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Pozměňovací návrh 1
Ricardo Cortés Lastra

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na strategickou zprávu 
Komise o politice soudržnosti z dubna 
2010, která shrnuje vnitrostátní 
strategické zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že součástí nařízení o 
strukturálních fondech je povinnost států 
EU 15 vyčlenit prostředky na splnění 
Lisabonských cílů se zaměřením 
prostředků politiky soudržnosti na 
atraktivitu členských států a regionů, růst a 
zaměstnanost,

A. vzhledem k tomu, že při zohlednění 
skutečnosti, že konečným cílem politiky
soudržnosti je snížit rozdíl mezi úrovní 
rozvoje různých regionů a zaostalost 
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů, včetně venkovských oblastí, je od 
roku 2007 součástí nařízení o 
strukturálních fondech povinnost států EU 
15 vyčlenit prostředky na splnění 
Lisabonských cílů se zaměřením 
prostředků politiky soudržnosti na 
atraktivitu členských států a regionů, růst a 
zaměstnanost, 

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že od roku 2007 je 
součástí nařízení o strukturálních fondech 
povinnost států EU 15 vyčlenit prostředky 
na splnění Lisabonských cílů se zaměřením 
prostředků politiky soudržnosti na 
atraktivitu členských států a regionů, růst a 
zaměstnanost,

A. vzhledem k tomu, že od roku 2007 je 
součástí nařízení o strukturálních fondech 
povinnost států EU 15 vyčlenit prostředky 
na splnění Lisabonských cílů a že státy
EU 12 dobrovolně uplatnily podobné 
nepovinné vyčleňování prostředků se 
zaměřením prostředků politiky soudržnosti 
na atraktivitu členských států a regionů, 
růst a zaměstnanost,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že – především 
v současném období recese – politika 
soudržnosti představuje hlavní nástroj, 
jímž lze podpořit růst a zaměstnanost 
v EU, neboť disponuje stabilní výší 
finančních prostředků a používá 
decentralizovaný systém řízení,

B. vzhledem k tomu, že – především 
v současném období recese – politika 
soudržnosti představuje jeden z hlavních 
nástrojů, jímž lze podpořit růst,
konkurenceschopnost a zaměstnanost 
v EU, neboť kromě jiného disponuje 
stabilní výší finančních prostředků,
používá decentralizovaný systém řízení a 
začlenila priority udržitelného rozvoje 
Společenství mezi své základní cíle;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že – především 
v současném období recese – politika 
soudržnosti představuje hlavní nástroj, jímž 
lze podpořit růst a zaměstnanost v EU, 
neboť disponuje stabilní výší finančních 
prostředků a používá decentralizovaný 
systém řízení,

B. vzhledem k tomu, že – především 
v současném období recese – politika 
soudržnosti představuje hlavní nástroj, jímž 
lze podpořit růst a zaměstnanost v EU, 
neboť disponuje stabilní výší finančních 
prostředků pro programy a politiky 
dlouhodobého rozvoje a používá 
decentralizovaný systém řízení,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že dvě třetiny investic 
ve veřejném sektoru EU pocházejí 
z regionální a místní úrovně a že zásadní 
politické pravomoci jsou často soustředěny 
v regionálních a místních orgánech, které 
jsou klíčovými subjekty při provádění
stávající Lisabonské strategie a budoucí 
strategie EU 2020,

C. vzhledem k tomu, že dvě třetiny investic 
ve veřejném sektoru EU pocházejí 
z regionální a místní úrovně a že zásadní 
politické pravomoci jsou často soustředěny 
v regionálních a místních orgánech, které 
jsou klíčovými subjekty při realizaci
stávající Lisabonské strategie a budoucí 
strategie EU 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti musí být nedílnou součástí 
strategie EU 2020, neboť je zahrnuta do 

D. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti, dle předchozího rozhodnutí, 
jež mezi její priority zahrnulo přispět 
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Lisabonské smlouvy jako nástroj pro 
dosažení cílů Smlouvy,

k dosažení cílů stanovených Lisabonskou 
a Göteborskou strategií, musí být nedílnou 
součástí strategie EU 2020, neboť přispívá 
k podpoře růstu, konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti, jež představují strategické 
cíle Unie,

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti musí být nedílnou součástí
strategie EU 2020, neboť je zahrnuta do 
Lisabonské smlouvy jako nástroj pro 
dosažení cílů Smlouvy,

D. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti musí být uvažována ve vztahu 
ke strategii EU 2020, neboť je zahrnuta do 
Lisabonské smlouvy jako nástroj pro 
dosažení cílů Smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Lena Kolarska-Bobińska 

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že navrhovaná 
strategie EU 2020, podobně jako 
Lisabonská strategie, dostatečně neodráží 
různý stupeň rozvoje regionů a členských 
států, a proto nekladou dostatečný důraz 
na ekonomickou soudržnost v rozšířené 
EU,

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že z celkové výše finančních 
prostředků přidělených na období 2007–
2013 byla v průběhu sedmiletého období 
vyčleněna částka přibližně 228 miliard 
EUR na priority Lisabonské strategie; 
poukazuje na skutečnost, že celková výše 
přidělených prostředků i v EU 12 přesáhla 
požadované percentuální podíly;

1. poznamenává, že politika soudržnosti je 
nástrojem pro rozvoj politik Unie, protože 
přechody jsou podmíněné realizací jistých 
investic; konstatuje, že z celkové 
výše finančních prostředků přidělených na 
období 2007–2013 byla v průběhu 
sedmiletého období vyčleněna částka 
přibližně 228 miliard EUR na priority 
Lisabonské strategie; poukazuje na 
skutečnost, že celková výše přidělených 
prostředků i v EU 12 přesáhla požadované 
percentuální podíly;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že z celkové výše finančních 
prostředků přidělených na období 2007–
2013 byla v průběhu sedmiletého období 
vyčleněna částka přibližně 228 miliard 
EUR na priority Lisabonské strategie; 
poukazuje na skutečnost, že celková výše 
přidělených prostředků i v EU 12 přesáhla 
požadované percentuální podíly;

1. konstatuje, že z celkové výše finančních 
prostředků přidělených na období 2007–
2013 byla v průběhu sedmiletého období 
vyčleněna částka přibližně 228 miliard 
EUR na priority Lisabonské strategie; 
poukazuje na skutečnost, že celková výše 
přidělených prostředků i v EU 12 přesáhla 
navrhované percentuální podíly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poznamenává, že se přidělené prostředky 
ve velké míře různí v závislosti na 
členských státech a cílech; zdůrazňuje, že 
neexistuje univerzální řešení pro všechny 
oblasti a že jakékoli pokusy o jeho 
uplatnění by vedly ke stavu, kdy by nebylo 
možné jej sladit s jakoukoli strategií pro 
růst, a jejich výsledkem by bylo 
nedostačující uplatňování; 

2. poznamenává, že se přidělené prostředky 
ve velké míře různí v závislosti na 
členských státech a cílech; zdůrazňuje, že 
neexistuje univerzální řešení pro všechny 
oblasti a že jakékoli pokusy o jeho 
uplatnění by vedly ke stavu, kdy by nebylo 
možné jej sladit s jakoukoli strategií pro 
růst, a jejich výsledkem by bylo 
nedostačující uplatňování; proto by měl být 
zvážen přístup k zavedení strategií pro 
makroregiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poznamenává, že se přidělené prostředky 
ve velké míře různí v závislosti na 
členských státech a cílech; zdůrazňuje, že 
neexistuje univerzální řešení pro všechny 
oblasti a že jakékoli pokusy o jeho 
uplatnění by vedly ke stavu, kdy by nebylo 
možné jej sladit s jakoukoli strategií pro 
růst, a jejich výsledkem by bylo 
nedostačující uplatňování; 

2. poznamenává, že se přidělené prostředky 
ve velké míře různí v závislosti na 
členských státech a cílech; zdůrazňuje, že 
neexistuje univerzální řešení pro všechny 
oblasti a že jakékoli pokusy o jeho 
uplatnění by vedly k nedostatečnému 
zapojení a ztotožnění s jakoukoli strategií 
pro růst, a jejich výsledkem by bylo 
nedostačující uplatňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že původní Lisabonská 
strategie, založená výhradně na otevřené 
metodě koordinace, nebyla strukturálně 
schopná dosáhnout svých stanovených 
cílů a že skutečných výsledků bylo 
dosaženo pouze tehdy, když byla napojena 
na politiku soudržnosti; zdůrazňuje, že 
této chyby je třeba se v navrhované 
strategii EU 2020 vyvarovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. s politováním konstatuje, že kvůli 
opožděnému začátku programů a 
následnému nedostatku údajů o výdajích 
nelze v této fázi ověřit spojitost mezi 
prostředky přidělenými na programy a 
skutečnými výdaji; netrpělivě očekává 
zveřejnění strategické zprávy Komise a 
vyzývá k uskutečnění interinstitucionální 
debaty na vysoké úrovni, která bude 
vycházet ze zprávy Komise, provede 
analýzu přispění politiky soudržnosti 
k cílům Lisabonské strategie a zhodnotí 
jejich propojení v budoucnosti;

4. s politováním konstatuje, že kvůli 
opožděnému začátku programů a 
následnému nedostatku údajů o výdajích 
nelze v této fázi ověřit spojitost mezi 
prostředky přidělenými na programy a 
skutečnými výdaji ani analyzovat 
velkorysost investic v Lisabonské strategii, 
zejména co se týče programování v méně 
rozvinutých zemích; netrpělivě očekává 
zveřejnění strategické zprávy Komise a 
vyzývá k uskutečnění interinstitucionální 
debaty na vysoké úrovni, která bude 
vycházet ze zprávy Komise, provede 
analýzu přispění politiky soudržnosti 
k cílům Lisabonské strategie a zhodnotí 
jejich propojení v budoucnosti;

Or. es
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Pozměňovací návrh 16
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. kriticky hodnotí skutečnost, že 
neexistuje celkové hodnocení dopadu 
výdajů na soudržnost na regionální rozvoj; 
vyzývá Komisi, aby zhodnotila územní 
dopad vyčleňování prostředků ze 
strukturálních fondů na Lisabonskou 
strategii a posoudila, zda tento systém 
skutečně přispívá k vyváženému a 
soudržnému územnímu rozvoji; 

5. kriticky hodnotí skutečnost, že
neexistuje celkové hodnocení dopadu 
výdajů na soudržnost na regionální rozvoj; 
vyzývá Komisi, aby zhodnotila územní 
dopad vyčleňování prostředků ze 
strukturálních fondů na Lisabonskou 
strategii a posoudila, zda tento systém 
skutečně přispívá k vyváženému a 
soudržnému regionálnímu rozvoji; 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
László Surján

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. uznává, že efektivní hodnocení musí 
vycházet z ukazatelů, které umožňují 
porovnávání a propojování dat mezi 
regiony; naléhavě vyzývá Komisi, aby do 
roku 2012 předložila návrh ukazatelů pro 
hodnocení, a zajistila tak prostředky 
k měření daného dopadu, a aby pro další 
programové období provedla nezbytné 
úpravy; 

6. uznává, že efektivní hodnocení musí 
vycházet z ukazatelů, které umožňují 
porovnávání a propojování dat mezi 
regiony; naléhavě vyzývá Komisi, aby do 
roku 2012 předložila návrh ukazatelů pro 
hodnocení, a zajistila tak prostředky 
k měření daného dopadu s ohledem na 
množství a kvalitu a dále aby pro další 
programové období provedla nezbytné 
úpravy; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. s politováním konstatuje, že součástí 
hlavních cílů Lisabonské agendy byl 
původně hospodářský růst, zaměstnanost a 
sociální soudržnost, avšak po obnovení 
strategie v roce 2005 byl předložen méně 
ambiciózní program, v němž má sociální 
pilíř podřadnou úlohu;

7. s politováním konstatuje, že součástí 
hlavních cílů Lisabonské agendy byl 
původně hospodářský růst, zaměstnanost a 
sociální soudržnost, avšak po obnovení 
strategie v roce 2005 byl předložen méně 
ambiciózní program;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že jedním z hlavních 
omezení Lisabonské strategie je špatná
víceúrovňová správa s nedostatečným
zapojením regionálních a místních orgánů 
a občanské společnosti do navrhování, 
provádění, sdílení a hodnocení strategie; 
doporučuje, aby byly v budoucnu ve všech 
fázích výrazněji zapojeny;

8. domnívá se, že víceúrovňové správy je 
strategickou výhodou politiky soudržnosti, 
ale zdůrazňuje, že zapojení regionálních a 
místních orgánů a občanské společnosti do 
navrhování, provádění, sdílení a hodnocení 
této politiky stále ještě není dostatečné; 
doporučuje, aby byly v budoucnu ve všech 
fázích výrazněji zapojeny; dále 
poznamenává, že jedna z obtíží týkajících
se správy vyplývá ze systému dohledu a 
kontroly stanoveného Komisí, a proto trvá 
zdůrazňuje, že je nutné přistoupit 
k významným změnám ve správě a 
v kontrolních procesech, aby tato politika 
byla flexibilnější a efektivnější; 
poznamenává dále, že strategie nesmí 
podléhat extrémně složitým pravidlům;

Or. es
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Pozměňovací návrh 20
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že jedním z hlavních 
omezení Lisabonské strategie je špatná 
víceúrovňová správa s nedostatečným 
zapojením regionálních a místních orgánů 
a občanské společnosti do navrhování, 
provádění, sdílení a hodnocení strategie; 
doporučuje, aby byly v budoucnu ve všech 
fázích výrazněji zapojeny;

8. domnívá se, že jedním z hlavních 
omezení Lisabonské strategie je špatná 
víceúrovňová správa s nedostatečným 
zapojením regionálních a místních orgánů 
a občanské společnosti do navrhování, 
provádění, sdílení a hodnocení strategie;
vyzývá v souladu s principem subsidiarity 
zmíněném v Lisabonské smlouvě a 
s náležitým ohledem na význam městské 
samosprávy, aby byly v budoucnu ve všech 
fázích výrazněji zapojeny

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje skutečnost, že uplatňování 
zásady partnerství v Lisabonské strategii 
zvýšilo pocit sounáležitosti s cíli u 
místních a regionálních orgánů a 
hospodářských a sociálních subjektů a 
zajistilo delší udržitelnost opatření;

9. zdůrazňuje skutečnost, že uplatňování 
zásady partnerství v Lisabonské strategii 
zvýšilo pocit sounáležitosti s cíli u 
místních a regionálních orgánů a 
hospodářských a sociálních subjektů a 
zajistilo delší udržitelnost opatření; vyzývá 
Komisi, aby efektivněji monitorovala 
uplatňování principu partnerství 
v členských státech;

Or. de
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Pozměňovací návrh 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poznamenává, že evropské regiony a 
města hrají zásadní roli v provádění
Lisabonské strategie, protože se jedná o 
klíčové činitele v oblasti inovačních, 
výzkumných a vzdělávacích politik; 
zdůrazňuje, že provádějí více než jednu 
třetinu veřejných investic EU a výdaje 
strukturálních fondů soustředí stále více 
na cíle spojené s růstem a zaměstnaností;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na skutečnost, že zejména 
regionální úroveň hraje klíčovou roli jako 
prostředek k zasažení nesčetných 
hospodářských a sociálních subjektů, které 
žijí a pracují v Evropě, především malých a 
středních podniků, a k podpoře vzdělávání 
a odborné přípravy, výzkumu, inovace a 
rozvoje;

10. zdůrazňuje, že regionální a místní 
orgány mohou vytvořit podmínky, které 
podporují růst podniků na jejich území, 
ale domnívá se, že budoucnost těchto 
evropských území nemůže být založena 
pouze na konkurenci; poukazuje na 
skutečnost, že zejména regionální úroveň 
hraje klíčovou roli jako prostředek 
k zasažení nesčetných hospodářských a 
sociálních subjektů, které žijí a pracují 
v Evropě, především malých a středních 
podniků, a k podpoře vzdělávání a odborné 
přípravy, výzkumu, inovace a rozvoje;

Or. es
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Pozměňovací návrh 24
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na skutečnost, že zejména 
regionální úroveň hraje klíčovou roli jako 
prostředek k zasažení nesčetných 
hospodářských a sociálních subjektů, které 
žijí a pracují v Evropě, především malých a 
středních podniků, a k podpoře vzdělávání 
a odborné přípravy, výzkumu, inovace a 
rozvoje;

10. poukazuje na skutečnost, že zejména 
regionální a místní úroveň hraje klíčovou 
roli jako prostředek k zasažení nesčetných 
hospodářských a sociálních subjektů, které 
žijí a pracují v Evropě, především malých a 
středních podniků, a k podpoře vzdělávání 
a odborné přípravy, výzkumu, inovace a 
rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. poukazuje na skutečnost, že zejména 
regionální úroveň hraje klíčovou roli jako 
prostředek k zasažení nesčetných 
hospodářských a sociálních subjektů, které 
žijí a pracují v Evropě, především malých a 
středních podniků, a k podpoře vzdělávání 
a odborné přípravy, výzkumu, inovace a 
rozvoje;

10. poukazuje na skutečnost, že zejména 
regionální a místní úroveň hraje klíčovou 
roli jako prostředek k zasažení nesčetných 
hospodářských a sociálních subjektů, které 
žijí a pracují v Evropě, především malých a 
středních podniků, a k podpoře vzdělávání 
a odborné přípravy, výzkumu, inovace a 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. doporučuje posílit součinnost 
národních strategických referenčních 
rámců a národních programů reforem
prostřednictvím podpory pravidelného a 
posíleného dialogu na všech úrovních, 
včetně úrovně Společenství, mezi orgány 
správy zodpovídající za politiku 
soudržnosti a Lisabonskou strategii;

11. vyjadřuje politování nad slabou
součinností, která existovala mezi
národními strategickými referenčními
rámci a národními programy reforem 
v rámci strategie, které chyběl pravidelný
intenzivní dialog na všech úrovních, 
včetně úrovně Společenství, mezi orgány 
správy zodpovídající za politiku 
soudržnosti a Lisabonskou strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. doporučuje posílit součinnost 
národních strategických referenčních 
rámců a národních programů reforem 
prostřednictvím podpory pravidelného a 
posíleného dialogu na všech úrovních, 
včetně úrovně Společenství, mezi orgány 
správy zodpovídající za politiku 
soudržnosti a Lisabonskou strategii;

11. doporučuje posílit součinnost 
národních strategických referenčních 
rámců a národních programů reforem 
prostřednictvím podpory pravidelného a 
posíleného dialogu na všech úrovních, 
včetně úrovně Společenství, mezi orgány 
správy zodpovídající za politiku 
soudržnosti a Lisabonskou strategii a 
tematicky relevantními partnery;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. oceňuje výsledky, jichž bylo doposud 12. oceňuje výsledky, jichž bylo doposud 
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dosaženo prostřednictvím nástrojů 
finančního inženýrství a spolupráce s EIB 
při podpoře inovace a výzkumu skrze 
obnovitelné způsoby financování; uznává 
jejich potenciál navýšit investice a žádá o 
jejich posílení především, co se týče 
nástrojů JEREMIE a JESSICA s cílem 
zajistit lepší podporu podnikům a malým a 
středním podnikům; doporučuje 
zjednodušení pravidel pro tyto nástroje, 
což umožní, aby je využíval větší počet 
příjemců;

dosaženo prostřednictvím nástrojů 
finančního inženýrství a spolupráce s EIB 
při podpoře inovace a výzkumu skrze 
obnovitelné způsoby financování a 
zdůrazňuje potřebu zlepšit propojení 
různých finančních nástrojů EU a EIB; 
uznává jejich potenciál navýšit investice a 
žádá o jejich posílení především, co se týče 
nástrojů JEREMIE a JESSICA s cílem 
zajistit lepší podporu podnikům a malým a 
středním podnikům; doporučuje 
zjednodušení pravidel pro tyto nástroje, 
což umožní, aby je využíval větší počet 
příjemců;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritami;

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritami; poukazuje 
ovšem na to, že nástroje jako Lisabonská 
strategie nebo strategie EU 2020 jsou 
výsledkem shody mezi členskými státy na
velmi různých stupních rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritami; 

13. vítá diskusi o strategii EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritami;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritami;

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje její charakter dlouhodobé vize, 
která směřuje k vytvoření rámce pro 
koordinaci vnitrostátních ekonomických 
politik v zájmu posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a souhlasí 
s určenými prioritami;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 

13. konstatuje, že Komise přijala návrh 
budoucí strategie EU 2020; zdůrazňuje, že 
tato strategie je dlouhodobé povahy a 
směřuje k vytvoření rámcových podmínek 
pro stabilní růst a vytváření pracovních 
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souhlasí s určenými prioritami; míst v Evropě, a souhlasí s určenými 
prioritami;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritami; 

13. konstatuje, že Komise přijala návrh 
budoucí strategie EU 2020; zdůrazňuje, že 
tato strategie je dlouhodobé povahy a 
směřuje k vytvoření rámcových podmínek 
pro stabilní růst v Evropě, a souhlasí 
s určenými prioritami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritami;

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritami; zdůrazňuje 
důležitost dalšího rozvoje víceúrovňového 
územního přístupu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 35
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k vytvoření rámcových 
podmínek pro stabilní růst v Evropě, a 
souhlasí s určenými prioritám;

13. vítá skutečnost, že Komise přijala 
návrh budoucí strategie EU 2020; 
zdůrazňuje, že tato strategie je dlouhodobé 
povahy a směřuje k tomu uskutečnit nyní
přechod k udržitelné ekonomice tak, že 
bude oddělen hospodářský růst od 
spotřeby zdrojů a energie;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. velmi doporučuje, aby Komise 
připravila pečlivé zhodnocení slabých míst 
v provádění Lisabonské strategie, aby se u 
strategie EU 2020 zamezilo opakování 
stejných chyb;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. lituje nicméně způsobu, jakým byla 
tato strategie navržena: Ještě před 
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dokončením hodnocení stávající 
Lisabonské strategie a bez řádné 
konzultace s Evropským parlamentem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá k vytvoření strategie v souladu 
s Lisabonskou strategií pro sladění 
infrastruktury s evropskými normami 
pomocí modernizace systémů silniční, 
železniční a letecké přepravy, zavedením
opatření pro neznečišťující dopravu, 
kvalitativním zlepšením přístupu k pitné 
vodě, kanalizaci a odpadním systémům,  
zavedením efektivnější správy životního 
prostředí a zajištěním udržitelného 
využívání přírodních zdrojů a 
obnovitelných energií s vidinou
ekonomického rozvoje a zlepšené sociální 
soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že nová strategie by měla 
kromě HDP zahrnout soubor ukazatelů 
dobrých životních podmínek a také 
ukazatele, které berou v úvahu širší 
ekonomické externality a environmentální 
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tlak, a domnívá se, že tyto ukazatele by 
měly být definovány, přijaty a hodnoceny 
demokratickými a inovativními postupy;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje potřebu koordinovat tuto 
evropskou politiku se strategickými cíli, o 
které usiluje EU, aniž by ovšem došlo 
k tomu, že v členských státech budou 
narušeny určité procesy požadavky jistých
investic, které by nemusely být těmi 
prioritními nebo by nemusely být pro 
rozvoj  jednotlivých členských států
nezbytné; vyzývá k tomu, aby byla 
členským státům povolena větší flexibilita 
při provádění politiky soudržnosti , aby 
bylo zajištěno, že tato obecně urychluje 
dosažení prioritních cílů;

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. naléhavě vyzývá EU k tomu, aby 
přijala konkrétní opatření a podnikla 
vhodné kroky k uspokojení specifických 
potřeb ostrovních, horských pobřežních a 
nejodlehlejších regionů, s přihlédnutím 
k právnímu základu územní soudržnosti 
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v nové Lisabonské smlouvě;

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. oceňuje skutečnost, že návrh 
zohledňuje sociální rozměr, s politováním 
však konstatuje, že sociální rozměr nemá 
ve strategii ústřední postavení; zdůrazňuje, 
že stávající krize prokázala skutečnost, že 
žádná strategie pro růst nesmí zanedbávat 
cíle sociální ochrany, přístup ke službám, 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a 
vytváření kvalitních pracovních míst;

14. oceňuje skutečnost, že návrh 
zohledňuje sociální rozměr; zdůrazňuje, že 
stávající krize prokázala skutečnost, že 
žádná strategie pro růst nesmí zanedbávat 
cíle sociální ochrany, přístup ke službám, 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a 
vytváření kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. oceňuje skutečnost, že návrh 
zohledňuje sociální rozměr, s politováním
však konstatuje, že sociální rozměr nemá 
ve strategii ústřední postavení; zdůrazňuje, 
že stávající krize prokázala skutečnost, že 
žádná strategie pro růst nesmí zanedbávat 
cíle sociální ochrany, přístup ke službám, 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a 
vytváření kvalitních pracovních míst;

14. oceňuje skutečnost, že návrh 
zohledňuje sociální rozměr, zdůrazňuje
však, že ekonomický pilíř má ústřední 
postavení v oblasti vytváření pracovních 
míst, a proto je zásadní dokončit vytvoření 
volného, otevřeného a funkčního 
vnitřního trhu, který umožní podnikům
flexibilně reagovat na makroekonomické 
trendy; zdůrazňuje, že stávající krize 
prokázala skutečnost, že žádná strategie 
pro růst nesmí zanedbávat cíle sociální 
ochrany, přístup ke službám, boj proti
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chudobě a sociálnímu vyloučení a 
vytváření kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. oceňuje skutečnost, že návrh 
zohledňuje sociální rozměr, s politováním 
však konstatuje, že sociální rozměr nemá 
ve strategii ústřední postavení; zdůrazňuje, 
že stávající krize prokázala skutečnost, že 
žádná strategie pro růst nesmí zanedbávat
cíle sociální ochrany, přístup ke službám, 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a 
vytváření kvalitních pracovních míst;

14. oceňuje skutečnost, že návrh 
zohledňuje sociální rozměr, s politováním 
však konstatuje, že sociální rozměr nemá 
ve strategii ústřední postavení; zdůrazňuje, 
že stávající krize prokázala skutečnost, že 
cíle sociální ochrany, přístupu ke službám, 
boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 
a vytváření kvalitních pracovních míst jsou 
pro sociální soudržnost v Evropě nezbytné 
a musí tedy v rámci strategie EU 2020 
získat vyšší prioritu;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších a 
inteligentnějších pracovních míst, 
připouští však, že nový hospodářský model 
by mohl vést k nerovnoměrnému rozložení 
nákladů a přínosů mezi jednotlivými 
členskými státy a regiony, a může tedy 
vyžadovat opatření na úrovni Unie, 
jejichž cílem bude tomuto riziku předejít;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 46
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších a 
inteligentnějších pracovních míst, připouští 
však, že nový hospodářský model by mohl 
vést k nerovnoměrnému rozložení nákladů 
a přínosů mezi jednotlivými členskými 
státy a regiony, a může tedy vyžadovat 
opatření na úrovni Unie, jejichž cílem 
bude tomuto riziku předejít;

15. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších a 
inteligentnějších pracovních míst, připouští 
však, že nový hospodářský model by mohl 
vést k nerovnoměrnému rozložení nákladů 
a přínosů mezi jednotlivými členskými 
státy a regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
László Surján

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších a 
inteligentnějších pracovních míst, připouští 
však, že nový hospodářský model by mohl 
vést k nerovnoměrnému rozložení nákladů 
a přínosů mezi jednotlivými členskými 
státy a regiony, a může tedy vyžadovat 
opatření na úrovni Unie, jejichž cílem 
bude tomuto riziku předejít;

15. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších a 
inteligentnějších pracovních míst, připouští 
však, že nový hospodářský model by mohl 
vést k nerovnoměrnému rozložení nákladů 
a přínosů mezi jednotlivými členskými 
státy a regiony, a aby se předešlo tomuto 
riziku tedy vyzývá Unii, aby přijala 
zodpovědnost a určila klíčové oblasti 
opatření, kde je v souladu s principem 
subsidiarity intervence na evropské úrovni 
nejvhodnější k  dosažení nejlepších 
výsledků pro všechny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších a 
inteligentnějších pracovních míst, připouští 
však, že nový hospodářský model by mohl 
vést k nerovnoměrnému rozložení nákladů 
a přínosů mezi jednotlivými členskými 
státy a regiony, a může tedy vyžadovat 
opatření na úrovni Unie, jejichž cílem bude 
tomuto riziku předejít;

15. vítá výzvu k vytváření udržitelnějších a 
inteligentnějších pracovních míst, připouští 
však, že nový hospodářský model by mohl 
vést k nerovnoměrnému rozložení nákladů 
a přínosů mezi jednotlivými členskými 
státy a regiony, a může tedy vyžadovat 
opatření na úrovni Unie, jejichž cílem bude 
tomuto riziku předejít; vyzývá Komisi, aby 
připravila evropskou strategii pro zelená 
pracovní místa, aby se ve znevýhodněných 
regionech a v regionech, které zasáhla 
krize, využilo cenného potenciálu 
udržitelné ekonomiky pro zaměstnanost ;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje potřebu efektivnějšího 
využití lidského kapitálu v souladu se 
strategií EU 2020; věří, že by tak mohlo 
být učiněno pomocí navýšení investic do 
vzdělávání, pomocí sladění obsahu kurzů 
s potřebami pracovního trhu, 
prostřednictvím přivedení a udržení co 
největší pracovní síly, vytváření většího 
množství pracovních míst, aby byla 
uspokojena poptávka, a povzbuzováním 
adaptability a obchodního ducha a 
podporou rovnosti a sociálního 



PE439.965v01-00 26/50 AM\809976CS.doc

CS

začleňování;

Or. ro

Pozměňovací návrh 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně 
investovat a že především inovace by měly 
být měřeny na základě svých výsledků;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou 
klíčovými nástroji, jimiž lze podpořit
rozvoj EU a její konkurenceschopnost ve 
vztahu ke globálním výzvám; zastává 
názor, že do těchto oblastí je třeba 
pravidelně investovat a že především 
inovace by měly být měřeny na základě 
svých výsledků;

16. zdůrazňuje, že výzkum a inovace jsou 
klíčovými nástroji pro rozvoj EU a mohou 
ji učinit konkurenceschopnější ve vztahu 
ke globálním výzvám; je přesvědčen, že 
vzdělání a odborná příprava jsou 
základními podmínkami pro dosažení 
těchto cílů; zastává názor, že do těchto 
oblastí je třeba pravidelně investovat a že 
především inovace by měly být měřeny na 
základě svých výsledků;

Or. de
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Pozměňovací návrh 52
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně investovat 
a že především inovace by měly být 
měřeny na základě svých výsledků;

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně investovat 
a také pravidelně hodnotit pokrok na 
základě dosažených výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Sophie Auconie, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně investovat 
a že především inovace by měly být 
měřeny na základě svých výsledků;

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně investovat 
a že především inovace by měly být 
měřeny na základě svých výsledků; vyzývá 
v tomto ohledu k lepší koordinaci 
strukturálních fondů a rámcového 
programu v zájmu maximalizace výhod 
plynoucích z prostředků určených na 
budoucí výzkum a inovace;

Or. en



PE439.965v01-00 28/50 AM\809976CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 54
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně investovat 
a že především inovace by měly být 
měřeny na základě svých výsledků;

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně investovat 
a že především inovace by měly být 
měřeny na základě svých výsledků; 
poznamenává, že by konkurenční výhoda 
Evropy mohla být podpořena 
prostřednictvím rozvoje „chytré 
specializace“ v rámci regionálních 
uskupení v členských státech a 
v regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně investovat 
a že především inovace by měly být 
měřeny na základě svých výsledků;

16. zdůrazňuje, že vzdělávání, odborná 
příprava, výzkum a inovace jsou klíčovými 
nástroji, jimiž lze podpořit rozvoj EU a její 
konkurenceschopnost ve vztahu ke 
globálním výzvám; zastává názor, že do 
těchto oblastí je třeba pravidelně a 
rozumně investovat a že především 
inovace by měly být měřeny na základě 
svých výsledků, například na základě 
jejich úspěšného přenosu službám a 
průmyslu a jejich skutečného uplatnění
v těchto odvětvích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje velký význam ekonomické 
konkurenceschopnosti v nových členských 
státech s ohledem na dlouhodobý růst;
domnívá se, že toto si vyžádá navýšení 
výdajů na výzkum a vývoj, větší 
konkurenceschopnost ze strany místních 
ekonomik a lepší podporu infrastruktury
pro podnikání, aby bylo členským státům 
umožněno přizpůsobit se „znalostní 
ekonomice“;

Or. ro

Pozměňovací návrh 57
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. uznává, že stanovená struktura cílů
ve strukturálních politikách byla 
v průběhu svých prvních let úspěšná; 
vyzývá v zájmu spolehlivosti plánování
k zachování této struktury a principu 
sdílené správy; uznává, že by mohlo být 
pro úpravu cílů 2020 nezbytné přizpůsobit 
jejich obsah;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že územní rozměr 
Lisabonské smlouvy bude naplněn pouze 
tehdy, až bude zaručeno, že také lidé ve 
znevýhodněných regionech mají přístup 
k základním výdobytkům vysoké kvality
v oblasti dopravy, infrastruktury, 
telekomunikací a energie (včetně sítí) za 
přijatelné ceny;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že nedostatky v infrastruktuře 
se v Evropě do značné míry různí, což brání 
potenciálu růstu; domnívá se, že je třeba 
vytvořit skutečně rovné podmínky v oblasti 
dopravy, energetiky, telekomunikací a 
infrastruktury informačních technologií, 
zahrnout je do strategie a zajistit, aby nadále 
tvořily zásadní součást politiky soudržnosti;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že nedostatky 
v infrastruktuře se v Evropě do značné 
míry různí, což brání potenciálu růstu; 
domnívá se, že je třeba vytvořit skutečně 
rovné podmínky v oblasti dopravy, 
energetiky, telekomunikací a 
infrastruktury informačních technologií, 
zahrnout je do strategie a zajistit, aby 
nadále tvořily zásadní součást politiky 
soudržnosti;

17. konstatuje, že nedostatky 
v infrastruktuře se v Evropě do značné 
míry různí, což brání potenciálu růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Danuta Jazłowiecka, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že nedostatky 
v infrastruktuře se v Evropě do značné 
míry různí, což brání potenciálu růstu; 
domnívá se, že je třeba vytvořit skutečně 
rovné podmínky v oblasti dopravy, 
energetiky, telekomunikací a infrastruktury 
informačních technologií, zahrnout je do 
strategie a zajistit, aby nadále tvořily 
zásadní součást politiky soudržnosti;

17. konstatuje, že nedostatky 
v infrastruktuře se v Evropě do značné 
míry různí, což brání potenciálu růstu a 
hladkému fungování vnitřního trhu; 
domnívá se, že je třeba vytvořit skutečně
rovné podmínky v oblasti dopravy, 
energetiky, telekomunikací a infrastruktury 
informačních technologií, zahrnout je do 
strategie a zajistit, aby nadále tvořily 
zásadní součást politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Sabine Verheyen, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že nedostatky 
v infrastruktuře se v Evropě do značné 
míry různí, což brání potenciálu růstu; 
domnívá se, že je třeba vytvořit skutečně 
rovné podmínky v oblasti dopravy, 
energetiky, telekomunikací a infrastruktury 
informačních technologií, zahrnout je do 
strategie a zajistit, aby nadále tvořily 
zásadní součást politiky soudržnosti;

17. konstatuje, že nedostatky 
v infrastruktuře, zejména ve venkovských 
regionech, se v Evropě do značné míry 
různí, což brání potenciálu růstu; domnívá 
se, že je třeba vytvořit skutečně rovné 
podmínky v oblasti dopravy, energetiky, 
telekomunikací a infrastruktury 
informačních technologií, zahrnout je do 
strategie a zajistit, aby nadále tvořily 
zásadní součást politiky soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
László Surján

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že nedostatky 
v infrastruktuře se v Evropě do značné 
míry různí, což brání potenciálu růstu; 
domnívá se, že je třeba vytvořit skutečně 
rovné podmínky v oblasti dopravy, 
energetiky, telekomunikací a infrastruktury 
informačních technologií, zahrnout je do 
strategie a zajistit, aby nadále tvořily 
zásadní součást politiky soudržnosti;

17. konstatuje, že nedostatky 
v infrastruktuře se v Evropě do značné 
míry různí, což brání potenciálu růstu; 
zdůrazňuje důležitost přeshraniční 
spolupráce v tomto ohledu a domnívá se, 
že je třeba vytvořit skutečně rovné 
podmínky v oblasti dopravy, energetiky, 
telekomunikací a infrastruktury 
informačních technologií, zahrnout je do 
strategie a zajistit, aby nadále tvořily 
zásadní součást politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. uznává, že rozpočet EU musí hrát 
ústřední roli v dosahování cílů strategie 
EU 2020. Domnívá se, že politika 
soudržnosti je vzhledem ke svému 
strategickému zaměření, silné a závazné 
podmíněnosti, na míru šitým intervencím 
a monitorování a technické podpoře
efektivním a účinným mechanismem pro 
provádění strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sabine Verheyen,Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. poznamenává, že zejména s ohledem 
na přístup k širokopásmovému připojení 
existují ve venkovských oblastech značné 
nedostatky, které musí být odstraněny 
v souladu s cíli stanovenými v digitální 
agendě, aby byl podpořen udržitelný 
ekonomický rozvoj těchto regionů;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že byla uznána úloha 
strukturálních fondů při plnění cílů EU 
2020; zdůrazňuje však, že politika 

18. vítá skutečnost, že byla uznána úloha 
strukturálních fondů při plnění cílů EU 
2020; zdůrazňuje však, že politika 
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soudržnosti nepředstavuje pouze stabilní 
zdroj finančních prostředků; její hlavní 
zásady – integrovaný přístup, víceúrovňová 
správa a skutečné partnerství – jsou klíčové 
pro zaručení úspěchu strategie a měly by 
do ní být v plné míře začleněny; 

soudržnosti nepředstavuje pouze stabilní 
zdroj finančních prostředků; její hlavní cíle 
– překonání rozdílů mezi regiony a
zavedení skutečné ekonomické, sociální a 
územní soudržnosti v Evropě – a zásady –
integrovaný přístup, víceúrovňová správa a 
skutečné partnerství – jsou klíčové 
doplňující prvky pro zaručení úspěchu 
strategie a měly by s ní být koordinovány; 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že byla uznána úloha 
strukturálních fondů při plnění cílů EU 
2020; zdůrazňuje však, že politika 
soudržnosti nepředstavuje pouze stabilní 
zdroj finančních prostředků; její hlavní 
zásady – integrovaný přístup, víceúrovňová 
správa a skutečné partnerství – jsou klíčové 
pro zaručení úspěchu strategie a měly by 
do ní být v plné míře začleněny;

18. vítá skutečnost, že byla uznána úloha 
strukturálních fondů při plnění cílů EU 
2020; zdůrazňuje však, že politika 
soudržnosti nepředstavuje pouze stabilní 
zdroj finančních prostředků, ale také 
mocný nástroj pro ekonomický rozvoj 
všech evropských regionů; její hlavní 
zásady – integrovaný přístup, víceúrovňová 
správa a skutečné partnerství – jsou klíčové 
pro zaručení úspěchu strategie a měly by 
do ní být v plné míře začleněny;

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že byla uznána úloha 
strukturálních fondů při plnění cílů EU 

18. vítá skutečnost, že byla uznána úloha, 
kterou by strukturální fondy mohly hrát 
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2020; zdůrazňuje však, že politika 
soudržnosti nepředstavuje pouze stabilní 
zdroj finančních prostředků; její hlavní 
zásady – integrovaný přístup, víceúrovňová 
správa a skutečné partnerství – jsou klíčové 
pro zaručení úspěchu strategie a měly by 
do ní být v plné míře začleněny;

při plnění cílů EU 2020; zdůrazňuje však, 
že politika soudržnosti nepředstavuje 
pouze stabilní zdroj finančních prostředků; 
její hlavní zásady – integrovaný přístup, 
víceúrovňová správa a skutečné partnerství 
– jsou klíčové pro zaručení úspěchu 
strategie a měly by do ní být v plné míře 
začleněny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že pokud má být 
dosaženo vysoké míry 
konkurenceschopnosti, je nezbytné zajistit 
efektivní a rozsáhlou infrastrukturu; 
v této souvislosti musí zůstat prioritou pro 
budoucí strategii EU 2020 vytvoření 
vhodných finančních nástrojů pro 
modernizaci a propojení infrastruktur
napříč EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 70
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá k tomu, aby byly přezkoumány 
výdaje ze strukturálních fondů EU
z hlediska jejich dobrého vlivu na životní 
prostředí, šetření se zdroji a efektivního 
využívání energie, aby bylo dosaženo cílů 
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strategie EU 2020, totiž přechodu 
k ekonomice s nízkou spotřebou zdrojů a 
mírné k životnímu prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že klíčovým prvkem 
strategie EU 2020 musí být silná a řádně 
financovaná politika soudržnosti, která 
obsáhne všechny evropské regiony; 
domnívá se, že tato politika a její 
horizontální přístup tvoří předpoklad pro 
úspěšné plnění cílů EU 2020 i pro 
dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti v EU; odmítá jakékoli pokusy 
o opětovné převedení politiky soudržnosti 
na vnitrostátní úroveň a žádá o naprostou 
podporu regionálního rozměru při 
přezkumu rozpočtu EU;

19. zdůrazňuje, že klíčovým doplňujícím 
prvkem strategie EU 2020 musí být silná a 
řádně financovaná politika soudržnosti; 
domnívá se, že tato politika a její 
horizontální přístup tvoří jedinečný nástroj 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v EU a jako taková je 
důležitým předpokladem pro úspěšné 
plnění cílů strategie EU 2020; odmítá 
jakékoli pokusy o opětovné převedení 
politiky soudržnosti na vnitrostátní úroveň 
a žádá o naprostou podporu regionálního 
rozměru při přezkumu rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Georgios Stavrakakis, Ricardo Cortés Lastra

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že pro úspěch strategie 
EU 2020 je mimořádně důležitá včasná 
definice prováděcích mechanismů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není 
podřízena strategii EU 2020; poukazuje na 
to, že priority politiky soudržnosti by měly 
být přizpůsobeny cílům EU 2020 a zároveň 
by měl být zaručen dostatečný prostor pro 
flexibilitu, která umožní vyhovět 
regionálním specifikům a podpořit slabší 
regiony, aby překonaly své sociálně-
ekonomické problémy a zmírnily rozdíly; 

20. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není 
podřízena strategii EU 2020; poukazuje na 
to, že priority politiky soudržnosti by měly 
vyplývat z předpokládaného jednotného 
evropského strategického referenčního
rámce a být přizpůsobeny cílům EU 2020 
a zároveň by měl být zaručen dostatečný 
prostor pro flexibilitu, která umožní 
vyhovět regionálním a národním 
specifikům a podpořit slabší regiony, aby 
překonaly své sociálně-ekonomické 
problémy a zmírnily rozdíly; vzhledem 
k tomu, že nezáleží na procesu, ale na 
výsledcích, nesmí společný přístup 
nadřazovat podstatu strategie EU 2020 
ani budoucí vytváření politiky
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není 
podřízena strategii EU 2020; poukazuje na 
to, že priority politiky soudržnosti by měly 
být přizpůsobeny cílům EU 2020 a zároveň 
by měl být zaručen dostatečný prostor pro 
flexibilitu, která umožní vyhovět 
regionálním specifikům a podpořit slabší 
regiony, aby překonaly své sociálně-
ekonomické problémy a zmírnily rozdíly;

20. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není 
podřízena strategii EU 2020; poukazuje na 
to, že priority politiky soudržnosti by měly 
být přizpůsobeny cílům EU 2020 a zároveň 
by měl být zaručen dostatečný prostor pro 
flexibilitu, která umožní vyhovět 
regionálním specifikům a podpořit slabší 
regiony, aby překonaly své sociálně-
ekonomické problémy a zmírnily rozdíly a 
zároveň dále zajišťovaly rozvoj
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inovačních kapacit 
konkurenceschopnějších regionů;

Or. it

Pozměňovací návrh 75
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není 
podřízena strategii EU 2020; poukazuje na 
to, že priority politiky soudržnosti by měly 
být přizpůsobeny cílům EU 2020 a zároveň 
by měl být zaručen dostatečný prostor pro 
flexibilitu, která umožní vyhovět 
regionálním specifikům a podpořit slabší 
regiony, aby překonaly své sociálně-
ekonomické problémy a zmírnily rozdíly; 

20. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není 
podřízena strategii EU 2020; poukazuje na 
to, že priority politiky soudržnosti by měly 
být přizpůsobeny cílům EU 2020 a zároveň 
by měl být zaručen dostatečný prostor pro 
flexibilitu, která umožní vyhovět 
regionálním specifikům a podpořit slabší 
nejchudší regiony, aby překonaly své 
sociálně-ekonomické problémy a zmírnily 
rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není 
podřízena strategii EU 2020; poukazuje na 
to, že priority politiky soudržnosti by měly 
být přizpůsobeny cílům EU 2020 a zároveň 
by měl být zaručen dostatečný prostor pro 
flexibilitu, která umožní vyhovět 
regionálním specifikům a podpořit slabší 
regiony, aby překonaly své sociálně-
ekonomické problémy a zmírnily rozdíly;

20. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není 
podřízena strategii EU 2020; poukazuje na 
to, že priority politiky soudržnosti by měly 
být přizpůsobeny cílům EU 2020 a zároveň 
by měl být zaručen dostatečný prostor pro 
flexibilitu, která umožní vyhovět 
regionálním specifikům a podpořit slabší 
regiony, aby překonaly své sociálně-
ekonomické problémy, přírodní 
znevýhodnění a zmírnily rozdíly;
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Or. en

Pozměňovací návrh 77
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá, aby byl v porovnání s 
Lisabonskou strategií ve strategii EU 2020 
zlepšen systém správy; doporučuje, aby byl 
navržen a uplatněn v souladu se zásadou 
víceúrovňové správy s cílem zajistit větší
zapojení místních a regionálních orgánů a
subjektů občanské společnosti; 

21. žádá, aby byl v porovnání s 
Lisabonskou strategií ve strategii EU 2020 
zlepšen systém správy; doporučuje, aby byl 
navržen a uplatněn v souladu se zásadou 
víceúrovňové správy s cílem zajistit 
povinné zapojení místních a regionálních 
orgánů a dobrovolné konzultace se
subjekty občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá, aby byl v porovnání s 
Lisabonskou strategií ve strategii EU 2020 
zlepšen systém správy; doporučuje, aby byl 
navržen a uplatněn v souladu se zásadou 
víceúrovňové správy s cílem zajistit větší 
zapojení místních a regionálních orgánů a 
subjektů občanské společnosti;

21. žádá, aby byl v porovnání s 
Lisabonskou strategií ve strategii EU 2020 
zlepšen systém správy; doporučuje, aby byl 
navržen a uplatněn v souladu se zásadou 
víceúrovňové správy, mimo jiné s využitím 
nástrojů politiky soudržnosti, s cílem 
zajistit větší zapojení místních a 
regionálních orgánů a subjektů občanské 
společnosti;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 79
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. žádá, aby byl v porovnání s 
Lisabonskou strategií ve strategii EU 2020 
zlepšen systém správy; doporučuje, aby byl 
navržen a uplatněn v souladu se zásadou 
víceúrovňové správy s cílem zajistit větší 
zapojení místních a regionálních orgánů a 
subjektů občanské společnosti; 

21. žádá, aby byl v porovnání s 
Lisabonskou strategií ve strategii EU 2020 
zlepšen systém správy; doporučuje, aby byl 
navržen a uplatněn v souladu se zásadou 
víceúrovňové správy s cílem zajistit větší 
zapojení místních a regionálních orgánů a 
subjektů občanské společnosti; zdůrazňuje, 
že toto zapojení by mělo zahrnovat přijetí 
dohod týkajících se víceúrovňové zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že územní soudržnost
musí být jakožto nový cíl Lisabonské 
smlouvy nedílnou součástí strategie a 
tvořit předpoklad pro dosažení jejích cílů;

22. domnívá se, že strategie EU 2020 musí 
být nedílnou součástí dosahování cíle 
územní soudržnosti jakožto nového cíle
Lisabonské smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že územní soudržnost musí 22. domnívá se, že územní soudržnost musí 
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být jakožto nový cíl Lisabonské smlouvy 
nedílnou součástí strategie a tvořit 
předpoklad pro dosažení jejích cílů;

být jakožto nový cíl Lisabonské smlouvy 
nedílnou součástí strategie a tvořit 
předpoklad pro dosažení jejích cílů a 
požaduje, aby byla zvláštní pozornost 
věnována regionům, které mají závažné 
přírodní nebo demografické znevýhodnění 
např. ostrovním, příhraničním a horským 
regionům; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že územní soudržnost musí 
být jakožto nový cíl Lisabonské smlouvy 
nedílnou součástí strategie a tvořit 
předpoklad pro dosažení jejích cílů;

22. domnívá se, že územní soudržnost musí 
být jakožto nový cíl Lisabonské smlouvy 
nedílnou součástí strategie a tvořit 
předpoklad pro dosažení jejích cílů; 
domnívá se, že místní iniciativy v otázce 
přeshraniční spolupráce skýtají potenciál 
pro územní soudržnost, který ještě nebyl 
dostatečně využit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že územní soudržnost musí 
být jakožto nový cíl Lisabonské smlouvy 
nedílnou součástí strategie a tvořit 
předpoklad pro dosažení jejích cílů;

22. domnívá se, že územní soudržnost musí 
být jakožto nový cíl Lisabonské smlouvy 
nedílnou součástí strategie a tvořit 
předpoklad pro dosažení jejích cílů; vyzývá 
Komisi, aby ve svých návrzích na budoucí 
strukturu územní spolupráce detailněji 
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stanovila roli makroekonomických 
regionů a tematických strategií; 

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že výraznější územní 
rozměr strategie zohledňující specifika 
evropských regionů a přímé zapojení 
regionálních a místních a orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů povede k větší sounáležitosti 
s jejími cíli na všech úrovních a zajistí 
lepší povědomí o cílech a dosavadních 
výsledcích;

23. poukazuje na to, že výraznější územní 
rozměr strategie zohledňující specifika 
evropských regionů a přímé zapojení 
regionálních a místních a orgánů a 
partnerů dle ustanovení obsažených 
v nařízení o strukturálních fondech, do 
plánování a provádění příslušných 
programů povede k větší sounáležitosti 
s jejími cíli na všech úrovních a zajistí 
lepší povědomí o cílech a dosavadních 
výsledcích;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Lena Kolarska-Bobińska, Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že výraznější územní 
rozměr strategie zohledňující specifika 
evropských regionů a přímé zapojení 
regionálních a místních a orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů povede k větší sounáležitosti 
s jejími cíli na všech úrovních a zajistí 
lepší povědomí o cílech a dosavadních 
výsledcích; 

23. poukazuje na to, že výraznější územní 
rozměr strategie zohledňující specifika a 
různé stupně rozvoje evropských regionů a 
přímé zapojení regionálních a místních a 
orgánů do plánování a provádění 
příslušných programů povede k větší 
sounáležitosti s jejími cíli na všech 
úrovních a zajistí lepší povědomí o cílech a 
dosavadních výsledcích; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 86
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že výraznější územní 
rozměr strategie zohledňující specifika 
evropských regionů a přímé zapojení 
regionálních a místních a orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů povede k větší sounáležitosti 
s jejími cíli na všech úrovních a zajistí 
lepší povědomí o cílech a dosavadních 
výsledcích;

23. poukazuje na to, že výraznější územní 
rozměr strategie zohledňující specifika 
evropských regionů a přímé zapojení 
regionálních a místních a orgánů do 
plánování a provádění příslušných 
programů povede k větší sounáležitosti 
s jejími cíli na všech úrovních a zajistí 
lepší povědomí o cílech a dosavadních 
výsledcích; domnívá se také, že regiony 
potřebují kontinuální podporu 
prostřednictvím vývoje inovativních 
finančních nástrojů, aby mohla být
zachována jejich role v dosahování cílů 
Lisabonské strategie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 87
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje důležitost znalosti 
konkrétní situace na místní a regionální 
úrovni pro dosažení cílů strategie EU
2020; z tohoto důvodu považuje za 
nezbytné zajistit sdílené statistiky a 
kapacitu pro čtení ukazatelů také na 
místní a regionální úrovni;

Or. it



PE439.965v01-00 44/50 AM\809976CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 88
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že města mají při 
dosahování cílů EU 2020 klíčovou úlohu; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby byly při 
uplatňování priorit EU 2020 brány v potaz 
jejich zkušenosti a přínos, především co se 
týče změny klimatu a zelených investic; 

24. poukazuje na to, že města mají při 
dosahování cílů EU 2020 klíčovou úlohu; 
je přesvědčena, že pouze vyvážený a chytrý 
rozvoj městských oblastí založený na 
technologickém pokroku může zajistit 
udržitelný růst; zdůrazňuje, že budoucí 
politika soudržnosti musí důrazněji 
respektovat města a přilehlé aglomerace, 
aby jim umožnila mít více nástrojů, být 
propojenější a inteligentnější ve všech 
oblastech veřejného života; naléhavě 
vyzývá k tomu, aby byly při uplatňování 
priorit EU 2020 brány v potaz jejich 
zkušenosti a přínos, především co se týče 
změny klimatu a investic do energie, 
dopravy, vodohospodářství, zdravotní 
péče, veřejné bezpečnost, atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že města mají při 
dosahování cílů EU 2020 klíčovou úlohu; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby byly při 
uplatňování priorit EU 2020 brány v potaz 
jejich zkušenosti a přínos, především co se 
týče změny klimatu a zelených investic; 

24. poukazuje na to, že města mají při 
dosahování cílů EU 2020 klíčovou úlohu; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby byly při 
uplatňování priorit EU 2020 brány v potaz 
jejich zkušenosti a přínos, především co se 
týče změny klimatu a zelených investic; 
souhlasí s navrhovanými závěry Rady, aby 
byly regiony zapojeny do budoucí strategie 
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růstu a zaměstnanosti; konstatuje, že 
vzhledem k tomu, že provádění jakékoli 
strategie v této oblasti musí být prováděno 
ve spolupráci s regiony a městy, navrhuje, 
aby Komise a Rada vzaly v úvahu rady 
Výboru pro regiony týkající se strategie 
EU 2020; odkazuje v tomto smyslu také 
na inovační monitoring Výboru pro 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že města mají při 
dosahování cílů EU 2020 klíčovou úlohu; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby byly při 
uplatňování priorit EU 2020 brány v potaz 
jejich zkušenosti a přínos, především co se 
týče změny klimatu a zelených investic;

24. poukazuje na to, že města mají při 
dosahování cílů EU 2020 klíčovou úlohu; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby byly při 
uplatňování priorit EU 2020 brány v potaz 
jejich zkušenosti a přínos, především co se 
týče změny klimatu a investic do 
udržitelného ekonomického rozvoje;

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poukazuje na to, že města mají při 
dosahování cílů EU 2020 klíčovou úlohu; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby byly při 
uplatňování priorit EU 2020 brány v potaz 
jejich zkušenosti a přínos, především co se 
týče změny klimatu a zelených investic;

24. poukazuje na to, že města mají při 
dosahování cílů EU 2020 klíčovou úlohu; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby byly při 
uplatňování priorit EU 2020 brány v potaz 
jejich zkušenosti a přínos, především co se 
týče změny klimatu, sociální integrace, 
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demografického vývoje a zelených 
investic;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává, že strukturální fondy jsou 
velmi významným, avšak ne jediným 
nástrojem pro provádění strategie EU 
2020; očekává, že Komise předloží 
konkrétní návrhy pro nastolení součinnosti 
mezi politikou soudržnosti a stávajícími 
odvětvovými politikami v souladu 
s integrovaným přístupem; doporučuje 
racionalizaci cílů, nástrojů a 
administrativních postupů programů a 
sladění programového trvání těchto politik;

25. očekává, že Komise předloží konkrétní 
návrhy pro nastolení součinnosti mezi 
politikou soudržnosti a stávajícími 
odvětvovými politikami v souladu 
s integrovaným přístupem; doporučuje 
racionalizaci cílů, nástrojů a 
administrativních postupů programů a 
sladění programového trvání těchto politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává, že strukturální fondy jsou 
velmi významným, avšak ne jediným 
nástrojem pro provádění strategie EU 
2020; očekává, že Komise předloží 
konkrétní návrhy pro nastolení součinnosti 
mezi politikou soudržnosti a stávajícími 
odvětvovými politikami v souladu 
s integrovaným přístupem; doporučuje 
racionalizaci cílů, nástrojů a 

25. uznává, že strukturální fondy jsou 
velmi významným, avšak ne jediným 
nástrojem pro provádění strategie EU 
2020; očekává, že Komise předloží – aniž 
by předcházela diskuze o budoucím 
finančním rámci – konkrétní návrhy pro 
nastolení součinnosti mezi politikou 
soudržnosti a stávajícími odvětvovými 
politikami v souladu s integrovaným 
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administrativních postupů programů a 
sladění programového trvání těchto politik;

přístupem; doporučuje racionalizaci cílů, 
nástrojů a administrativních postupů 
programů a sladění programového trvání 
těchto politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. je přesvědčena, že Unie by měla 
pokračovat ve využívání svých hlavních 
finančních mechanismů, Fondu 
soudržnosti a strukturálních fondů, které 
mají dobře zavedené metody operačního 
plnění; domnívá se, že pro plnění cílů 
strategie EU 2020 není nezbytné vytvářet 
oddělené tematické fondy, a naopak se 
domnívá, že by měly být začleněny do 
politiky soudržnosti a politiky rozvoje 
venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. doporučuje, aby byl v budoucím 
regulačním rámci přijat zjednodušený 
přístup k využívání strukturálních fondů; 
zdůrazňuje, že harmonizace pravidel a 
postupů může vést ke zjednodušení
systémů provádění a povzbudit potenciální 
příjemce k zapojení do programů s finanční 

26. doporučuje, aby byl v budoucím 
regulačním rámci přijat zjednodušený 
přístup k využívání strukturálních fondů; 
doporučuje vzít v úvahu modely 
osvědčených postupů pro rozvoj nových 
systémů provádění za účelem povzbudit 
potenciální příjemce k zapojení do 
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účastí EU; programů s finanční účastí EU, a to 
efektivněji, než doposud;

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Danuta Jazłowiecka

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. doporučuje, aby byl v budoucím 
regulačním rámci přijat zjednodušený 
přístup k využívání strukturálních fondů; 
zdůrazňuje, že harmonizace pravidel a 
postupů může vést ke zjednodušení 
systémů provádění a povzbudit potenciální 
příjemce k zapojení do programů s finanční 
účastí EU;

26. doporučuje, aby byl v budoucím 
regulačním rámci přijat zjednodušený 
přístup k využívání strukturálních fondů; 
zdůrazňuje, že harmonizace pravidel a 
postupů může vést ke zjednodušení 
systémů provádění a povzbudit potenciální 
příjemce k zapojení do programů s finanční 
účastí EU; doporučuje pokračovat ve 
využívání svých hlavních finančních 
mechanismů jako strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti, které mají dobře 
zavedené metody operačního plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. doporučuje, aby Komise provedla 
výroční zhodnocení priorit strategie EU 
2020 na základě výsledků získaných 
během jejího provádění a aby vzala 
v úvahu jakékoli změny v podmínkách,
kterým z počátku čelila a zhodnotila nové 
priority, které jsou úzce spjaty se změnami 
trvalé povahy na místní, regionální a 
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globální úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 98
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby Parlamentu co 
nejdříve předložila strukturovaný 
pracovní program pro provádění strategie 
a v budoucnu také jasná hodnocení 
provádění; dále vyzývá k vypracování 
jasného pracovního dokumentu, který 
nastaví vztah mezi strategií a politikou
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. domnívá se, že Výbor pro regiony by 
prostřednictvím lisabonské monitorovací
platformy měl i nadále pokračovat v 
monitorování skutečného pokroku 
budoucí strategie EU 2020 a že by členské 
státy měly být požádány o strukturované 
předkládání výročních zpráv o pokroku, 
kterého bylo dosaženo;

Or. en
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