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Pozměňovací návrh 1
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. sdílí názor Komise a Rady, 
že legislativní změny učiněné v rámci 
Plánu evropské hospodářské obnovy 
přispějí k přeměně strukturálních fondů 
na hodnotný nástroj obnovy evropského 
hospodářství v roce 2010; v této souvislosti 
vyzývá členské státy, aby zajistily, že nové 
nástroje a zjednodušené postupy budou 
optimálně využívány k urychlení jeho 
provádění a ke stimulaci hospodářské 
aktivity; dále žádá členské státy, 
aby zajistily, že zjednodušení postupů 
nepovede ke zneužívání veřejných 
prostředků;

3. sdílí názor Komise a Rady, 
že legislativní změny učiněné v rámci 
Plánu evropské hospodářské obnovy 
přispějí k přeměně strukturálních fondů 
na hodnotný nástroj obnovy evropského 
hospodářství v roce 2010; v této souvislosti 
vyzývá členské státy, aby zajistily, že nové 
nástroje a zjednodušené postupy budou 
optimálně využívány k urychlení jeho 
provádění, a všemožně se vynasnažily 
zajistit včasné vyplácení finančních 
prostředků na operační programy 
jednotlivých členských států 
a odpovídající projekty a také 
maximalizaci jejich multiplikačního 
efektu na podporu hospodářské činnosti, 
což je velmi důležité v oblastech, které 
jsou velmi závislé na veřejných 
investicích, jako jsou např. nejvíce 
vzdálené regiony; dále žádá členské státy, 
aby zajistily, že zjednodušení postupů
budou doprovázet účinné řídící 
a regulační systémy zaměřené na co 
nejlepší možnost využití těchto fondů, 
které by zároveň bránily jejich zneužívání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podotýká, že pohraniční oblasti patří 
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mezi regiony, které byly v důsledku 
úpadku mezinárodního a přeshraničního 
obchodu nejvíce postiženy hospodářským 
poklesem; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby při přidělování a realizaci projektů 
v rámci regionálních fondů přihlédly 
k uvedeným skutečnostem;

Or. en


