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Pozměňovací návrh 1
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zastává názor, že pracovní činnost 
v oblasti VFR by za žádných okolností 
neměla zasahovat do přípravy nařízení, 
která určují oblast působnosti podpory 
a pravidla pro provádění každého fondu, 
a tudíž by měla respektovat úlohu 
Evropského parlamentu při jednání 
o právním základě politiky soudržnosti;
vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že jednání o VFR na období 
let 2014–2020 neproběhla podle této 
zásady, což vedlo k tomu, že práce na VFR 
měla značný dopad na legislativní jednání 
o nařízeních týkajících se politiky 
soudržnosti, pokud jde jak o jejich obsah, 
tak o časový harmonogram;

2. zastává názor, že pracovní činnost 
v oblasti VFR by za žádných okolností 
neměla zasahovat do přípravy nařízení, 
která určují oblast působnosti podpory 
a pravidla pro provádění každého fondu, 
a tudíž by měla respektovat úlohu a výsady
Evropského parlamentu při jednání 
o právním základě politiky soudržnosti;
vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že jednání o VFR na období 
let 2014–2020 neproběhla podle této 
zásady, což vedlo k tomu, že práce na VFR 
měla značný dopad na nařízení týkající se 
politiky soudržnosti, pokud jde jak o jejich 
obsah, tak o časový harmonogram; lituje 
proto skutečnosti, že do politické dohody 
Evropské rady byla zahrnuta 
makroekonomická podmíněnost 
a výkonnostní prémie, na něž se podle 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
vztahuje postup spolurozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že diskuse o zdrojích 
určených pro politiku soudržnosti by měla 
vycházet z analýzy potřeb a zohlednit 
hodnocení provádění této politiky 
v předchozím programovém období;

3. zdůrazňuje, že diskuse o zdrojích 
určených pro politiku soudržnosti by měla 
vycházet z analýzy potřeb regionálního
a místního rozvoje a zohlednit hodnocení 
provádění této politiky v předchozím 
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připomíná, že politika soudržnosti je 
investiční politikou, která podporuje 
hospodářský růst, a proto nabude na 
významu jakožto nástroj EU pro podporu 
růstu, tvorbu pracovních míst, podnícení 
veřejných investic a snížení sociální 
nerovnosti;

programovém období; připomíná, že 
politika soudržnosti je investiční politikou, 
která podporuje hospodářský růst, a proto 
nabude na významu jakožto nástroj EU pro 
podporu růstu, tvorbu pracovních míst, 
podnícení veřejných investic a podporu 
sociálního začleňování; zdůrazňuje proto, 
že snížení rozpočtu EU nevyhnutelně 
povede ke zvýšení nerovnováhy a 
k ohrožení hospodářského vývoje 
i oslabení zásady solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že diskuse o zdrojích 
určených pro politiku soudržnosti by měla 
vycházet z analýzy potřeb a zohlednit 
hodnocení provádění této politiky 
v předchozím programovém období;
připomíná, že politika soudržnosti je 
investiční politikou, která podporuje 
hospodářský růst, a proto nabude na 
významu jakožto nástroj EU pro podporu 
růstu, tvorbu pracovních míst, podnícení 
veřejných investic a snížení sociální 
nerovnosti;

3. zdůrazňuje, že diskuse o zdrojích 
určených pro politiku soudržnosti by měla 
vycházet z analýzy potřeb a zohlednit 
hodnocení provádění této politiky 
v předchozím programovém období;
připomíná, že politika soudržnosti je 
investiční politikou, která podporuje 
hospodářský růst, a proto nabude na 
významu jakožto nástroj EU pro podporu 
růstu, tvorbu pracovních míst, podnícení 
veřejných investic, řešení otázek týkajících 
se změny klimatu a energetické závislosti 
a snížení sociální nerovnosti s cílem 
dosáhnout strategických cílů Evropa 
2020;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že diskuse o zdrojích 
určených pro politiku soudržnosti by měla 
vycházet z analýzy potřeb a zohlednit 
hodnocení provádění této politiky 
v předchozím programovém období;
připomíná, že politika soudržnosti je 
investiční politikou, která podporuje 
hospodářský růst, a proto nabude na 
významu jakožto nástroj EU pro podporu 
růstu, tvorbu pracovních míst, podnícení 
veřejných investic a snížení sociální 
nerovnosti;

3. zdůrazňuje, že diskuse o zdrojích 
určených pro politiku soudržnosti by měla 
vycházet z analýzy potřeb a zohlednit 
hodnocení provádění této politiky 
v předchozím programovém období;
připomíná, že politika soudržnosti je 
investiční protikrizovou politikou, která 
podporuje hospodářský růst, a proto 
nabude na významu jakožto nástroj EU pro 
podporu udržitelného růstu, tvorbu 
pracovních míst, podnícení veřejných 
investic, snížení sociální nerovnosti
a chudoby, podnícení energetického 
přechodu a boj proti změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vznáší námitku proti precedentu, který 
vytvořila Rada Evropské unie v případě 
prostředků ze strukturálních fondů 
vyčleněných v rámci VFR na období 
2014–2020 pro nový nejvzdálenější region 
Mayotte; zdůrazňuje, že žádnému regionu 
nebylo dosud nikdy přiděleno paušální 
financování, pokud neexistoval žádný 
právní základ nebo platná kritéria;
konstatuje, že tento precedens ohrožuje 
dodržování zásady rovnosti mezi regiony 
a klasifikaci regionů do kategorií 
definovaných společným statutem fondu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 6
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen tím, že výše 
nesplacených faktur na konci roku setrvale 
roste, a domnívá se, že politika soudržnosti
je nejvíce zasažena mezerou v rozpočtu 
EU; vyzývá proto ke strukturální reformě 
rozpočtu EU, včetně reformy vlastních 
zdrojů.

5. je hluboce znepokojen tím, že výše 
nesplacených faktur na konci roku setrvale 
roste, a domnívá se, že politika soudržnosti 
je nejvíce zasažena mezerou v rozpočtu 
EU; dospívá k závěru, že VFR na období 
2014–2020 neřeší problémy z období 
2007–2014; vyzývá proto k další reformě 
rozpočtu EU, včetně reformy vlastních 
zdrojů.

Or. en


