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Pozměňovací návrh 1
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s nejlepší 
možnou zaměstnaností; zdůrazňuje, že 
evropské strukturální fondy mohou 
povzbuzovat regiony k iniciativám na 
vytváření udržitelných pracovních míst; 
doporučuje, aby regionální a místní 
orgány měly odpovídající a trvalé kontakty
s podnikatelským prostředím, 
zaměstnaneckými organizacemi, 
odborovými svazy a nevládními 
organizacemi s cílem předpovídat 
střednědobé a dlouhodobé potřeby 
pracovního trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že regiony 
musí používat evropské strukturální fondy
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regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

k iniciativám na vytváření udržitelných 
pracovních míst; zdůrazňuje, že je důležité, 
aby členské státy využívaly Evropský 
sociální fond k investování do činností 
souvisejících s dovedností, zaměstnaností, 
odbornou přípravou a rekvalifikací
s cílem zvýšit počet pracovních příležitostí
a zlepšit jejich kvalitu prostřednictvím 
národních, regionálních a místních 
projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Richard Seeber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných a trvalých pracovních míst,
a to hlavně v oblasti technologií 
budoucnosti; konstatuje, že finanční 
prostředky ze strukturálních fondů mohou 
pomoci snížit emise CO2;  

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí
v novém udržitelném hospodářství a pro 
zmírňování vlivů hospodářské krize má 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst; věří, že 
odborná zkušenost starších lidí může 
rovněž napomoci těmto iniciativám, a bere 
tak na vědomí, že se zvyšuje podíl starších 
osob na celkovém počtu obyvatel EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Tamás Deutsch, László Surján

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst, zejména
v některých okrajových a příhraničních 
regionech, které musí stále častěji čelit 
výzvám souvisejícím s nezaměstnaností;

Or. hu



PE441.220v01-00 6/29 AM\815619CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 6
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly, podporovat hospodářství
a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že na vytváření 
nových a udržitelných pracovních míst 
musí být využit potenciál evropských 
strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a podporovat trh práce; 
zdůrazňuje, že evropské strukturální fondy 
mohou povzbuzovat regiony k iniciativám 
na vytváření udržitelných pracovních míst;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou 
zaměstnaností; zdůrazňuje, že regiony 
musí využít evropské strukturální fondy
k iniciativám na vytváření udržitelných 
pracovních míst; 

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s plnou
zaměstnaností; zdůrazňuje, že evropské 
strukturální fondy mohou povzbuzovat 
regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu 
tvorby nových pracovních příležitostí má
v novém udržitelném hospodářství 
rozhodující úlohu politika soudržnosti, 
protože napomáhá odstraňovat regionální 
rozdíly a vytvářet společnost s vysokou 
mírou zaměstnanosti; zdůrazňuje, že 
evropské strukturální fondy mohou 
povzbuzovat regiony k iniciativám na 
vytváření udržitelných pracovních míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. v této souvislosti zdůrazňuje význam 
konceptu integrovaného rozvoje měst; 
udržitelná přeměna znevýhodněných 
městských oblastí by mohla být zdrojem 
inspirace a ukázat, že environmentální 
cíle lze podporovat společně se sociálními
a hospodářskými cíly; domnívá se, že 
předpokladem pro výše uvedené je jasný 
politický rámec včetně zachování podpory 
městského rozměru ve strukturálních 
fondech a trvalé podpory energetické 
účinnosti při výstavbě sociálních bytů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že místní a regionální 
orgány hrají klíčovou roli na cestě k lepší 
udržitelnosti, neboť bojují se změnou 
klimatu prostřednictvím inteligentní 
energetické politiky, která aktivně 
podporuje využívaní obnovitelných energií 
na místní úrovni, decentralizované 
dodávky energie a větší energetickou 
účinnosti, a zároveň nabízejí perspektivu 
nových ekonomických a pracovních 
příležitostí pro občany; vyzývá proto 
členské státy, aby v operačních 
programech kladly větší důraz na 
opatření, která podporují přechod k lepší 
udržitelnosti a boj proti změně klimatu,
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a to u všech typů investic;  

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že za stávající 
hospodářské krize a s ohledem na 
problémy související se změnou klimatu je 
nanejvýše důležité podporovat rozvoj 
ekologického hospodářství; zdůrazňuje, že
v této souvislosti je politika soudržnosti 
EU klíčovým nástrojem, který může 
pomoci při vytváření nových pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje úlohu, kterou hrají orgány 
na místní a regionální úrovni při podpoře 
udržitelného hospodářství, zejména pokud 
jde o jejich schopnost posílit vztahy mezi 
vzdělávacími centry, středisky odborné 
přípravy a výzkumnými centry a MSP; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 14
Heide Rühle

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že vliv změny klimatu
v Evropě se mezi jednotlivými regiony liší
a že podle studie Komise1 jsou změnou 
klimatu zasaženy zejména regiony jižní
a východní Evropy, kde žije více než jedna 
třetina obyvatel Evropské unie, že změna 
klimatu nejvíce postihuje nejvíce 
zranitelné skupiny obyvatel a že 
výsledkem může být prohloubení 
regionálních a sociálních rozdílů;
__________________________________
1 Studie Komise „Regiony 2020 – posouzení budoucích výzev 
pro regiony EU“,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (listopad 2008).

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské 
veřejné dopravy, městské mobility
a vzdělávání;

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání, které 
je základem k získání dalších dovedností 
zaměřených na budoucnost; dodává, že 
zavedení rámcových podmínek pro 
vzdělávání je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
k budování vzdělávacích infrastruktur, 
zejména ve znevýhodněných městských
oblastech a regionech, a aby 
prostřednictvím této podpory umožnily 
vytvořit komplexní vzdělávání přístupné 
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všem; poukazuje na významný potenciál 
(na úrovni vzdělávání a odborné přípravy) 
vytvořený na základě spolupráce mezi 
místními a regionálními orgány, firmami
a sdruženími, pokud jde o vytváření 
udržitelných pracovních míst v oblastech 
městské veřejné dopravy, městské mobility
a vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility a vzdělávání;

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility a vzdělávání; 
doporučuje, aby místní a regionálními 
orgány podporovaly vzdělávací zařízení
s cílem provázat školní osnovy s trendy na 
trhu práce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Manfred Weber, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské 
veřejné dopravy, městské mobility
a vzdělávání;

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility a vzdělávání;

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností, a to i v rámci 
celoživotního vzdělávání a rekvalifikace; 
dodává, že zavedení rámcových podmínek 
pro vzdělávání a odbornou přípravu je
v mnoha státech v příslušnosti regionů; 
vybízí proto regiony, aby využívaly 
strukturální fondy a vytvářely s jejich 
pomocí udržitelná pracovní místa
v oblastech městské veřejné dopravy, 
městské mobility a vzdělávání, přičemž by 
měl být kladen důraz na rovné příležitosti;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 19
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility a vzdělávání;

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, včetně osob bez ukončeného 
vzdělání a bez jakékoli kvalifikace, které je 
základem k získání dalších dovedností; 
dodává, že zavedení rámcových podmínek 
pro vzdělávání a odbornou přípravu je
v mnoha státech v příslušnosti regionů
a místních orgánů; vybízí proto regiony, 
aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Tamás Deutsch, László Surján

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility a vzdělávání; 

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility
a vysokoškolského vzdělávání a výzkumu
a rozvoje;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 21
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vybízí proto regiony, 
aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility a vzdělávání;

2. uznává, že místní a regionální orgány 
hrají důležitou úlohu při vzdělávání 
mladých lidí, které je základem k získání 
dalších dovedností; dodává, že zavedení 
rámcových podmínek pro vzdělávání
a odbornou přípravu je v mnoha státech
v příslušnosti regionů; vyzývá proto 
regiony, aby využívaly strukturální fondy
a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné 
dopravy, městské mobility a vzdělávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Kerstin Westphal, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam Evropského fondu 
pro regionální rozvoj pro vytváření 
skupin/klastrů na regionální úrovni 
prostřednictvím propojení výzkumu, 
inovací a infrastruktury na místní úrovni
v rámci nových technologií, jako např. 
obnovitelné energie nebo energetické 
účinnosti; zdůrazňuje, že vytváření skupin 
může být rozhodujícím podnětem pro 
místní hospodářský rozvoj a může vytvořit 
nová pracovní místa v regionu;
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Or. de

Pozměňovací návrh 23
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je si vědom skutečnosti, že režimy 
financování na úrovni EU, vnitrostátní
a regionální úrovni nejsou dostatečně 
koordinovány, a zdůrazňuje proto potřebu 
lepší mnohoúrovňové koordinace mezi 
programy a podporu lepší provázanosti 
mezi různými společnými politikami 
využívajícími strukturální fondy, fondy 
pro zemědělství a rozvoj venkova, rámcový 
program pro výzkum a rámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace, které 
byly vytvořeny s cílem dosáhnout cílů 
Evropy 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
László Surján, Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje přidanou hodnotu 
celoživotního vzdělávání a vyzývá členské 
státy, aby provedly důkladné zmapování 
místních potenciálů s cílem organizovat 
odborné vzdělávání, které by reagovalo na 
poptávku a které by propojilo dostupné 
zdroje s aktuálními potřebami, a obnovit 
vážnost středního odborného vzdělávání 
poskytováním vzdělávání na vysoké 
úrovni zejména v regionech, kde místní 
potenciál a tradiční pracovní oblasti 
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vyžadují specifické dovednosti a plně 
rozvinuté znalosti; vyzývá Komisi, aby 
členským státům poskytla dostatečnou 
technickou podporu při mapování 
místních potřeb, a konstatuje, že střední 
odborné školy na vysoké úrovni mohou 
vést k postupnému snížení 
nezaměstnanosti a k udržitelné 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
trvale udržitelný rozvoj, zaměstnanost
a hospodářskou a sociální soudržnost 
prostřednictvím investic do vzdělávání, 
odborného vzdělávání, výzkumu
a inovací; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
veřejný sektor na všech úrovních (místní, 
regionální, národní a evropské)
a soukromý sektor zvýšil investice do 
těchto odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá soukromý sektor, aby využil 
Evropský sociální fond k podpoře 
podnikatelského ducha a schopností mezi 
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mladými lidmi a profesnímu poradenství 
pro nezaměstnané osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že MSP hrají klíčovou 
úlohu při podpoře inovací v Evropě; 
zdůrazňuje proto, že je důležité usnadnit 
vytváření nových podniků a podpořit 
jejich konsolidaci, zejména v oblasti 
udržitelného hospodářství;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility 
zaměstnanců; uznává, že zlepšení mobility 
díky kvalitní městské veřejné dopravě 
zlepší přístup k pracovním příležitostem; 
proto vybízí regiony, aby využívaly 
prostředky ze strukturálních fondů na 
opatření v oblasti infrastruktury;

3. zdůrazňuje, že individuální 
automobilová doprava představuje 30 % 
emisí CO2 a znečišťuje zdravé životní 
prostředí, zejména ve velkých městech
a hospodářských centrech; zdůrazňuje, že 
kvalitnější městská veřejná doprava sníží 
znečištění a zároveň zlepší přístup
k pracovním příležitostem; zdůrazňuje, že 
tím zároveň vytvoří nová pracovní místa 
ve veřejné dopravě, v cyklistických
a jiných službách a ve výrobních 
odvětvích; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby využívaly prostředky ze strukturálních 
fondů na podporu dopravy šetrné
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k životnímu prostředí a dopravní
infrastruktury;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Tamás Deutsch, László Surján

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility zaměstnanců;
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
k pracovním příležitostem; proto vybízí 
regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů na opatření v oblasti 
infrastruktury;

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje
význam geografické mobility zaměstnanců;
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
k pracovním příležitostem a že výsledný 
multiplikační efekt je zvláště důležitý
v příhraničních regionech s vysokou 
mírou nezaměstnanosti; proto vybízí 
regiony, místní a regionální samosprávy, 
orgány a nevládní organizace
v příhraničních oblastech, aby využívaly 
prostředky ze strukturálních fondů na 
opatření v oblasti infrastruktury prováděná
v rámci vnitrostátních a meziregionálních 
programů spolupráce;

Or. hu

Pozměňovací návrh 30
Richard Seeber

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility zaměstnanců; 
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
k pracovním příležitostem; proto vybízí 

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility zaměstnanců; 
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
k pracovním příležitostem; proto vybízí 
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regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů na opatření v oblasti 
infrastruktury;

regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů na opatření v oblasti 
infrastruktury, protože zejména
v geograficky znevýhodněných územích, 
jako např. na horách a ostrovních 
regionech, chybí odpovídající místní 
dopravní spojení;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility zaměstnanců; 
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
k pracovním příležitostem; proto vybízí 
regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů na opatření v oblasti 
infrastruktury;

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje
význam geografické mobility zaměstnanců; 
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
k pracovním příležitostem; proto vybízí 
regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů na opatření v oblasti 
infrastruktury a z Evropského sociálního 
fondu na vytvoření lepších vzdělávacích
a pracovních příležitostí pro mladé lidi na 
venkově;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility zaměstnanců; 
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility zaměstnanců; 
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
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k pracovním příležitostem; proto vybízí 
regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů na opatření v oblasti 
infrastruktury; 

k pracovním příležitostem; proto vybízí 
regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů na opatření v oblasti 
infrastruktury a spojení mezi regiony
v různých zemích k vytvoření přeshraniční 
místní dopravní sítě; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility zaměstnanců; 
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
k pracovním příležitostem; proto vybízí 
regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů na opatření v oblasti 
infrastruktury;

3. v souladu se Smlouvami zdůrazňuje 
význam geografické mobility zaměstnanců; 
uznává, že zlepšení mobility díky kvalitní 
městské veřejné dopravě zlepší přístup
k pracovním příležitostem; proto vybízí 
regiony, aby využívaly prostředky ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
na opatření v oblasti infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. dále zdůrazňuje, že zejména
v městských oblastech mají regionální
a místní orgány nejlepší postavení
a nejvíce možností pro vytvoření 
podmínek nezbytných pro rozvoj 
skupin/klastrů inovativních podniků, 
které v současnosti vytváří nejtrvalejší 
pracovní místa;
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Manfred Weber, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam opatření na 
podporu růstu a zaměstnanosti na 
venkově, která by zastavila vylidňování 
venkova;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje důležitou úlohu malých
a středních podniků při trvalé podpoře 
zaměstnanosti na regionální a místní 
úrovni; zdůrazňuje proto, že je třeba 
usnadnit přístup těchto podniků
k finančním prostředkům ze 
strukturálních fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Ricardo Cortés Lastra

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba využít potenciál 
nového udržitelného hospodářství pro 
vytváření pracovních příležitostí ke 
zlepšení kvality a počtu pracovních míst;  

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá odpovědné subjekty členských 
států a Komisi, aby více dbaly na 
udržitelnost spolufinancovaných opatření, 
jež jsou plánována v obecném nařízení 
(1083/2006); upozorňuje příslušné 
subjekty, že finanční prostředky ze 
strukturálních fondů by měly zůstat 
dlouhodobě vázány a že by neměly být bez 
prověření podporovány podniky, které 
možná přemisťují pracovní místa;

4. vyzývá odpovědné subjekty členských 
států a Komisi, aby více dbaly na 
udržitelnost spolufinancovaných opatření, 
jež jsou plánována v obecném nařízení 
(1083/2006); upozorňuje příslušné 
subjekty, že finanční prostředky ze 
strukturálních fondů by měly zůstat 
dlouhodobě vázány a že by měly být 
poskytnuty, pouze pokud je zajištěna 
stálost operací, jak stanoví článek 57 
nařízení (1083/2006);

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Manfred Weber, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá odpovědné subjekty členských 
států a Komisi, aby více dbaly na 
udržitelnost spolufinancovaných opatření, 
jež jsou plánována v obecném nařízení 

4. vyzývá odpovědné subjekty členských 
států a Komisi, aby více dbaly na 
udržitelnost spolufinancovaných opatření, 
jež jsou plánována v obecném nařízení 
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(1083/2006); upozorňuje příslušné 
subjekty, že finanční prostředky ze 
strukturálních fondů by měly zůstat 
dlouhodobě vázány a že by neměly být bez 
prověření podporovány podniky, které 
možná přemisťují pracovní místa;

(1083/2006); upozorňuje příslušné 
subjekty, že finanční prostředky ze 
strukturálních fondů by měly zůstat 
dlouhodobě vázány a že by neměly být bez 
prověření podporovány podniky, které 
možná přemisťují pracovní místa; vyzývá 
příslušné orgány, aby použily odpovídající 
mechanismy sankcí k zastavení tzv. 
nakupování subvencí;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá odpovědné subjekty členských 
států a Komisi, aby více dbaly na 
udržitelnost spolufinancovaných opatření, 
jež jsou plánována v obecném nařízení 
(1083/2006); upozorňuje příslušné 
subjekty, že finanční prostředky ze 
strukturálních fondů by měly zůstat 
dlouhodobě vázány a že by neměly být bez 
prověření podporovány podniky, které 
možná přemisťují pracovní místa;

4. vyzývá odpovědné subjekty členských 
států a Komisi, aby více dbaly na 
udržitelnost spolufinancovaných opatření; 
upozorňuje příslušné subjekty, že finanční 
prostředky ze strukturálních fondů by měly 
zůstat dlouhodobě vázány a že by neměly 
být bez prověření podporovány podniky, 
které možná přemisťují pracovní místa;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá regiony a města, aby přijala 
ambiciózní udržitelnou politiku zadávání 
veřejných zakázek, která hraje klíčovou 
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úlohu při zvyšování pracovního 
potenciálu tím, že vytváří hospodářskou 
poptávku a podporuje udržitelné 
hospodářské odvětví; vyzývá Evropskou 
komisi, aby podpořila regiony a města při 
zavádění udržitelných postupů při 
zadávání veřejných zakázek, např. 
prostřednictvím výměny osvědčených 
postupů, vzdělávacích kurzů a kampaní 
pro zvýšení informovanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce;

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce; zdůrazňuje, že je třeba upřesnit 
okolnosti týkající se provádění projektu
a úzce spolupracovat s Výborem regionů
a organizacemi zastupujícími sítě 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu 5. opakuje svou podporu pilotnímu 
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projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce;

projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Manfred Weber, Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce;

5. poukazuje na pilotní projekt
„ERASMUS pro místní a regionální 
poslance“, který může napomoci obcím
a regionům při výměně osvědčených 
postupů za předpokladu, že je to praktické
a funkční s ohledem na finanční rámec,
a navíc může mít multiplikační efekt
v oblasti politiky trhu práce;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce;

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce za předpokladu, že si projekt 
nevyžádá neúměrně vysoké 
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administrativní náklady;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce;

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce; vyzývá Komisi, aby urychlila 
provádění tohoto pilotního projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce; 

5. vyzývá Komisi, aby pokračovala
v pilotním projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a při zlepšení 
správní kapacity přijetím úspěšných 
modelů a navíc může mít multiplikační 
efekt v oblasti politiky trhu práce;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 48
Tamás Deutsch, László Surján

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce;

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům, a zejména 
voleným zástupcům z příhraničních 
regionů, při výměně osvědčených postupů
a navíc může mít multiplikační efekt
v oblasti politiky trhu práce;

Or. hu

Pozměňovací návrh 49
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila 
pokračování pilotního projektu 
„ERASMUS pro místní a regionální 
poslance“, který musí napomoci obcím
a regionům při výměně osvědčených 
postupů a měl by mít multiplikační efekt
v oblasti politiky trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů a navíc může mít 
multiplikační efekt v oblasti politiky trhu 
práce;

5. opakuje svou podporu pilotnímu 
projektu „ERASMUS pro místní
a regionální poslance“, který může 
napomoci obcím a regionům při výměně 
osvědčených postupů, včetně podporování 
iniciativ na místní úrovni, a navíc může 
mít multiplikační efekt v oblasti politiky 
trhu práce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby část zisků 
vzniklých ze systému obchodování
s emisemi použily na klimatická opatření 
na místní úrovni, což podpoří vytváření 
pracovních míst na místní úrovni
a pomůže členským státům snižovat emise 
skleníkových plynů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Iuliu Winkler, Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. doporučuje, aby regionální orgány 
přijaly strategie rozvoje, které by byly
v souladu s cíly strategie EU 2020, s cílem 
vytvářet nová pracovní místa
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v udržitelném hospodářství.

Or. ro


