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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. spolu s Komisiou a Radou je 
presvedčený, že legislatívne zmeny, ktoré 
v tejto súvislosti obsahuje európsky plán na 
oživenie hospodárstva, prispejú k tomu, že 
zo štrukturálnych fondov sa stane hodnotný
nástroj na oživenie európskeho 
hospodárstva v roku 2010; v tejto súvislosti 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
optimálne využívanie nových možností 
a zjednodušených postupov s cieľom 
zrýchlenia implementácie a stimulovania 
hospodárskych činností; navyše od 
členských štátov požaduje, aby zabezpečili, 
že zjednodušenie postupov nepovedie 
k zneužívaniu verejných finančných 
prostriedkov;

3. spolu s Komisiou a Radou je 
presvedčený, že legislatívne zmeny, ktoré 
v tejto súvislosti obsahuje európsky plán na 
oživenie hospodárstva, prispejú k tomu, že 
zo štrukturálnych fondov sa stane cenný
nástroj na oživenie európskeho 
hospodárstva v roku 2010; v tejto súvislosti 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
optimálne využívanie nových možností 
a zjednodušených postupov s cieľom 
zrýchlenia implementácie a aby zároveň 
vyvinuli maximálne úsilie s cieľom 
zabezpečiť včasné plnenie pridelených 
prostriedkov na vnútroštátne operačné 
programy a súvisiace projekty, ako aj 
maximálne znásobiť vplyv pri stimulácii 
ekonomickej aktivity, čo je životne dôležité 
v regiónoch hlboko závislých na verejných 
investíciách, akými sú najodľahlejšie 
regióny; navyše od členských štátov 
požaduje, aby zabezpečili, že 
zjednodušenie postupov budú sprevádzať 
účinné riadiace systémy a systémy 
kontroly zamerané na optimalizáciu 
kapacity na využívanie prostriedkov 
a zároveň zabránenie ich zneužívaniu;

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Lena Barbara Kolarska-Bobinska

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. konštatuje, že pohraničné regióny boli 
medzi oblasťami najvážnejšie 
postihnutými hospodárskou recesiou, 
počas ktorej klesol medzinárodný 
a cezhraničný obchod; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby túto skutočnosť 
zohľadnili pri prideľovaní a vykonávaní 
projektov v rámci regionálnych fondov;

Or. en


