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 151 
Jean-Jacob Bicep

Návrh uznesenia
Odsek 57

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

57. zdôrazňuje potrebu prispôsobiť 
hospodársky rozvoj každého 
najvzdialenejšieho regiónu podľa jeho 
potenciálu; konštatuje napríklad, že 
nedostatok kapacít na spracovanie 
odpadu poskytuje značný priestor pre 
napredovanie v oblasti zamestnanosti, ako 
aj ochrany životného prostredia;

57. zdôrazňuje potrebu prispôsobiť 
hospodársky rozvoj každého 
najvzdialenejšieho regiónu podľa jeho 
potenciálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 59

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

59. zdôrazňuje, že cestovný ruch je jedným 59. zdôrazňuje, že cestovný ruch je jedným
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z kľúčových prvkov hospodárstva 
najvzdialenejších regiónov; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že rozvoj a obnova
hotelových parkov najvzdialenejších 
regiónov so spoločnou podporou z EFRR
a programu COSME sú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľa diverzifikácie a rozvoja 
ponuky cestovného ruchu
v najvzdialenejších regiónoch;

z kľúčových prvkov hospodárstva 
najvzdialenejších regiónov; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že rozvoj
a modernizácia hotelových parkov
najvzdialenejších regiónov so spoločnou 
podporou z EFRR a programu COSME sú 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľa podpory 
diverzifikácie a rozvoja ponuky trvalo 
udržateľného cestovného ruchu
v najvzdialenejších regiónoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 153
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 59

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

59. zdôrazňuje, že cestovný ruch je jedným
z kľúčových prvkov hospodárstva 
najvzdialenejších regiónov; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že rozvoj a obnova 
hotelových parkov najvzdialenejších 
regiónov so spoločnou podporou z EFRR
a programu COSME sú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľa diverzifikácie a rozvoja 
ponuky cestovného ruchu
v najvzdialenejších regiónoch;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 61

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

61. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
sa vyznačujú silným multikulturalizmom

61. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
sa vyznačujú silným multikulturalizmom
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a že kultúrne bohatstvo najvzdialenejších 
regiónoch by malo mať možnosť 
obohacovať európske kultúrne bohatstvo
a naopak, samo z neho ťažiť; vyzýva 
Európsku komisiu, aby sprístupnila 
program Tvorivá Európa aj pre projekty
z najvzdialenejších regiónov;

a že kultúrne bohatstvo najvzdialenejších 
regiónov by malo mať možnosť 
obohacovať európske kultúrne bohatstvo
a naopak, samo z neho ťažiť; presadzuje 
zvyšovanie účasti najvzdialenejších 
regiónov na programe Tvorivá Európa;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 155
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 61

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

61. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
sa vyznačujú silným multikulturalizmom
a že kultúrne bohatstvo najvzdialenejších 
regiónoch by malo mať možnosť 
obohacovať európske kultúrne bohatstvo
a naopak, samo z neho ťažiť; vyzýva 
Európsku komisiu, aby sprístupnila 
program Tvorivá Európa aj pre projekty
z najvzdialenejších regiónov;

61. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
sa vyznačujú silným multikulturalizmom
a že kultúrne bohatstvo najvzdialenejších 
regiónov by malo mať možnosť 
obohacovať európske kultúrne bohatstvo
a naopak, samo z neho ťažiť; presadzuje 
zvyšovanie účasti projektov
z najvzdialenejších regiónov na programe 
Tvorivá Európa;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 156
Maria do Céu Patrão Neves, Younous Omarjee, Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 61

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

61. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny 
sa vyznačujú silným multikulturalizmom
a že kultúrne bohatstvo najvzdialenejších 
regiónoch by malo mať možnosť 
obohacovať európske kultúrne bohatstvo
a naopak, samo z neho ťažiť; vyzýva 

61. konštatuje, že určité najvzdialenejšie 
regióny sa vyznačujú silným 
multikulturalizmom a že kultúrne 
bohatstvo najvzdialenejších regiónov by 
malo mať možnosť obohacovať európske 
kultúrne bohatstvo a naopak, samo z neho 
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Európsku komisiu, aby sprístupnila 
program Tvorivá Európa aj pre projekty
z najvzdialenejších regiónov;

ťažiť; vyzýva Európsku komisiu, aby 
sprístupnila program Tvorivá Európa aj pre 
projekty z najvzdialenejších regiónov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 157
Luís Paulo Alves

Návrh uznesenia
Odsek 62

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

62. žiada Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégiu pre rozvoj
a zvýšenie vplyvu kultúrneho dedičstva 
najvzdialenejších regiónov podľa vzoru 
programu Euromed Heritage IV;

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 158
Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 62

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

62. žiada Európsku komisiu, aby 
vypracovala stratégiu pre rozvoj a zvýšenie 
vplyvu kultúrneho dedičstva 
najvzdialenejších regiónov podľa vzoru 
programu Euromed Heritage IV;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr


