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Pozměňovací návrh 1
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady ze 
dnů 25. a 26. března 2010,

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Jean-Paul Besset

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. června 2010 o strategii EU 2020,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na bod 37 svého usnesení 
2005/2165(INI),

Or. it
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Pozměňovací návrh 4
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že podpora 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a solidarity mezi členskými 
státy je podle článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii jedním z cílů Evropské 
unie,

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Jean-Paul Besset

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
může být konkurenceschopná na světové 
úrovni jen za předpokladu, že se vlivem
vnitřních politik posílí její schopnost 
reagovat na globální problémy, přičemž 
v obdobích recese se ukazuje, že v méně 
rozvinutých regionech je schopnost obnovy 
menší,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
může být konkurenceschopná na světové 
úrovni jen za předpokladu, že pomocí
vnitřních politik, které uvedou do praxe 
udržitelné bezuhlíkové hospodářství 
chránící biologickou rozmanitost, posílí 
svou schopnost reagovat na globální 
problémy, přičemž v obdobích recese se 
ukazuje, že v méně rozvinutých regionech 
je schopnost obnovy menší,

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)



AM\822074CS.doc 5/53 PE443.146v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnost a soudržnost se 
navzájem nevylučují, ale že se některé 
jejich prvky naopak doplňují,

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že navzdory 
významnému pokroku při sbližování 
v rámci Evropské unie lze vysledovat 
tendenci k prohlubování územních rozdílů 
mezi regiony EU, např. pokud jde 
o přístupnost zejména strukturálně 
znevýhodněných regionů, a také v rámci 
regionů a územních celků EU, což může 
vést k územní segregaci, prohloubit 
rozdíly v úrovni prosperity mezi regiony 
EU a oslabit konkurenceschopnost EU 
v celosvětovém měřítku,

Or. es

Pozměňovací návrh 8
Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podmínkou 
dosažení konkurenceschopnosti je 
skutečně udržitelný hospodářský rozvoj 
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v celé EU,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nezávislá 
skupina odborníků vedená panem Eskem 
Ahem, která byla jmenována po summitu 
v Hampton Court, ve zprávě o výzkumu, 
vývoji a inovacích určuje klíčové oblasti –
elektronické zdravotnictví, farmaceutické 
výrobky, dopravu a logistiku, životní 
prostředí, digitální obsah, energetiku 
a bezpečnost  – v nichž může trh podpořit 
inovace a v nichž může sehrát významnou 
roli veřejná politika,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pro dosažení cílů 
EU 2020 bude třeba připustit, že existuje 
rozdílná úroveň rozvoje a různě omezené 
kapacity, a stanovované cíle by měly 
odpovídat skutečné situaci a potřebám 
zjištěným při konzultacích se všemi 
zúčastněnými subjekty na jednotlivých 
úrovních správy,

D. vzhledem k tomu, že v zájmu dosažení 
cílů EU 2020 bude třeba připustit, že 
existuje rozdílná úroveň rozvoje a různě 
omezené kapacity, a že stanovované cíle by 
měly odpovídat skutečné situaci 
a potřebám,

Or. de
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Pozměňovací návrh 11
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pro dosažení cílů 
EU 2020 bude třeba připustit, že existuje 
rozdílná úroveň rozvoje a různě omezené 
kapacity, a stanovované cíle by měly 
odpovídat skutečné situaci a potřebám 
zjištěným při konzultacích se všemi 
zúčastněnými subjekty na jednotlivých 
úrovních správy,

D. vzhledem k tomu, že v zájmu dosažení 
cílů EU 2020 bude třeba uznat existenci 
rozdílných výchozích pozic, pokud jde 
o úroveň rozvoje a různě omezené 
kapacity, a že stanovené cíle by měly 
odpovídat skutečné situaci a potřebám 
zjištěným při konzultacích se všemi 
zúčastněnými subjekty na jednotlivých 
úrovních správy,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jean-Paul Besset

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Evropská rada na 
svém zasedání v březnu 2010 uznala 
důležitost podporování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, a zvláště 
rozvoje infrastruktury, pro přispění 
k úspěchu strategie EU 2020 za okolností, 
kdy se tato nová strategie bude zabývat 
překážkami v hospodářském rozvoji,

E. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 
16. června 2010 vyjadřuje zklamání 
z hlavních prvků nové strategie EU 2020, 
kterou schválila Evropská rada dne 
26. března 2010, a žádá, aby si tato 
strategie vytkla za cíl nabídnout širokou 
politickou vizi budoucnosti Evropské unie, 
která by měla být konkurenceschopným, 
sociálním a pevným společenstvím, jehož 
politická činnost by měla mít na zřeteli 
zájmy občanů a ochranu životního 
prostředí,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 13
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Evropská rada na 
svém zasedání v březnu 2010 uznala 
důležitost podporování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, a zvláště 
rozvoje infrastruktury, pro přispění 
k úspěchu strategie EU 2020 za okolností, 
kdy se tato nová strategie bude zabývat 
překážkami v hospodářském rozvoji,

E. vzhledem k tomu, že Evropská rada na 
svém zasedání v březnu 2010 uznala 
význam podpory hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti, a to i pomocí
rozvoje infrastruktury, pro
zajištění úspěchu strategie EU 2020 za 
okolností, kdy se tato nová strategie bude 
zabývat překážkami v hospodářském 
rozvoji,

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že se politika 
soudržnosti osvědčila jako účinný 
a flexibilní nástroj pro zvládání 
socioekonomických problémů 
vyplývajících z finanční krize,

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že kromě dobré 
infrastruktury jsou základními 
předpoklady konkurenceschopnosti 
podpora výzkumu, inovací 
a technologického rozvoje a odpovídající 
kvalitní vzdělání obyvatel v regionech,

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že kromě dopadů 
krize se budeme muset v příštích letech 
vyrovnat s dalšími výzvami –
přizpůsobením se globalizaci, 
demografickými změnami, změnou 
klimatu a otázkami spjatými s energetikou 
– a regiony budou v zajištění toho, aby 
byly vytvořeny podmínky pro omezení 
dopadu těchto problémů na veřejnost,
sehrávat zásadní úlohu; a vzhledem 
k tomu, že je proto třeba na základě 
identifikovaných potřeb posílit tyto 
regiony využíváním principu partnerství 
a vhodných nástrojů v oblasti předběžného
posouzení územního dopadu různých 
druhů politik,

F. vzhledem k tomu, že regiony budou 
sehrávat zásadní úlohu při omezování
dopadu krize na veřejnost, a vzhledem 
k tomu, že nové problémy, před něž nás 
postavila světová krize, si žádají zmírnění  
dopadů využíváním principu partnerství 
a vhodných nástrojů pro předběžné
posouzení územního dopadu různých 
druhů politik,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jean-Paul Besset

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že kromě dopadů 
krize se budeme muset v příštích letech 
vyrovnat s dalšími výzvami –
přizpůsobením se globalizaci, 
demografickými změnami, změnou 
klimatu a otázkami spjatými s energetikou 
– a regiony budou v zajištění toho, aby byly 
vytvořeny podmínky pro omezení dopadu 
těchto problémů na veřejnost, sehrávat 
zásadní úlohu; a vzhledem k tomu, že je 
proto třeba na základě identifikovaných
potřeb posílit tyto regiony využíváním 
principu partnerství a vhodných nástrojů 
v oblasti předběžného posouzení územního 
dopadu různých druhů politik,

F. vzhledem k tomu, že kromě dopadů 
krize se budeme muset v příštích letech 
vyrovnat s dalšími výzvami –
přizpůsobením se globalizaci, 
demografickými změnami, změnou 
klimatu, otázkami spjatými s energetikou 
a ochranou biologické rozmanitosti – a že 
regiony budou při vytváření podmínek pro 
omezení dopadu těchto problémů na 
veřejnost sehrávat zásadní úlohu; 
a vzhledem k tomu, že je proto třeba na 
základě zjištěných potřeb posílit regiony 
využíváním principu partnerství 
a vhodných nástrojů pro předběžné
posouzení územního dopadu různých 
druhů politik,

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že kromě dopadů 
krize se budeme muset v příštích letech 
vyrovnat s dalšími výzvami –
přizpůsobením se globalizaci, 
demografickými změnami, změnou 
klimatu a otázkami spjatými s energetikou 
– a regiony budou v zajištění toho, aby byly 
vytvořeny podmínky pro omezení dopadu 
těchto problémů na veřejnost, sehrávat 
zásadní úlohu; a vzhledem k tomu, že je 
proto třeba na základě identifikovaných
potřeb posílit tyto regiony využíváním 
principu partnerství a vhodných nástrojů 
v oblasti předběžného posouzení územního 
dopadu různých druhů politik,

F. vzhledem k tomu, že kromě dopadů 
krize se budeme muset v příštích letech 
vyrovnat s dalšími výzvami –
přizpůsobením se globalizaci, 
demografickými změnami a následným 
vylidňováním regionů, změnou klimatu 
a otázkami spjatými s energetikou – a že 
regiony budou při vytváření podmínek pro 
omezení dopadu těchto problémů na 
veřejnost, sehrávat zásadní úlohu; 
a vzhledem k tomu, že je proto třeba na 
základě zjištěných potřeb posílit regiony 
využíváním principu partnerství 
a vhodných nástrojů pro předběžné
posouzení územního dopadu různých 
druhů politik,
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Or. fi

Pozměňovací návrh 19
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že jak se ukázalo na 
základě výsledků diskusí o strategiích a 
programech v oblasti politiky soudržnosti 
na programové období 2007–2013, kvalita 
programů a zapojení zúčastněných 
subjektů se na všech úrovních správy  
zlepšily, a přispívají tak účinněji
k dosažení lisabonských cílů hospodářské 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti,

G. vzhledem k tomu, že jak se ukázalo na 
základě výsledků diskusí o strategiích 
a programech v oblasti politiky soudržnosti 
na programové období 2007–2013, kvalita 
programů a zapojení zúčastněných 
subjektů se na všech úrovních správy 
zlepšily, což je významným krokem vpřed 
na cestě k dosažení lisabonských cílů 
hospodářské konkurenceschopnosti 
a zaměstnanosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že existuje řada 
pracovních nástrojů a analytických metod 
navržených na místní a regionální úrovni, 
které přispívají k pokroku v hospodářském 
rozvoji a sociálním začleňování, což 
prokazuje účast a odhodlání místních 
a regionálních subjektů v rámci politiky 
soudržnosti,

I. vzhledem tomu, že zapojení místních 
a regionálních subjektů do politiky 
soudržnosti se odráží v jejich místních 
a regionálních strategiích, jejichž cílem je 
dosažení pokroku v hospodářském rozvoji 
a sociálním začleňování,

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že hospodářskou 
konkurenceschopnost zaostávajících 
regionů podporuje rozvoj všech typů 
infrastruktury umožňující přístup ke 
vzdělání, výzkumu a inovacím,

J. vzhledem k tomu, že hospodářská 
konkurenceschopnost zaostávajících
regionů je podpořena rozvojem jejich 
kapacit, které umožňují přístup ke 
vzdělání, výzkumu a inovacím,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že hospodářskou
konkurenceschopnost zaostávajících 
regionů podporuje rozvoj všech typů 
infrastruktury umožňující přístup ke 
vzdělání, výzkumu a inovacím,

J. vzhledem k tomu, že hospodářská
konkurenceschopnost zaostávajících 
regionů je podpořena rovněž rozvojem
všech typů infrastruktury umožňující mimo 
jiné přístup ke vzdělání, výzkumu 
a inovacím,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že ačkoli některé 
prvky těchto nástrojů, jako je stejný 
časový rámec a sladění s lisabonskou 
agendou, umožňují součinnost, zároveň 
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přetrvávají rozdíly, jako jsou odlišné 
právní základy, tematické versus územní 
zaměření a sdílené versus centralizované 
řízení,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přidanou hodnotu, kterou poskytuje 
politika soudržnosti Evropské unie, a úlohu 
této politiky jakožto nástroje EU pro 
zvyšování konkurenceschopnosti regionů, 
uskutečňování strukturálních reforem 
a zlepšování možností regionů 
přizpůsobovat se světovému 
hospodářskému ovzduší;

1. vítá přínos politiky soudržnosti Evropské 
unie a úlohu této politiky jakožto nástroje 
EU pro zvyšování konkurenceschopnosti 
regionů, uskutečňování strukturálních 
reforem a zlepšování možností regionů 
přizpůsobovat se světové hospodářské 
situaci; konstatuje, že v globálně 
konkurenceschopných ekonomikách 
(USA, Japonsko) jsou rozdíly v úrovni 
rozvoje jednotlivých regionů poměrně 
malé;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přidanou hodnotu, kterou poskytuje 
politika soudržnosti Evropské unie, a úlohu 
této politiky jakožto nástroje EU pro 
zvyšování konkurenceschopnosti regionů, 
uskutečňování strukturálních reforem 
a zlepšování možností regionů 
přizpůsobovat se světovému 

1. vítá dosažené úspěchy politiky 
soudržnosti EU a její potenciální přínos
pro strategii Evropa 2020  i úlohu této 
politiky jakožto nástroje EU pro zvyšování 
konkurenceschopnosti regionů, 
uskutečňování strukturálních reforem 
a zlepšování možností regionů 
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hospodářskému ovzduší; přizpůsobovat se světové hospodářské 
situaci;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přidanou hodnotu, kterou poskytuje 
politika soudržnosti Evropské unie, a úlohu 
této politiky jakožto nástroje EU pro 
zvyšování konkurenceschopnosti regionů, 
uskutečňování strukturálních reforem 
a zlepšování možností regionů 
přizpůsobovat se světovému 
hospodářskému ovzduší;

1. znovu upozorňuje na přínos politiky
soudržnosti Evropské unie a na úlohu této 
politiky jakožto nástroje EU pro
odstraňování rozdílů mezi regiony, čímž 
se zvyšuje jejich konkurenceschopnost, 
a pro uskutečňování strukturálních reforem 
a zlepšování možností regionů 
přizpůsobovat se světové hospodářské 
situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá přidanou hodnotu, kterou poskytuje 
politika soudržnosti Evropské unie, a úlohu 
této politiky jakožto nástroje EU pro
zvyšování konkurenceschopnosti regionů, 
uskutečňování strukturálních reforem 
a zlepšování možností regionů 
přizpůsobovat se světovému 
hospodářskému ovzduší;

1. zdůrazňuje přínos politiky soudržnosti 
Evropské unie a úlohu této politiky při 
zajišťování soudržnosti, zvyšování 
konkurenceschopnosti regionů a snazším 
zahajování strukturálních reforem, čímž se 
posilují možnosti regionů přizpůsobovat se 
světové hospodářské situaci;

Or. es
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Pozměňovací návrh 28
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. oceňuje, že na období 2007–2013 
všechny členské státy vyčlenily v souladu 
s druhými strategickými směry 
Společenství o soudržnosti významnou 
část svých celkových finančních 
prostředků na výzkum, vývoj, inovace 
a rozvoj znalostní ekonomiky, což vedlo 
k vypracování 246 vnitrostátních nebo 
regionálních operačních programů 
s celkovou částkou 86 miliard EUR 
určenou na výzkum a inovace, z nichž 50 
miliard EUR již bylo vyčleněno na klíčový 
výzkum a vývoj a nejdůležitější inovace;
konstatuje, že politika soudržnosti se stala 
hlavním zdrojem evropské pomoci v této 
oblasti a překonala rozpočet sedmého 
rámcového programu pro výzkum (50,5 
miliard EUR) i rozpočet rámcového 
programu pro konkurenceschopnost 
a inovace (3,6 miliard EUR); poukazuje 
na možnost stanovení efektivních 
kvantifikovaných cílů vyjádřených 
v částkách určených na financování 
výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že větší koncentrací zdrojů 
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politiky soudržnosti lze zajistit, aby tato 
politika významně přispěla k posílení 
konkurenceschopnosti, inovací 
a zaměstnanosti v EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného 
sektoru, který tím, že provádí politiku
soudržnosti, pomáhá obnovit důvěru 
a solidaritu v období recese i po ní 
prostřednictvím veřejných investic, zvláště 
do infrastruktury, a zajišťování 
udržitelného rozvoje;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného 
i soukromého sektoru při provádění 
politiky soudržnosti na místní a regionální 
úrovni a při obnově důvěry a solidarity
v období recese i po ní prostřednictvím 
veřejných investic a snazšího přístupu 
MSP k financování a úvěrovým nástrojům 
(jakou jsou Jeremie a Jasper), čímž 
zajišťují udržitelný rozvoj regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jean-Paul Besset

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného 
sektoru, který tím, že provádí politiku 
soudržnosti, pomáhá obnovit důvěru 
a solidaritu v období recese i po ní 
prostřednictvím veřejných investic, zvláště 
do infrastruktury, a zajišťování
udržitelného rozvoje;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného 
sektoru, který tím, že provádí politiku 
soudržnosti, pomáhá obnovit důvěru 
a solidaritu v období recese i po ní 
prostřednictvím veřejných investic na 
podporu udržitelného rozvoje;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného 
sektoru, který tím, že provádí politiku 
soudržnosti, pomáhá obnovit důvěru 
a solidaritu v období recese i po ní 
prostřednictvím veřejných investic, zvláště 
do infrastruktury, a zajišťování 
udržitelného rozvoje;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného 
sektoru, který tím, že provádí politiku
soudržnosti, pomáhá obnovit důvěru 
a solidaritu v období recese i po ní tím, že 
zaručuje rovné podmínky přístupu 
k veřejným investicím, zvláště do 
infrastruktury, nových technologií 
a lidského kapitálu, a zajišťuje udržitelný 
rozvoj;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného 
sektoru, který tím, že provádí politiku
soudržnosti, pomáhá obnovit důvěru 
a solidaritu v období recese i po ní 
prostřednictvím veřejných investic, zvláště 
do infrastruktury, a zajišťování 
udržitelného rozvoje;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu veřejného 
sektoru na všech správních úrovních při 
provádění politiky soudržnosti s cílem
obnovit důvěru a solidaritu v období recese 
i po ní, při realizaci veřejných investic, 
zvláště do infrastruktury, a zajišťování 
udržitelného rozvoje; 

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)



PE443.146v01-00 18/53 AM\822074CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že hospodářská 
konkurenceschopnost regionů EU úzce 
souvisí s náležitou úrovní zaměstnanosti, 
vzdělanou a zkušenou pracovní silou, 
sociálním zabezpečením a přístupem 
k veřejným službám; v této souvislosti 
nabývá podpora sociální soudržnosti 
poskytovaná politikou soudržnosti na 
významu pro celkovou regionální 
konkurenceschopnost v celosvětovém 
měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že jak je uvedeno 
v Lisabonské smlouvě, vyvážený 
hospodářský rozvoj EU snižuje rozdíly 
mezi úrovní rozvoje různých regionů
a připravuje regiony, aby se vyrovnaly 
s problémy globalizace, demografické 
změny a změny klimatu, tím, že zohledňuje 
jejich konkrétní nedostatky;

3. zastává názor, že jak je uvedeno 
v Lisabonské smlouvě, vyvážený 
hospodářský rozvoj EU snižuje rozdíly 
v úrovni regionálního rozvoje a připravuje 
regiony na to, aby se vyrovnaly s problémy 
globalizace, demografických změn, odlivu 
obyvatel z venkovských oblastí a změny 
klimatu tím, že zohledňuje jejich konkrétní 
nedostatky;

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Jean-Paul Besset

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že jak je uvedeno 
v Lisabonské smlouvě, vyvážený 
hospodářský rozvoj EU snižuje rozdíly 
mezi úrovní rozvoje různých regionů
a připravuje regiony, aby se vyrovnaly 
s problémy globalizace, demografické 
změny a změny klimatu, tím, že zohledňuje 
jejich konkrétní nedostatky;

3. zastává názor, že jak je uvedeno 
v Lisabonské smlouvě, vyvážený 
hospodářský rozvoj EU snižuje rozdíly 
v úrovni regionálního rozvoje a připravuje 
regiony na to, aby se vyrovnaly s problémy 
globalizace, demografických změn, změny 
klimatu a ochrany biologické rozmanitosti
tím, že  zohledňuje jejich konkrétní 
nedostatky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti se 
může prostřednictvím vzájemných vazeb 
mezi politikami v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací stát prostředkem k dosažení cílů 
EU 2020, a to podporou a využitím 
specifických možností daného území 
a zajištěním sociální, hospodářské 
a územní soudržnosti;

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti se 
může prostřednictvím vzájemných vazeb 
mezi politikami v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací stát prostředkem k dosažení cílů 
EU 2020, a to podporou a využitím 
specifických možností daného území 
a zajištěním sociální, hospodářské 
a územní soudržnosti; domnívá se, že 
nepřetržitým uplatňováním stávajících 
hlavních směrů politiky soudržnosti se 
zajistí regionální rozměr v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací a vytváření 
pracovních míst v inovativních odvětvích;

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti se 
může prostřednictvím vzájemných vazeb 
mezi politikami v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací stát prostředkem k dosažení cílů 
EU 2020, a to podporou a využitím 
specifických možností daného území 
a zajištěním sociální, hospodářské
a územní soudržnosti;

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti musí
prostřednictvím vzájemných vazeb mezi 
politikami v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací hrát významnou úlohu ve 
strategii Evropa 2020, protože povzbuzuje 
strukturální změny v celé Evropě a na 
všech úrovních – místní, regionální, 
vnitrostátní a přeshraniční – podporuje 
klíčové investiční priority a současně 
zajišťuje sociální, hospodářskou a územní 
soudržnost; zdůrazňuje však, že navzdory 
skutečnosti, že priority politiky 
soudržnosti by měly být v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020, je třeba vytvořit 
dostatečný manévrovací prostor, který 
umožní zohlednit zvláštnosti jednotlivých 
regionů a podpořit slabší a potřebnější 
regiony tak, aby mohly překonat 
socioekonomické obtíže a přírodní 
znevýhodnění a zmírnit rozdíly mezi 
regiony;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti se 
může prostřednictvím vzájemných vazeb 
mezi politikami v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací stát prostředkem k dosažení cílů
EU 2020, a to podporou a využitím 
specifických možností daného území
a zajištěním sociální, hospodářské 
a územní soudržnosti;

4. domnívá se, že posílení vzájemných 
vazeb mezi politikami v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací a politikou soudržnosti 
umožní lépe splnit cíle strategie EU 2020,
a to podporou a uvolněním potenciálu 
místních orgánů a zajištěním sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti;

Or. es
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Pozměňovací návrh 40
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti se 
může prostřednictvím vzájemných vazeb 
mezi politikami v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací stát prostředkem k dosažení cílů 
EU 2020, a to podporou a využitím 
specifických možností daného území 
a zajištěním sociální, hospodářské 
a územní soudržnosti;

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti by se
měla prostřednictvím vzájemných vazeb 
mezi politikami v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací stát prostředkem k dosažení cílů 
strategie EU 2020, a to podporou 
a využitím specifických možností daného 
území a zajištěním sociální, hospodářské 
a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. přimlouvá se za podporu 
hospodářských odvětví, která dokážou 
obstát v celosvětové konkurenci, pomáhají 
budovat udržitelné, inteligentní a 
inkluzivní hospodářství a posilovat 
konkurenční výhody EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje názory uvedené v zelené 
knize o územní soudržnosti, pokud jde 
o hlavní faktory územní soudržnosti; 
zejména zmiňuje úctu k regionální 
rozmanitosti a rozvoj potenciálu 
a konkurenceschopnosti regionů a klade 
důraz na význam dostupnosti 
prostřednictvím veřejných služeb 
a vhodné infrastruktury; vyzývá Komisi, 
aby předložila konkrétní návrhy ohledně 
naplňování cíle územní soudržnosti;

5. podporuje názory uvedené v zelené 
knize o územní soudržnosti, pokud jde 
o konkurenceschopnost založenou na 
„propojení jednotlivých regionů, jež 
napomáhá koordinovanému 
a udržitelnému využívání společných 
prostředků“ s cílem uvolnit potenciál, 
který nabízí různorodost jednotlivých 
oblastí Evropské unie; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že pro konkurenceschopnost 
všech regionů a překonání jejich izolace 
má zásadní význam koordinovaný 
a integrovaný rozvoj dopravy a IKT, 
případné sdílení infrastruktury v oblasti 
energetiky, zdravotní péče, výzkumu, 
vzdělávání a ochrany životního prostředí;
vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní 
návrhy ohledně naplňování cíle územní 
soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje názory uvedené v zelené 
knize o územní soudržnosti, pokud jde 
o hlavní faktory územní soudržnosti; 
zejména zmiňuje úctu k regionální 
rozmanitosti a rozvoj potenciálu a 
konkurenceschopnosti regionů a klade 
důraz na význam dostupnosti 
prostřednictvím veřejných služeb a vhodné 
infrastruktury; vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní návrhy ohledně 
naplňování cíle územní soudržnosti;

5. podporuje názory uvedené v zelené 
knize o územní soudržnosti, pokud jde 
o hlavní faktory územní soudržnosti; 
zejména zmiňuje úctu k regionální 
rozmanitosti a rozvoj potenciálu 
a konkurenceschopnosti regionů a klade 
důraz na význam dostupnosti 
prostřednictvím veřejných služeb a vhodné 
infrastruktury; vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní návrhy ohledně 
naplňování cíle územní soudržnosti; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že hladké 
fungování dopravních služeb a dostatečný 
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přístup k telekomunikačním službám jsou 
základními předpoklady pro posílení 
konkurenceschopnosti odlehlých regionů 
a ostrovů, a následně i pro hospodářství  
a sociální soudržnost EU, jak je 
zdůrazněno v evropské územní strategii;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. podporuje názory uvedené v zelené 
knize o územní soudržnosti, pokud jde 
o hlavní faktory územní soudržnosti; 
zejména zmiňuje úctu k regionální 
rozmanitosti a rozvoj potenciálu a 
konkurenceschopnosti regionů a klade 
důraz na význam dostupnosti 
prostřednictvím veřejných služeb a vhodné 
infrastruktury; vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní návrhy ohledně 
naplňování cíle územní soudržnosti;

5. podporuje názory uvedené v zelené 
knize o územní soudržnosti, pokud jde 
o hlavní faktory územní soudržnosti; 
zejména zmiňuje úctu k regionální 
rozmanitosti a rozvoj potenciálu 
a konkurenceschopnosti regionů a klade 
důraz na význam dostupnosti
prostřednictvím veřejných služeb a vhodné 
infrastruktury; vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní návrhy ohledně 
definice a následného naplňování cíle 
územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. doporučuje, aby členské státy 
a Komise přidělily dostatečné zdroje ze 
strukturálních fondů na výzkum
a inovace, zejména na udržitelné inovace, 
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a aby posílily výzkumné kapacity;
zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat 
a uplatňovat úspěšné modely znalostního 
trojúhelníku a ve spolupráci s  podniky, 
výzkumnými středisky, univerzitami 
a veřejnými orgány zajistit udržitelný 
rozvoj regionálních výzkumných 
a strategických sítí pro inovaci;
zdůrazňuje potenciál regionálních 
inovativních seskupení, jež koncentrují 
vysokou úroveň znalostí, k mobilizaci 
regionální konkurenceschopnosti a vítá 
skutečnost, že rozvoj těchto seskupení byl 
začleněn do rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace 
a sedmého rámcového programu pro 
výzkum (iniciativa „regiony znalostí” pod 
záštitou sedmého rámcového programu 
pro výzkum); upozorňuje na nová 
znalostní a inovační společenství 
zřizovaná v rámci Evropského inovačního 
a technologického institutu, která 
propojují přední evropská regionální 
seskupení s vysokou úrovní znalostí;
konstatuje, že výměnu znalostí 
v regionálních uskupeních mohou 
usnadnit strukturální fondy; zdůrazňuje, 
že tato uskupení představují zásadní 
příležitost zejména pro znevýhodněné 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. podporuje účinnější přístup 
k poskytování podpor regionům, který se 
soustředí na investice do infrastruktury 
a horizontální pomoc ve znevýhodněných 
nebo méně rozvinutých regionech 
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Evropské unie, jejíž součástí budou 
i přechodné daňové úlevy nepřesahující 
dobu pěti let;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že členské státy musí při 
vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na struktuře jejich 
politické a správní struktuře; žádá, aby 
bylo usilováno o zlepšení oproti danému
programovému období, kdy regiony 
spravují pouze 30,5 % celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup řídil
zásadou decentralizace;

6. zastává názor, že členské státy musí při 
vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na jejich politické 
a správní struktuře; žádá, aby bylo 
usilováno o zlepšení oproti současnému
programovému období tím, že bude 
prosazována zásada decentralizace;

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že členské státy musí při 
vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na struktuře jejich 
politické a správní struktuře; žádá, aby 

6. zastává názor, že členské státy musí při 
vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na jejich politické 
a správní struktuře; žádá, aby v zájmu 
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bylo usilováno o zlepšení oproti danému 
programovému období, kdy regiony 
spravují pouze 30,5 % celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup řídil 
zásadou decentralizace;

subsidiarity bylo usilováno o zlepšení 
oproti danému programovému období, kdy 
regiony spravují pouze 30,5 % celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup řídil 
zásadou decentralizace, a to až na úroveň 
místních samospráv;

Or. cs

Pozměňovací návrh 49
Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že členské státy musí při 
vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na struktuře jejich 
politické a správní struktuře; žádá, aby 
bylo usilováno o zlepšení oproti danému 
programovému období, kdy regiony 
spravují pouze 30,5 % celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup řídil 
zásadou decentralizace;

6. zastává názor, že členské státy musí při 
vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na jejich politické 
a správní struktuře; žádá, aby bylo 
usilováno o zlepšení oproti danému 
programovému období, kdy regiony 
spravují pouze 30,5% celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup řídil 
zásadou decentralizace; domnívá se však, 
že v budoucnu musí být významně 
posílena zásada partnerství;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že členské státy musí při 6. zastává názor, že členské státy musí při 
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vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na struktuře jejich 
politické a správní struktuře; žádá, aby 
bylo usilováno o zlepšení oproti danému 
programovému období, kdy regiony 
spravují pouze 30,5 % celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup řídil 
zásadou decentralizace;

vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na jejich politické 
a správní struktuře; žádá, aby bylo 
usilováno o zlepšení oproti danému 
programovému období, kdy regiony 
spravují pouze 30,5 % celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup v zájmu 
lepšího využití finančních prostředků řídil 
zásadou decentralizace;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že členské státy musí při 
vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na struktuře jejich 
politické a správní struktuře; žádá, aby 
bylo usilováno o zlepšení oproti danému 
programovému období, kdy regiony 
spravují pouze 30,5 % celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup řídil 
zásadou decentralizace;

6. zastává názor, že členské státy musí při 
vymezení a provádění politiky soudržnosti 
podporovat místní přístup; uznává, že 
úloha regionů se v jednotlivých členských 
státech liší v závislosti na jejich politické 
a správní struktuře; žádá, aby bylo 
usilováno o zlepšení oproti danému 
programovému období, kdy regiony 
spravují průměrně pouze 30,5% celkových 
finančních prostředků vyčleněných pro 
politiku soudržnosti a zbytek spravují 
ústřední vlády, a aby se postup řídil 
zásadou decentralizace;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že problémy, jimž 
Evropská unie čelí v souvislosti 
s otvíráním hranic, dotvářením vnitřního 
trhu a globalizací, jsou zvláště patrné 
v pohraničních územích; zdůrazňuje, že 
konkurenceschopnost těchto území 
mohou oslabit soupeřící fiskální a sociální 
systémy, složitá správní opatření 
a migrační toky mezi regiony a státy; 
zdůrazňuje význam rozvoje nástrojů 
nezbytných pro přeshraniční spolupráci 
a víceúrovňovou správu a žádá Komisi, 
aby podněcovala výměnu informací 
a osvědčených postupů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že územní soudržnost má 
horizontální a víceodvětvový charakter, 
a je tedy nutné, aby k jejímu dosažení 
napomohly politiky Unie; opakuje, že toto 
pojetí se neomezuje na regionální 
politiku, ale usiluje také o koordinaci 
s dalšími politikami Unie, které jsou 
zaměřeny na udržitelný rozvoj a poskytují 
hmatatelné výsledky na regionální úrovni, 
aby bylo možné rozvíjet a plně využívat 
konkrétní formy regionálního potenciálu 
a zvýšit jejich účinek na místě, což posílí 
konkurenceschopnost a atraktivitu 
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regionů a povede k územní soudržnosti; 
domnívá se, že v zájmu dosažení 
vyváženého územního rozvoje v Evropské 
unii jsou nejdůležitějšími principy územní 
soudržnosti pojmy „koncentrace, 
spolupráce a propojení“; 

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že víceúrovňová správa 
zahrnuje převedení odpovědnosti 
za programy, aby bylo možné lépe využívat 
potenciálu územní spolupráce; má-li tedy 
být Evropská unie schopna sledovat 
společné cíle a uplatňovat přitom 
koherentní a na výsledky orientovaná 
opatření a současně si vytyčovat konkrétní 
regionální a místní priority, je třeba 
realizovat zásady víceúrovňové správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá výsledky iniciativ URBAN 
a LEADER a je přesvědčen, že politika 
soudržnosti může vytvářet rámec pro 
vyvážený rozvoj městských a venkovských 
oblastí; vyzývá Komisi, aby posoudila 
a navrhla pracovní metodiky v oblasti 

7. je přesvědčen, že politika soudržnosti 
musí zásadně přispívat k podpoře 
městských oblastí, kde žije téměř 80 % 
obyvatel EU; domnívá se, že je velmi 
důležitá užší koordinace s rozvojem 
venkovských oblastí, a vyzývá Komisi, aby 
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podpory partnerství městských 
a venkovských oblastí a podněcování 
udržitelného rozvoje měst;

předložila odpovídající návrhy;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá výsledky iniciativ URBAN 
a LEADER a je přesvědčen, že politika 
soudržnosti může vytvářet rámec pro 
vyvážený rozvoj městských a venkovských 
oblastí; vyzývá Komisi, aby posoudila 
a navrhla pracovní metodiky v oblasti
podpory partnerství městských 
a venkovských oblastí a podněcování 
udržitelného rozvoje měst;

7. vítá výsledky iniciativ URBAN 
a LEADER a je přesvědčen, že politika 
soudržnosti může vytvářet rámec pro 
vyvážený rozvoj městských a venkovských 
oblastí; vyzývá Komisi, aby posoudila 
a navrhla pracovní metodiky pro podporu
partnerství městských a venkovských 
oblastí a podněcování udržitelného rozvoje 
měst; městské i venkovské oblasti hrají 
v regionálním hospodářském rozvoji 
dynamickou roli, a proto je v příštím 
programovém období třeba vyčlenit 
finanční zdroje na investice do městských, 
příměstských a venkovských projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá výsledky iniciativ URBAN 
a LEADER a je přesvědčen, že politika 
soudržnosti může vytvářet rámec pro 
vyvážený rozvoj městských a venkovských 
oblastí; vyzývá Komisi, aby posoudila 

7. vítá výsledky iniciativ URBAN 
a LEADER a je přesvědčen, že politika 
soudržnosti může vytvářet rámec pro 
integrovaný rozvoj městských 
a venkovských oblastí v závislosti na 
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a navrhla pracovní metodiky v oblasti 
podpory partnerství městských 
a venkovských oblastí a podněcování 
udržitelného rozvoje;

potřebách každého regionu; vyzývá 
Komisi, aby posoudila a navrhla pracovní 
metodiky pro podporu partnerství 
venkovských oblastí a podněcování 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá výsledky iniciativ URBAN 
a LEADER a je přesvědčen, že politika 
soudržnosti může vytvářet rámec pro 
vyvážený rozvoj městských a venkovských 
oblastí; vyzývá Komisi, aby posoudila 
a navrhla pracovní metodiky v oblasti 
podpory partnerství městských 
a venkovských oblastí a podněcování 
udržitelného rozvoje měst;

7. vítá výsledky iniciativ URBAN 
a LEADER a je přesvědčen, že politika 
soudržnosti může vytvářet rámec pro 
vyvážený rozvoj městských a venkovských 
oblastí; vyzývá Komisi, aby posoudila 
a navrhla pracovní metodiky pro podporu
partnerství městských a venkovských 
oblastí, boje proti odlivu obyvatelstva 
z venkovských oblastí a podněcování 
udržitelného rozvoje měst;

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje partnerství za klíčovou zásadu 
pro vymezení obsahu politiky soudržnosti, 
kdy přístup zdola nahoru posiluje správní 
kapacity a kvalitu z hlediska procesu
programování; domnívá se, že všechny 
úrovně správy musí při posilování 
hospodářské konkurenceschopnosti EU 

8. považuje partnerství za klíčovou zásadu 
pro vymezení obsahu politiky soudržnosti, 
kdy přístup zdola nahoru posiluje správní 
kapacity a kvalitu z hlediska vytváření 
programu; domnívá se, že všechny úrovně 
správy musí při posilování hospodářské 
konkurenceschopnosti EU sehrát 
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sehrát soudržnou, vzájemně se doplňující 
a produktivní úlohu; vyzývá Komisi, aby
zvážila případné trojstranné dohody mezi 
Komisí, členskými státy a regiony, aby 
bylo zajištěno splnění povinností, které se 
váží k partnerství;

soudržnou, vzájemně se doplňující 
a produktivní úlohu; vyzývá Komisi, aby
v zájmu vytvoření opravdového partnerství 
s regionálními a místními orgány 
a v zájmu snazší výměny osvědčených 
postupů mezi regiony jasněji definovala 
zásadu partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje, že základní zásadou 
řádného řízení politiky soudržnosti je 
spolufinancování; žádá tedy, aby bylo 
i nadále používáno, navzdory omezením 
veřejných výdajů způsobeným 
hospodářskou krizí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje klíčovou roli, kterou hrají 
při posilování konkurenceschopnosti 
hospodářství a vytváření pracovních míst 
malé a střední podniky; zdůrazňuje proto, 
že je třeba usnadnit přístup takových 
podniků k prostředkům ze strukturálních 
fondů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 62
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je nutné zjednodušit 
postupy pro využívání strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti a zajistit jejich 
pružnost a omezit administrativní zátěž 
příjemců finančních prostředků, aby 
orgány mohly řešit zásadní otázky včas 
a s využitím odpovídajících prostředků; je 
toho názoru, že partnerství veřejného 
a soukromého sektoru mohou poskytnout 
skutečnou podporu tím, že budou 
doplňovat činnost na místní a regionální 
úrovni; a vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrhy na upevnění partnerství 
soukromého a veřejného sektoru v rámci 
politiky soudržnosti;

9. zdůrazňuje, že je nutné zjednodušit 
postupy pro využívání strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti a zajistit jejich 
pružnost a omezit administrativní zátěž 
příjemců finančních prostředků, aby 
orgány mohly řešit zásadní otázky včas 
a s využitím odpovídajících prostředků; je 
toho názoru, že partnerství veřejného 
a soukromého sektoru mohou poskytnout 
skutečnou podporu tím, že budou 
doplňovat činnost na místní a regionální 
úrovni; a vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrhy na upevnění partnerství 
soukromého a veřejného sektoru v rámci 
politiky soudržnosti; v zájmu dosažení 
maximálně účinné víceúrovňové správy 
rovněž podporuje rozvoj horizontálních 
a vertikálních partnerství mezi veřejnými 
orgány na všech úrovních;

Or. ro

Pozměňovací návrh 63
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je nutné zjednodušit
postupy pro využívání strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti a zajistit jejich 
pružnost a omezit administrativní zátěž 
příjemců finančních prostředků, aby 
orgány mohly řešit zásadní otázky včas 

9. vítá změnu nařízení č. 1083/2006, která 
zjednodušuje postupy pro využívání 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, 
a vybízí Komisi, aby pokračovala ve 
zjednodušování těchto postupů, a zajistila 
tak jejich pružnost a omezila
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a s využitím odpovídajících prostředků; je 
toho názoru, že partnerství veřejného 
a soukromého sektoru mohou poskytnout 
skutečnou podporu tím, že budou 
doplňovat činnost na místní a regionální 
úrovni; a vyzývá Komisi, aby předložila 
konkrétní návrhy na upevnění partnerství 
soukromého a veřejného sektoru v rámci 
politiky soudržnosti;

administrativní zátěž příjemců finančních 
prostředků, aby orgány mohly řešit zásadní 
otázky včas a s využitím odpovídajících 
prostředků; je toho názoru, že partnerství 
veřejného a soukromého sektoru mohou 
poskytnout skutečnou podporu tím, že 
budou doplňovat činnost na místní 
a regionální úrovni; a vyzývá Komisi, aby 
předložila konkrétní návrhy na upevnění 
partnerství soukromého a veřejného 
sektoru v rámci politiky soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 64
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
nadále poskytována podpora projektům 
zaměřeným na zaostávající regiony, aby 
bylo možné zachovat dopad očekávaný 
v tomto programovacím období a proto, 
aby tento výsledek odpovídal původním 
odhadům; zastává názor, že zastavení této 
podpory by snížilo dopad počátečních 
příznivých výsledků;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
nadále poskytována podpora projektům 
zaměřeným na zaostávající regiony, aby 

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby byla 
v zájmu odstraňování disparit nadále 
poskytována podpora primárně projektům 
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bylo možné zachovat dopad očekávaný 
v tomto programovacím období a proto, 
aby tento výsledek odpovídal původním 
odhadům; zastává názor, že zastavení této 
podpory by snížilo dopad počátečních 
příznivých výsledků;

zaměřeným na zaostávající regiony, aby 
bylo možné zachovat dopad očekávaný 
v tomto programovacím období a proto, 
aby tento výsledek odpovídal původním 
odhadům; zlepšení dostupnosti 
a infrastrukturní vybavenosti přispěje ke 
konkurenceschopnému postavení 
zaostávajících regionů na vnitřním trhu 
a přispěje tak k vnější 
konkurenceschopnosti EU jako celku;
zastává názor, že zastavení této podpory by 
snížilo dopad počátečních příznivých 
výsledků;

Or. cs

Pozměňovací návrh 66
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. upozorňuje, že politika soudržnosti se 
týká všech regionů Evropské unie bez 
ohledu na jejich míru rozvoje; zdůrazňuje 
proto, že je třeba zachovat úroveň zdrojů 
vyčleněných na dosažení cíle regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž zavedení jiných 

11. domnívá se, že HDP zůstává hlavním 
kritériem pro stanovení způsobilosti 
regionů k pomoci prostřednictvím politiky 
soudržnosti, nicméně žádá, aby byly 
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ukazatelů lze připustit jen na základě 
provedení studií týkajících se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto 
údaje shromažďovány a zpracovávány;

definovány doplňkové ukazatele, jež 
budou zohledňovat konkrétní
charakteristiky jednotlivých regionů; 
politika soudržnosti bude více orientována 
na výsledky, bude-li účinnější 
a efektivnější, což si žádá výrazné zlepšení 
systémů sledování a hodnocení, včetně 
důkladnějších metod posuzování a většího 
důrazu na hodnocení dopadu; z tohoto 
důvodu je důležité určit ukazatele, jež 
umožní měřit výsledky a provádět 
srovnání mezi programy;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jean-Paul Besset

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů lze připustit jen na základě 
provedení studií týkajících se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto 
údaje shromažďovány a zpracovávány;

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž musí být připuštěno
i zavedení jiných ukazatelů, zejména 
Giniho ukazatele rozdílu v příjmech 
a ukazatelů ekologické a demografické 
zranitelnosti navrhovaných Komisí v jejím 
sdělení „Regiony 2020“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
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při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů lze připustit jen na základě 
provedení studií týkajících se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto 
údaje shromažďovány a zpracovávány;

při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, aniž by se zapomínalo na jiné 
ukazatele používané v minulosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů lze připustit jen na základě 
provedení studií týkajících se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto údaje 
shromažďovány a zpracovávány;

11. domnívá se, že pokud by klíčovým 
ukazatelem při rozhodování o oblastech, 
které budou způsobilé pro finanční pomoc 
EU, měl být HDP, lze připustit i zavedení 
jiných ukazatelů na základě provedených
studií týkajících se jejich vhodnosti 
a způsobu, jakým jsou tyto údaje 
shromažďovány a zpracovávány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů lze připustit jen na základě 
provedení studií týkajících se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto údaje 

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být i nadále HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů by mělo být připuštěno jen za 
účelem hodnocení ex post výsledků 
a přínosů politiky soudržnosti poté, co 
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shromažďovány a zpracovávány; budou provedeny studie týkající se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto údaje 
shromažďovány a zpracovávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl
být HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů lze připustit jen na základě
provedení studií týkajících se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto 
údaje shromažďovány a zpracovávány;

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by 
neměl být HDP, nýbrž že je třeba hledat 
způsoby, jak zlepšit stávající systémy 
klasifikace regionů tak, aby po provedení 
studií týkajících se jejich vhodnosti mohly 
být zavedeny jiné ukazatele, které by 
umožnily zamezit rozdílům v příjmech na 
obyvatele;

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů lze připustit jen na základě 
provedení studií týkajících se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto údaje 
shromažďovány a zpracovávány;

11. domnívá se, že ačkoli klíčovým 
ukazatelem při rozhodování o oblastech, 
které jsou způsobilé pro finanční pomoc 
EU, by měl zůstat HDP, musí být zavedeny 
další ukazatelé, a to poté, co budou 
provedeny studie týkající se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto údaje 
shromažďovány a zpracovávány;
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Or. es

Pozměňovací návrh 74
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů lze připustit jen na základě 
provedení studií týkajících se jejich 
vhodnosti a způsobu, jakým jsou tyto údaje 
shromažďovány a zpracovávány;

11. domnívá se, že klíčovým ukazatelem 
při rozhodování o oblastech, které budou 
způsobilé pro finanční pomoc EU, by měl 
být HDP, přičemž zavedení jiných 
ukazatelů lze připustit jen na úrovni
členských států na základě studií týkajících 
se jejich vhodnosti a způsobu, jakým jsou 
tyto údaje shromažďovány a zpracovávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba přidělovat 
finanční prostředky na základě 
regionálních zvláštností; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila vhodné finanční nástroje pro 
vytvoření přidané hodnoty v krátkodobém 
a střednědobém výhledu a brala přitom 
také v úvahu důsledky hospodářské 
a finanční krize;

12. zdůrazňuje, že je důležité přidělovat 
regionům finanční prostředky na základě 
těchto charakteristik: pobřežní regiony, 
ostrovy, horské oblasti, regiony trpící 
odlivem obyvatel nebo s nízkou hustotou 
zalidnění, odlehlá pohraniční města 
a nejvzdálenější regiony; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila vhodné finanční nástroje pro 
vytvoření přidané hodnoty v krátkodobém 
a střednědobém výhledu a brala přitom 
také v úvahu důsledky hospodářské 
a finanční krize;

Or. es
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Pozměňovací návrh 76
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba přidělovat 
finanční prostředky na základě 
regionálních zvláštností; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila vhodné finanční nástroje pro
vytvoření přidané hodnoty v krátkodobém 
a střednědobém výhledu a brala přitom 
také v úvahu důsledky hospodářské 
a finanční krize;

12. zdůrazňuje, že je třeba přidělovat 
finanční prostředky na základě 
regionálních zvláštností, a to např. tak, že 
se v rámci cílů vytvoří pododdíly; vyzývá 
Komisi, aby jednotlivé finanční nástroje 
přizpůsobila účelu vytváření přidané 
hodnoty v krátkodobém a střednědobém 
výhledu a brala přitom také v úvahu 
důsledky hospodářské a finanční krize;

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že je třeba přidělovat 
finanční prostředky na základě 
regionálních zvláštností; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila vhodné finanční nástroje pro 
vytvoření přidané hodnoty v krátkodobém 
a střednědobém výhledu a brala přitom 
také v úvahu důsledky hospodářské 
a finanční krize;

12. zdůrazňuje, že je třeba přidělovat 
finanční prostředky na základě 
regionálních zvláštností; vybízí regiony, 
aby předložily iniciativy, které zlepší 
využívání jejich regionálních 
charakteristik; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila vhodné finanční nástroje pro 
vytvoření přidané hodnoty v krátkodobém 
a střednědobém výhledu a brala přitom 
také v úvahu důsledky hospodářské 
a finanční krize;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 78
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vybízí Komisi, aby prozkoumala, jak 
mohou nové techniky finančního 
inženýrství zlepšit efektivitu a účinek 
politiky soudržnosti, aby vybrané projekty 
přinášely nejlepší možné výsledky;

Or. es

Pozměňovací návrh 79
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
podnikání a malé a střední podniky, a tak 
usnadnit zakládání nových podniků, 
a v konečném důsledku posílit tvorbu 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že jelikož při rozvoji EU 
a zlepšování její konkurenceschopnosti 
tváří v tvář globálním výzvám hrají 
zásadní roli výzkum a inovace, musí 
pokračovat investice do těchto oblastí; 
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zároveň je nutné provádět pravidelné 
hodnocení pokroku, jež bude založeno na 
výsledcích; žádá v této souvislosti lepší 
koordinaci strukturálních fondů 
a rámcového programu, neboť je třeba co 
nejlépe využít budoucí finanční 
prostředky na výzkum a inovace, a žádá, 
aby byla v členských státech a mezi nimi 
vytvářena regionální inovativní 
seskupení;

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje pozitivní důsledek 
rovnosti mužů a žen pro hospodářský růst 
EU, sociální soudržnost, a tedy i její 
konkurenceschopnost; upozorňuje, že 
některé studie odhadují, že kdyby byly 
zaměstnanost, zaměstnání na částečný 
úvazek a produktivita u žen podobné jako 
u mužů, HDP by vzrostl o 30 %;

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klade důraz na rozhodující úlohu 
regionálního rozvoje a územní soudržnosti 
při zvyšování hospodářské 
konkurenceschopnosti EU a naplňování 

13. klade důraz na rozhodující úlohu 
regionálního rozvoje a územní soudržnosti 
v celé Evropě při zvyšování hospodářské 
konkurenceschopnosti EU a naplňování 
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cílů EU 2020, kdy jedním z hlavních 
prostředků pro dosažení hospodářské 
rovnováhy bude místní přístup;

cílů EU 2020, kdy jedním z hlavních 
prostředků pro dosažení hospodářské 
rovnováhy bude místní přístup;

Or. fi

Pozměňovací návrh 83
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klade důraz na rozhodující úlohu 
regionálního rozvoje a územní soudržnosti 
při zvyšování hospodářské 
konkurenceschopnosti EU a naplňování 
cílů EU 2020, kdy jedním z hlavních 
prostředků pro dosažení hospodářské 
rovnováhy bude místní přístup;

13. klade důraz na rozhodující úlohu 
regionálního rozvoje a územní soudržnosti 
při zvyšování hospodářské 
konkurenceschopnosti EU a naplňování 
cílů EU 2020, kdy jedním z hlavních 
prostředků pro dosažení hospodářské 
rovnováhy bude místní přístup; zdůrazňuje 
význam náležitého financování politiky 
soudržnosti v období po roce 2013, 
s rozpočtem absolutně i nominálně 
minimálně rovnocenným stávajícímu 
rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. klade důraz na rozhodující úlohu 
regionálního rozvoje a územní soudržnosti
při zvyšování hospodářské 
konkurenceschopnosti EU a naplňování 
cílů EU 2020, kdy jedním z hlavních 
prostředků pro dosažení hospodářské 
rovnováhy bude místní přístup;

13. klade důraz na rozhodující úlohu, 
kterou díky evropské přidané hodnotě 
hrají regionální rozvoj a územní
soudržnost při zvyšování hospodářské 
konkurenceschopnosti EU a naplňování 
cílů EU 2020, kdy jedním z hlavních 
prostředků pro dosažení hospodářské 
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rovnováhy bude místní přístup;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že i když se politika 
soudržnosti zaměřuje na nejméně 
prosperující regiony, měla by i nadále 
podporovat konkurenceschopnost, 
inovace, zaměstnanost a ekonomickou, 
sociální a územní soudržnost v celé 
Evropské unii;

Or. es

Pozměňovací návrh 86
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že strukturální fondy je 
třeba používat integrovaně, neboť se 
jedná o důležitý nástroj pomoci regionům 
při dosahování udržitelného růstu, 
zaměstnanosti a prosperity; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že v zájmu upevnění 
a zlepšení stávající úrovně rozvoje je třeba 
zachovat přechodná opatření, neboť 
kdyby se finanční prostředky po dosažení 
daného cíle podstatně snížily, mohla by 
tato míra rozvoje klesnout; upozorňuje, že 
tím by se zajistilo rovné zacházení 
s regiony, jež se nacházejí ve stejné 
situaci, což by následně vedlo k účinné 
organizaci programů;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná Komisi a členským státům, 
že očekávání evropské veřejnosti vychází 
z jejích potřeb, zejména přání mít přístup 
k odpovídající infrastruktuře a kvalitním 
veřejným službám, které je nutné 
poskytovat spravedlivým způsobem a za 
ceny přijatelné pro všechny evropské 
občany bez ohledu na to, kde žijí 
a pracují;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná Komisi a členským státům, 
že očekávání evropské veřejnosti vychází 
z jejích potřeb, zejména přání mít přístup 
k odpovídající infrastruktuře a kvalitním 
veřejným službám, které je nutné 
poskytovat spravedlivým způsobem a za 
ceny přijatelné pro všechny evropské 
občany bez ohledu na to, kde žijí a pracují;

14. připomíná Komisi a členským státům, 
že očekávání evropské veřejnosti vychází 
z jejích potřeb, zejména přání mít přístup 
k odpovídající infrastruktuře a kvalitním 
veřejným službám, které je nutné 
poskytovat spravedlivým způsobem a za 
ceny přijatelné pro všechny evropské 
občany bez ohledu na to, kde žijí a pracují; 
trvá na tom, že je nutné respektovat právo 
na rovné příležitosti, a zdůrazňuje, že je 
třeba, aby měly osoby se zdravotním 
postižením přístup k veškeré 
infrastruktuře a projektům financovaným 
ze strukturálních fondů;

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že ke konsolidaci znalostí 
a inovací, které jsou motorem budoucího 
hospodářského růstu a evropské 
konkurenceschopnosti, je nutné zlepšit 
kvalitu vzdělání, opírat se o výsledky 
výzkumu, podporovat inovace a přenos 
znalostí v celé Unii, maximálně využívat 
informační a komunikační technologie, 
zajistit, aby inovativní myšlenky našly 
uplatnění v nových výrobcích a službách, 
jež podněcují vytváření růstu a kvalitních 
pracovních míst a pomohou překonat 
problémy spojené se sociálními změnami 
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v Evropě a ve světě, podporovat 
podnikání, upřednostňovat potřeby 
uživatelů a možnosti trhu a zaručit 
dostupné a dostatečné financování, 
v němž budou hrát zásadní roli 
strukturální fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že hospodářská, 
sociální a územní soudržnost skýtá 
příležitost k plnému využití možností 
výzkumu, vývoje a inovací a k zajištění 
toho, aby měli evropští občané možnost mít 
lepší životní podmínky a větší důvěru v EU; 
adresné investice do výzkumu, vývoje 
a inovací musí zohledňovat kapacity 
a možnosti regionů a měst a pomáhat 
rozvíjet toto odvětví prostřednictvím 
institucionálního rozvoje a programů 
v oblasti budování kapacit;

15. zdůrazňuje skutečnost, že hospodářská, 
sociální a územní soudržnost skýtá 
příležitost k plnému využití možností 
výzkumu, vývoje a inovací a k zajištění 
lepších životních podmínek evropských 
občanů a jejich větší důvěry v EU; adresné 
a kombinované investice do výzkumu, 
vývoje a inovací musí zohledňovat 
kapacity a možnosti regionů a měst 
a pomáhat rozvíjet klíčové oblasti, k nimž 
patří elektronické zdravotnictví, 
farmaceutické výrobky, doprava 
a logistika, životní prostředí, digitální 
obsah, energetika a bezpečnost, 
prostřednictvím institucionálního rozvoje 
a programů v oblasti budování kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje skutečnost, že hospodářská, 
sociální a územní soudržnost skýtá 
příležitost k plnému využití možností 
výzkumu, vývoje a inovací a k zajištění 
toho, aby měli evropští občané možnost mít 
lepší životní podmínky a větší důvěru v EU; 
adresné investice do výzkumu, vývoje 
a inovací musí zohledňovat kapacity 
a možnosti regionů a měst a pomáhat 
rozvíjet toto odvětví prostřednictvím 
institucionálního rozvoje a programů 
v oblasti budování kapacit;

15. zdůrazňuje skutečnost, že hospodářská, 
sociální a územní soudržnost skýtá 
příležitost k plnému využití možností 
výzkumu, vývoje a inovací a k zajištění 
lepších životních podmínek evropských 
občanů a jejich větší důvěry v EU; 
investice do výzkumu, vývoje a inovací 
musí zohledňovat kapacity a možnosti 
regionů a měst a pomáhat rozvíjet toto 
odvětví prostřednictvím institucionálního 
rozvoje a programů v oblasti budování 
kapacit;

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zastává názor, že některé finanční 
prostředky vyčleněné v rámci politiky 
soudržnosti na výzkum, vývoj a inovace, je 
třeba použít na dosažení a udržení 
předního světového postavení v odvětvích, 
v nichž již má Evropa konkurenční 
výhodu, a v odvětvích, v nichž Evropa 
získala novou příležitost tohoto předního 
světového postavení dosáhnout;

Or. ro

Pozměňovací návrh 94
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že silná a řádně 
financovaná regionální politika EU, která 
přináší prospěch všem regionům EU, je 
předpokladem pro naplnění cílů strategie 
EU 2020, mezi něž patří zajištění 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění s vysokou úrovní 
zaměstnanosti a produktivity, a pro 
posílení evropské konkurenceschopnosti 
a dosažení sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. opakuje svůj závazek k silné a řádně 
financované politice soudržnosti, která 
pomůže zajistit harmonický rozvoj všech 
regionů Evropské unie; v této souvislosti 
žádá, aby rozpočet pro tuto politiku zůstal 
zachován i po roce 2013 a aby byl 
odmítnut jakýkoli pokus převést ji zpět na 
úroveň členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná, že účinné provádění 
politiky soudržnosti podstatně závisí na 
tom, jak je tato politika pojímána, a že má 
tudíž zásadní význam, aby do ní byly již 
v rané fázi zapojeny místní a regionální 
orgány a aby tyto orgány při formování 
a realizaci budoucí politiky soudržnosti 
spolupracovaly s Výborem regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že silná a dobře 
financovaná regionální politika EU je 
nezbytnou podmínkou dosažení sociální, 
ekonomické a územní soudržnosti 
a transformace EU na celosvětově 
konkurenceschopnou ekonomiku;

Or. es

Pozměňovací návrh 98
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zastává názor, že má-li být 
konsolidován vnitřní trh, je zapotřebí 
přijmout specifická opatření ke stimulaci 
konkurence na evropské úrovni, aniž by 
přitom mezi členskými státy došlo ke 
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vzniku nerovnováhy; domnívá se, že tímto 
způsobem je možné dosáhnout na 
evropské úrovni přijatelné míry stability 
a ekonomické prosperity; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 99
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat 
a konsolidovat úlohu nástrojů EU 
podporujících evropskou 
konkurenceschopnost s cílem 
racionalizovat správní postupy, usnadnit 
přístup k financování, zvláště pro malé 
a střední podniky, zavést inovativní 
mechanismy pobídek, jež budou založeny 
na plnění cílů spojených s inteligentním, 
udržitelným a integrujícím růstem, 
a podpořit užší spolupráci s EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. oceňuje přínos nástrojů finančního 
inženýrství a vybízí, aby byly tyto nástroje 
co nejvíce využívány jako doplněk ke 
zdrojům dostupným ze strukturálních 
fondů, čímž se dosáhne pozitivní 
součinnosti a maximálních výsledků; 
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Or. ro

Pozměňovací návrh 101
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. doporučuje, aby členské státy 
a Komise věnovaly větší pozornost 
podpoře velkých projektů pokrývajících 
dva nebo více operačních programů, jež 
mají významný dopad na evropské úrovni 
a jež povedou k tvorbě přidané hodnoty 
a kvalitních pracovních míst a zabezpečí 
udržitelný rozvoj regionů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 15 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15e. zastává názor, že politika soudržnosti 
by měla i nadále podporovat opatření, 
která vytvoří co největší počet pracovních 
míst, čímž umožní využít místní lidské 
zdroje a zároveň zajistí jejich další rozvoj 
a vysokou produktivitu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 103
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 15 f (nový)



AM\822074CS.doc 53/53 PE443.146v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15f. trvá na tom, že dosažení ekonomické, 
sociální a územní soudržnosti je nutnou 
podmínkou, která však sama o sobě 
nezaručí konkurenceschopnost na světové 
úrovni, k níž jsou nutné značné investice 
v klíčových oblastech, jako je energetika, 
životní prostředí, infrastruktura, 
vzdělávání, výzkum a vývoj, kreativní 
průmyslová odvětví a služby, logistika 
a doprava;

Or. ro


