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Pozměňovací návrh 1
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla politika
soudržnosti na významu a rozšířila se
o třetí pilíř – územní soudržnost –,
a domnívá se, že je nejvhodnější tuto 
politiku aktivně uplatňovat na regionální 
úrovni, a proto je rozčlenění na odvětví 
kontraproduktivní;

1. zdůrazňuje důležitou úlohu evropské 
politiky soudržnosti jakožto pilíře 
podporujícího vyváženou integraci 
regionů EU a strukturální přizpůsobení 
novým okolním podmínkám;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla politika 
soudržnosti na významu a rozšířila se
o třetí pilíř – územní soudržnost –,
a domnívá se, že je nejvhodnější tuto 
politiku aktivně uplatňovat na regionální 
úrovni, a proto je rozčlenění na odvětví 
kontraproduktivní;

1. připomíná, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla politika 
soudržnosti na významu a rozšířila se
o třetí pilíř – územní soudržnost –,
a domnívá se, že je nejvhodnější tuto 
politiku aktivně uplatňovat na regionální 
úrovni, a proto je rozčlenění na odvětví 
kontraproduktivní a bylo by v rozporu se 
Smlouvou o fungování Evropské unie;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla politika 
soudržnosti na významu a rozšířila se
o třetí pilíř – územní soudržnost –,
a domnívá se, že je nejvhodnější tuto 
politiku aktivně uplatňovat na regionální
úrovni, a proto je rozčlenění na odvětví 
kontraproduktivní;

1. připomíná, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla politika 
soudržnosti na významu a rozšířila se
o třetí pilíř – územní soudržnost –,
a domnívá se, že je nejvhodnější tuto 
politiku aktivně uplatňovat na úrovni
členských států, regionů a měst, a proto je 
rozčlenění na odvětví kontraproduktivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla politika 
soudržnosti na významu a rozšířila se
o třetí pilíř – územní soudržnost –,
a domnívá se, že je nejvhodnější tuto 
politiku aktivně uplatňovat na regionální 
úrovni, a proto je rozčlenění na odvětví 
kontraproduktivní;

1. připomíná, že po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost nabyla politika 
soudržnosti na významu a rozšířila se
o třetí pilíř – územní soudržnost –,
a domnívá se, že je nejvhodnější tuto 
politiku aktivně uplatňovat na regionální 
úrovni, a proto by rozčlenění na odvětví 
bylo kontraproduktivní;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva 
posiluje územní dimenzi politiky 
soudržnosti tím, že zahrnuje koncepci 
územní soudržnosti a činí ji jedinou 
integrovanou politikou Společenství 
založenou na specifických vývojových 
strategiích, jejichž tvůrcem i adresátem 
jsou regiony, a to s jasným územním 
dopadem;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitý, ale nikoli jediný 
nástroj uplatňování strategie EU 2020,
a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU, neboť přispívá k lepšímu 
osvojení cílů strategie EU 2020 na 
regionální a místní úrovni a umožňuje 
konsolidaci strategických cílů a místních 
potřeb s potenciálem na místě; 
zdůrazňuje, že by měly být rovněž splněny 
cíle začleněné do Lisabonské smlouvy, 
které nepatří k cílům strategie EU 2020,
a vyjasněn vztah mezi cíli strategie EU 
2020 a dalšími cíli;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU; zdůrazňuje, že politika 
soudržnosti přispívá svým horizontálním 
charakterem k plnění všech cílů strategie 
EU 2020: inteligentnějšímu
a udržitelnému růstu podporujícímu 
začlenění, a že by to mělo být zohledněno 
ve struktuře víceletého finančního rámce 
na období po roce 2013, včetně zachování 
financování alespoň na úrovni stávajícího 
finančního plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU; podporuje Komisi, pokud jde
o přijetí společného strategického rámce
s cílem optimalizovat využívání synergie 
dosahované díky stávajícím finančním 
prostředkům;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU a účinným nástrojem pro 
dosažení obecných cílů strategie napříč 
evropskými regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje klíčovou součást pro realizaci 
strategie EU 2020 a že účinná politika 
soudržnosti je předpokladem pro úspěch 
společných činností EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje jakožto rozvojová politika 
důležitou součást strategie EU 2020 a že 
účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že účinná politika soudržnosti je 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

2. je toho názoru, že politika soudržnosti 
představuje důležitou součást strategie EU 
2020 a že plně rozvinutá a účinná politika 
soudržnosti je předpokladem pro úspěch 
společných činností EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. považuje hospodářský, sociální
a územní soudržnost za zásadní 
předpoklad pro dosažení cíle v oblasti 
konkurenceschopnosti, zejména 
prostřednictvím podpory hospodářského 
růstu a vytváření pracovních míst;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 14
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip
subsidiarity a víceúrovňová správa; znovu 
opakuje svůj postoj k osvědčeným 
postupům uvedený v usnesení ze dne 24. 
března 2009 o osvědčených postupech
v oblasti regionální politiky a překážkách 
při využívání strukturálních fondů1;

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu jsou 
principy subsidiarity a partnerství
a víceúrovňová správa; zdůrazňuje, že 
přímá správa fondů regiony přispívá
k větší účinnosti; znovu opakuje svůj 
postoj k osvědčeným postupům uvedený
v usnesení ze dne 24. března 2009
o osvědčených postupech v oblasti 
regionální politiky a překážkách při 
využívání strukturálních fondů1;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip 
subsidiarity a víceúrovňová správa; znovu 

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip 
subsidiarity a víceúrovňová správa; 

                                               
1 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 38.
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opakuje svůj postoj k osvědčeným 
postupům uvedený v usnesení ze dne 24. 
března 2009 o osvědčených postupech
v oblasti regionální politiky a překážkách 
při využívání strukturálních fondů1;

zdůrazňuje potřebu uzavírání dohod
o partnerství v oblasti rozvoje a investic 
mezi orgány a subjekty na různých 
administrativních úrovních; znovu 
opakuje svůj postoj k osvědčeným 
postupům uvedený v usnesení ze dne 24. 
března 2009 o osvědčených postupech
v oblasti regionální politiky a překážkách 
při využívání strukturálních fondů1;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Evgeni Kirilov

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip
subsidiarity a víceúrovňová správa; znovu 
opakuje svůj postoj k osvědčeným 
postupům uvedený v usnesení ze dne 24. 
března 2009 o osvědčených postupech
v oblasti regionální politiky a překážkách 
při využívání strukturálních fondů1;

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu jsou 
principy subsidiarity a partnerství
a víceúrovňová správa; znovu opakuje svůj 
postoj k osvědčeným postupům uvedený
v usnesení ze dne 24. března 2009
o osvědčených postupech v oblasti 
regionální politiky a překážkách při 
využívání strukturálních fondů1;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 3 

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 38.
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip 
subsidiarity a víceúrovňová správa; znovu 
opakuje svůj postoj k osvědčeným 
postupům uvedený v usnesení ze dne 24. 
března 2009 o osvědčených postupech
v oblasti regionální politiky a překážkách 
při využívání strukturálních fondů1;

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip 
subsidiarity, princip partnerství
a víceúrovňová správa; znovu opakuje svůj 
postoj k osvědčeným postupům uvedený
v usnesení ze dne 24. března 2009
o osvědčených postupech v oblasti 
regionální politiky a překážkách při 
využívání strukturálních fondů1;

Or. pt

Pozměňovací návrh 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip 
subsidiarity a víceúrovňová správa; znovu 
opakuje svůj postoj k osvědčeným 
postupům uvedený v usnesení ze dne 24. 
března 2009 o osvědčených postupech
v oblasti regionální politiky a překážkách 
při využívání strukturálních fondů1;

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro 
hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států 
zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip 
subsidiarity, víceúrovňová správa
a partnerství; znovu opakuje svůj postoj
k osvědčeným postupům uvedený
v usnesení ze dne 24. března 2009
o osvědčených postupech v oblasti 
regionální politiky a překážkách při 
využívání strukturálních fondů1;

Or. fr

                                               
1 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 38.
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Pozměňovací návrh 19
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších
a nejúspěšnějších politik EU za posledních 
několik desetiletí;

4. zdůrazňuje, že evropská přidaná 
hodnota politiky soudržnosti, jež disponuje 
největším jednotlivým rozpočtem, je 
nesporná, neboť tato politika představuje 
dobře zavedený mechanismus plnění 
evropských cílů a je jednou
z nejdůležitějších a nejúspěšnějších politik 
EU za posledních několik desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších
a nejúspěšnějších politik EU za posledních 
několik desetiletí;

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších
a nejúspěšnějších politik EU za posledních 
několik desetiletí, a to z důvodu její 
přidané hodnoty jakožto průřezové 
politiky se schopností podporovat synergie 
mezi ostatními evropskými vnitřními 
politikami;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 21
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších
a nejúspěšnějších politik EU za posledních 
několik desetiletí;

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších
a nejúspěšnějších politik EU za posledních 
několik desetiletí; je přesvědčen, že 
politika soudržnosti by měla mít svou 
položku a podpoložku v rámci rozpočtu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Evgeni Kirilov

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších
a nejúspěšnějších politik EU za posledních 
několik desetiletí;

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších
a nejúspěšnějších politik EU za posledních 
několik desetiletí a je nutné ji zachovat
a upravit bez radikálních změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 4 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších
a nejúspěšnějších politik EU za posledních 
několik desetiletí;

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež 
disponuje největším jednotlivým 
rozpočtem, je jednou z nejdůležitějších, 
nejviditelnějších a nejúspěšnějších politik 
EU za posledních několik desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k vytvoření podmínek na 
evropské a vnitrostátní úrovni pro vyšší
a intenzivnější účast místních
a regionálních orgánů na evropském 
procesu rozhodování, zejména pokud jde
o orgány nadané legislativními 
pravomocemi;

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5 – návětí 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že moderní politika 
soudržnosti se musí postavit novým 
výzvám; proto je třeba stanovit priority:

5. poukazuje na to, že moderní politika 
soudržnosti se musí postavit dosud 
nenaplněným potřebám strukturálních 
reforem a novým výzvám; domnívá se, že 
proto je třeba stanovit priority:
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – návětí 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že moderní politika 
soudržnosti se musí postavit novým 
výzvám; proto je třeba stanovit priority:

5. poukazuje na to, že moderní politika 
soudržnosti se musí postavit novým 
výzvám; domnívá se, že proto je třeba 
stanovit následující priority:

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Maurice Ponga, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– potřebujeme udržitelný hospodářský růst
s pozitivními dopady na pracovní trh jak
v městských, tak ve venkovských 
oblastech;

– potřebujeme udržitelný hospodářský růst
s pozitivními dopady na pracovní trh
v městských, venkovských
i nejodlehlejších oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– potřebujeme udržitelný hospodářský růst
s pozitivními dopady na pracovní trh jak
v městských, tak ve venkovských 
oblastech;

– udržitelný hospodářský růst s pozitivními 
dopady na pracovní trh jak v městských, 
tak ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– potřebujeme dobře fungující a moderní 
infrastrukturu (doprava, komunikace, 
voda/odpadní voda, odpady, energie);

– dobře fungující a moderní infrastrukturu 
(doprava, komunikace, voda/odpadní voda, 
odpady, energie); a

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – návětí 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– v rámci politiky soudržnosti stavíme na 
významné podpoře:

– inteligentní růst založený na znalostech
a inovaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – návětí 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– v rámci politiky soudržnosti stavíme na 
významné podpoře:

– v rámci politiky soudržnosti stavíme na 
významné podpoře prorůstových opatření
a zvyšování kvality veřejných statků
a služeb, jako například:

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod i a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ia) rozvoje inteligentní fyzické 
infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – bod i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) výzkumu, vývoje a inovací, vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – bod i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) výzkumu, vývoje a inovací, i) zavádění informačních
a komunikačních technologií, výzkumu, 
vývoje a inovací,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod ii 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii) vzdělání, odborné přípravy
a celoživotního vzdělávání,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod ii a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iia) cílů v oblasti změny klimatu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod iii 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) integrovaného rozvoje měst (včetně 
např. podpory energetické účinnosti 
budov),

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod iii a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iiia) zaměstnanosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod iv 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) posílení sociálního rozměru, vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod iv 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) posílení sociálního rozměru, iv) podpory sociálního začlenění pro 
všechny základní služby

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod iv 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) posílení sociálního rozměru, iv) posílení sociálního rozměru (včetně 
úsilí o boj proti demografické změně),

Or. pt

Pozměňovací návrh 42
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) malých a středních podniků jakožto 
motoru hospodářského a sociálního 
rozvoje regionů;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod v a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

va) vytvoření integrovanějších
a vyváženějších regionálních 
hospodářských struktur jako záruky 
harmoničtějšího hospodářského
a sociálního vývoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod v a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

va) specifické snahy o řešení 
strukturálních problémů ostrovních, 
horských a odlehlých oblastí;

Or. el

Pozměňovací návrh 45
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod v a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

va) boje proti změně klimatu,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 46
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 – podbod v b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vb) zohlednění valorizace biologické 
rozmanitosti a kulturního dědictví jakožto 
prvků regionálního rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– v oblasti přeshraniční spolupráce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na skutečnost, že způsob 
dosažení větší konkurenceschopnosti 
závisí na zvláštnostech každého regionu,
k nimž patří úroveň jeho rozvoje, a je 
tudíž nutné náležitě dbát na poskytování 
flexibility členským státům a regionům
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s cílem vytvořit co nejlepší kombinaci 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou 
součástí politiky soudržnosti a byl posílen; 
požaduje větší koordinaci s politikou 
soudržnosti, aby se mohly venkovské 
regiony odpovídajícím způsobem 
integrovat a aby byly prostředky vydávány 
efektivněji;

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou 
součástí politiky soudržnosti a byl posílen; 
požaduje větší koordinaci mezi různými 
stávajícími nástroji a fondy s cílem co 
nejúčinněji a nejefektivněji využívat 
zdroje, při zohlednění charakteristik 
každého regionu a jeho problémů se 
sbližováním;

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou 
součástí politiky soudržnosti a byl posílen; 
požaduje větší koordinaci s politikou 
soudržnosti, aby se mohly venkovské 
regiony odpovídajícím způsobem 
integrovat a aby byly prostředky vydávány 
efektivněji;

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou 
součástí politiky soudržnosti a aby 
existovala funkční integrace mezi EFRR
a ESF a jejich zdroje byly využívány 
koordinovanějším způsobem za účelem 
umožnění integrovaného a účinnějšího 
výstupu; požaduje větší koordinaci
s politikou soudržnosti, aby se mohly 
venkovské regiony odpovídajícím 
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způsobem integrovat a aby byly prostředky 
vydávány efektivněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou 
součástí politiky soudržnosti a byl posílen; 
požaduje větší koordinaci s politikou 
soudržnosti, aby se mohly venkovské 
regiony odpovídajícím způsobem 
integrovat a aby byly prostředky vydávány 
efektivněji;

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou 
součástí politiky soudržnosti a byl posílen,
a to zejména v zájmu sociálního 
začlenění; požaduje větší koordinaci
s politikou soudržnosti, aby se mohly 
venkovské regiony odpovídajícím 
způsobem integrovat a aby byly prostředky 
vydávány efektivněji;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou 
součástí politiky soudržnosti a byl posílen; 
požaduje větší koordinaci s politikou 
soudržnosti, aby se mohly venkovské 
regiony odpovídajícím způsobem 
integrovat a aby byly prostředky vydávány
efektivněji;

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou 
součástí politiky soudržnosti a byl posílen; 
požaduje větší koordinaci s politikou 
soudržnosti a agendou EZFRV v oblasti 
rozvoje venkova, aby se mohly venkovské 
regiony odpovídajícím způsobem 
integrovat a aby byly prostředky vydávány 
efektivněji;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. ve snaze účinně dosáhnout těchto 
priorit je zásadní posílit orientaci této 
politiky na výsledek; podotýká, že návrh 
Komise, aby se ambiciózní reforma 
politiky soudržnosti zaměřila na výsledek, 
je krok správným směrem; zdůrazňuje, že 
podmíněnost dohodnutá ex ante
v oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti a vhodné ukazatele výsledku 
by měly být koncipovány tak, aby 
poskytovaly příležitost ke zlepšení tvorby 
regionální politiky a k otevřenější diskusi 
za účelem posílení účinnosti soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že mají být posíleny 
všechny formy územní spolupráce;

7. domnívá se, že mají být posíleny 
všechny formy územní spolupráce
i rozpočtové prostředky, jež jsou pro tuto 
oblasti přidělovány;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 55
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

 8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná 
pravidla;

8. domnívá se, že by zdroje určené na 
politiku soudržnosti měly v duchu 
solidarity směřovat zejména do nejvíce 
znevýhodněných regionů EU 27, avšak má 
za to, že politika soudržnosti se musí
v zájmu zajištění harmonického
a vyváženého vývoje ve všech regionech 
EU nutně vztahovat na celé její území; 
dále je přesvědčen, že regiony v procesu 
transformace by měly mít přístup ke 
strategiím pro postupné ukončení 
hospodářské krize, aby se zabránilo 
tomu, aby regiony s podobnou úrovní 
prosperity v budoucnu byly postiženy 
nerovným zacházením nebo náhlými 
změnami výše finančních prostředků, na 
něž mají nárok v rámci politiky 
soudržnosti; zdůrazňuje, že je potřeba
vytvořit efektivní přechodná pravidla;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná 
pravidla;

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
přizpůsobit se nové situaci evropských 
regionů, a kromě Cíle 1, který je potřeba 
zachovat pro nejméně rozvinuté regiony,
a Cíle 2, v rámci kterého by všechny 
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regiony Evropské unie byly způsobilé
k podpoře, zvážit přechodný cíl pro 
regiony, jejichž HDP je nižší než 
průměrný HDP Evropské unie, avšak činí 
více než 75 % tohoto průměrného HDP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Sophie Auconie, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Maurice Ponga, Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná 
pravidla;

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejméně rozvinutých regionů EU 
27 (Cíl 1); zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 pro nejrozvinutější 
regiony a spravedlivé podmínky pro 
středně rozvinuté regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná 
pravidla;

8. požaduje v duchu solidarity soustředění 
zdrojů do nejméně rozvinutých regionů; 
zároveň zdůrazňuje, že je nutno stanovit 
pevný Cíl 2 a efektivní přechodná pravidla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná 
pravidla;

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27 v rámci Cíle 1; zároveň zdůrazňuje, 
že je nutno stanovit pevný Cíl 2
a vypracovat vhodná přechodná pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná 
pravidla;

8. požaduje v duchu solidarity intenzivní 
soustředění podpory do nejméně 
rozvinutých regionů a dále zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná 
pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Evgeni Kirilov

Návrh stanoviska
Bod 8 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu nejvíce znevýhodněných regionů 
EU 27; zároveň zdůrazňuje, že je nutno 
stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná 
pravidla;

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní 
podporu zaostalých a nejvíce 
znevýhodněných regionů EU 27; zároveň 
zdůrazňuje, že je nutno stanovit pevný Cíl 
2 a efektivní přechodná pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že mezi regiony, jež jsou 
způsobilé k podpoře v rámci cíle
konvergence, a ostatními regiony existuje 
výrazný prahový efekt a domnívá se, že by 
tento efekt měl být zmírněn; v tomto 
ohledu vítá návrhy Komise směřující
k vytvoření prostřední kategorie regionů 
pro příští programové období

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že by zvláštní pozornost 
měla být věnována regionům se zvláštními 
potřebami a oblastem se závažnými
a trvalým přírodními a demografickými 
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omezeními;

Or. pt

Pozměňovací návrh 64
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že úspěšná politika 
soudržnosti vyžaduje odpovídající finanční 
prostředky, které nesmí být v žádném 
případě nižší než prostředky na současné 
finanční období 2007–2013;

10. zdůrazňuje, že úspěšná politika 
soudržnosti vyžaduje odpovídající finanční 
prostředky, které nesmí být v žádném 
případě nižší než prostředky na současné 
programové období 2007–2013; dále se 
domnívá, že by měla být zaručena míra 
flexibility při využívání zdrojů, aby se 
úrovně správy (evropská, vnitrostátní, 
regionální a místní) zapojené do 
provádění politiky mohly na každém 
území přizpůsobit sledovaným cílům
a svým skutečným potřebám v oblasti 
rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že úspěšná politika 
soudržnosti vyžaduje odpovídající finanční 
prostředky, které nesmí být v žádném 
případě nižší než prostředky na současné 
finanční období 2007–2013;

10. zdůrazňuje, že úspěšná politika 
soudržnosti vyžaduje odpovídající finanční 
prostředky, které by měly být vyšší než 
prostředky na současné období 2007–2013, 
aby se zajistilo splnění cílů v oblasti 
politiky soudržnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 10 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že úspěšná politika 
soudržnosti vyžaduje odpovídající finanční 
prostředky, které nesmí být v žádném 
případě nižší než prostředky na současné 
finanční období 2007–2013;

10. zdůrazňuje, že úspěšná a posílená 
politika soudržnosti vyžaduje odpovídající 
finanční prostředky, které nesmí být
v žádném případě nižší než prostředky na 
současné finanční období 2007–2013;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel a dobrou správou;

11. připomíná, že jedna z hlavní výtek 
namířených proti politice soudržnosti 
souvisí se složitostí jejích pravidel; trvá na 
důležitosti zjednodušení pravidel
a postupů této politiky, které přispěje
k zajištění transparentnějšího
a účinnějšího přidělování zdrojů 
regionům; domnívá se, že by takové 
zjednodušení mělo být rozšířeno na 
veškeré zaváděné kontrolní systémy ve 
snaze zajistit, aby nebránily sledování 
příslušných cílů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 68
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel a dobrou správou;

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel pro kontrolu provádění
a dobrou správou; zdůrazňuje potřebu 
lepší koordinace každoroční kontroly, 
kterou Komise uskutečňuje, s víceletým 
prováděním programů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel a dobrou správou;

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech, městech
a vesnicích musí být transparentní
a efektivní a mělo by být doprovázeno 
pokud možno jednoduchým systémem 
pravidel a dobrou správou s výrazným 
decentralizovaným prvkem vycházejícím
z politické odpovědnosti orgánů místní
a regionální samosprávy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel a dobrou správou;

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech, městech
a vesnicích musí být transparentní, účinné
a efektivní a mělo by být doprovázeno 
pokud možno jednoduchým systémem 
pravidel a dobrou správou; vyzývá proto ke 
snížení složitosti a administrativní zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sophie Auconie, Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 11 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel a dobrou správou;

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel a dobrou správou; žádá, 
aby důkladnost kontrol byla úměrná 
riziku porušování pravidel, a byla tak 
dodržena zásada proporcionality;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 11 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel a dobrou správou;

11. poukazuje na to, že využití těchto 
prostředků v regionech musí být 
transparentní a efektivní a mělo by být 
doprovázeno pokud možno jednoduchým 
systémem pravidel, zveřejněním příjemců
a dobrou správou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 12 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. podtrhuje, že účinnější využití 
prostředků může být podpořeno lepší 
kombinací různých finančních nástrojů, 
jako jsou dotace, úvěry nebo revolvingové 
fondy;

12. podtrhuje, že účinnější využití 
prostředků může být podpořeno lepší 
kombinací různých finančních nástrojů, 
jako jsou dotace, úvěry nebo revolvingové 
fondy; vybízí místní a regionální orgány, 
aby v co nejvyšší míře využívaly nástrojů 
finančního inženýrství a technické 
podpory, jež zavedla Komise, a to za 
účelem zvýšení investic na místní úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je potřeba 
prostřednictvím lepšího zadávání 
veřejných zakázek posílit pákový efekt 
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strukturálních fondů; zdůrazňuje v tomto 
ohledu potřebu dalšího vytváření
a uplatňování pravidel zadávání zakázek 
se sníženými dopady na životní prostředí 
(ekologické zadávání zakázek); vybízí 
Komisi a členské státy, aby dále 
podporovaly využívání předkomerčního 
zadávání zakázek s cílem přispět
k posílení výzkumu a vývoje a inovací
v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. požaduje, aby byla kontrola výdajů do 
budoucna více zaměřena na výsledky;

13. požaduje, aby byla kontrola výdajů do 
budoucna více zaměřena na výsledky; 
domnívá se, že výkonnostní rezerva tudíž 
umožní posílit regionální programy, jež 
lépe vedou ke splnění priorit stanovených
v rámci smlouvy o vývoji; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Oldřich Vlasák, Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. požaduje, aby byla kontrola výdajů do 
budoucna více zaměřena na výsledky;

13. požaduje, aby byla kontrola výdajů do 
budoucna více zjednodušena a zaměřena 
na výsledky, aby pro koncové příjemce 
neznamenala nepřiměřenou 
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administrativní zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 13 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. požaduje, aby byla kontrola výdajů do 
budoucna více zaměřena na výsledky;

13. požaduje, aby byla kontrola výdajů do 
budoucna více zaměřena na výsledky, než 
je tomu dosud; 

Or. el

Pozměňovací návrh 78
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 13 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13a. navrhuje vytvoření „Střediska pro 
mediaci politiky soudržnosti“, které by 
zřídila Komise a jež by každému občanu
v případě podezření z nedostatečného či 
nesprávného využívání strukturálních 
fondů umožnilo bez omezení sdělovat 
jakékoli informace či stížnosti, pokud jde
o provádění politiky soudržnosti na místě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 79
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 14 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že období pěti let je 
příliš krátké, neboť schvalovací postupy by 
byly příliš dlouhé a neumožnily by účinné 
využití prostředků; poukazuje na to, že
v minulosti se osvědčilo období v délce 
sedmi let a že by toto období nemělo
v žádném případě být kratší; zdůrazňuje, že 
sedmileté období do roku 2020 by mělo 
také jasnější souvislost se strategií EU 
2020;

14. poznamenává, že období pěti let je 
příliš krátké, neboť schvalovací postupy by 
byly příliš dlouhé a neumožnily by účinné 
využití prostředků; poukazuje na to, že
v minulosti se osvědčilo období v délce 
sedmi let a že by toto období nemělo
v žádném případě být kratší; zdůrazňuje, že
sedmileté období do roku 2020 by mělo 
také jasnější souvislost se strategií EU 
2020; zdůrazňuje však, že při zajištění 
desetiletého plánování by se mohlo zvážit 
desetileté období („5+5“); zdůrazňuje, že 
by byla potřebná přiměřená pravidla 
flexibility s cílem umožnit vytvoření 
účinného mechanismu přezkumu, včetně 
převodů mezi fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 14 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že období pěti let je 
příliš krátké, neboť schvalovací postupy by 
byly příliš dlouhé a neumožnily by účinné 
využití prostředků; poukazuje na to, že
v minulosti se osvědčilo období v délce 
sedmi let a že by toto období nemělo
v žádném případě být kratší; zdůrazňuje, že 
sedmileté období do roku 2020 by mělo 
také jasnější souvislost se strategií EU 
2020;

14. poznamenává, že období pěti let je 
příliš krátké, neboť schvalovací postupy by 
byly příliš dlouhé a neumožnily by účinné 
využití prostředků; poukazuje na to, že
v minulosti se osvědčilo období v délce 
sedmi let a že by toto období nemělo
v žádném případě být kratší; zdůrazňuje, že 
sedmiletý, či dokonce ještě delší víceletý 
finanční rámec by tuto účinnosti zajistil;
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Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 14 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že období pěti let je 
příliš krátké, neboť schvalovací postupy by 
byly příliš dlouhé a neumožnily by účinné 
využití prostředků; poukazuje na to, že
v minulosti se osvědčilo období v délce 
sedmi let a že by toto období nemělo
v žádném případě být kratší; zdůrazňuje, že 
sedmileté období do roku 2020 by mělo 
také jasnější souvislost se strategií EU 
2020;

14. poznamenává, že období pěti let je 
příliš krátké, neboť schvalovací postupy by 
byly příliš dlouhé a neumožnily by účinné 
využití prostředků; poukazuje na to, že
v minulosti se osvědčilo období v délce 
sedmi let a že by toto období nemělo
v žádném případě být kratší; zdůrazňuje, že 
sedmileté období do roku 2020 by mělo 
také jasnější souvislost se strategií EU 
2020; připomíná, že by mohlo být vhodné 
následně zvážit desetiletý model („5+5“), 
který by umožnil přizpůsobit plánování 
finančních priorit volebnímu období 
Parlamentu a Komise, a to v kombinaci
s výhledem a politickou strategií na deset 
let;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným 

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3 (kromě prvního programového roku); 
požaduje, aby byly nevyužité prostředky 
poskytnuty jiným regionům, a ne vraceny 
členským státům;
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regionům, a ne vraceny členským státům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným 
regionům, a ne vraceny členským státům;

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období;

Or. ro

Pozměňovací návrh 84
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným 
regionům, a ne vraceny členským státům;

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3 (kromě prvního programového roku),
s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace; požaduje, aby 
byly nevyužité prostředky poskytnuty 
jiným regionům, a ne vraceny členským 
státům;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným 
regionům, a ne vraceny členským státům;

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
prostředky zrušené v důsledku 
uplatňování tohoto pravidla ponechány
v rozpočtu pro politiku soudržnosti, a ne 
vraceny členským státům;

Or. es

Pozměňovací návrh 86
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným 
regionům, a ne vraceny členským státům;

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; domnívá se, že by 
výše finanční spoluúčasti pro příští 
programové období měla zůstat celkově 
podobná výši finanční spoluúčasti 
vyčleněné pro stávající období; požaduje, 
aby byly nevyužité prostředky poskytnuty 
jiným regionům, a ne vraceny členským 
státům;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným 
regionům, a ne vraceny členským státům;

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným 
regionům, a ne vraceny členským státům,
a to vzhledem k obtížím při přístupu
k prostředkům EU způsobeným 
finančními problémy členských států;

Or. el

Pozměňovací návrh 88
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným
regionům, a ne vraceny členským státům;

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty regionům
dotčených členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 15 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; požaduje, aby byly 
nevyužité prostředky poskytnuty jiným 
regionům, a ne vraceny členským státům;

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno 
spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo 
n+3, s možným rozšířením flexibility pro 
nepředvídatelné situace, které by mohly 
podle očekávání nastat v příštím 
programovém období; žádá, aby byly
podrobeny diskusi možnosti poskytnout
nevyužité prostředky jiným regionům,
a nevracet je členským státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. žádá o vypracování návrhu na 
přísnější finanční postih členských států, 
jež nesplňují kritéria stability, a uvažuje 
proto o automatičtějším mechanismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 16 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poznamenává, že prostředky z fondů, 
které jsou poskytovány v rámci politiky 
soudržnosti, nesmějí být používány jako 
„sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě
a růstu; bylo by to pro dotčené regiony, 
členské státy a EU kontraproduktivní;

16. poznamenává, že prostředky z fondů, 
které jsou poskytovány v rámci politiky 
soudržnosti, nesmějí být používány jako 
„sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě
a růstu; bylo by to pro dotčené regiony, 
členské státy a EU kontraproduktivní; 
zdůrazňuje skutečnost, že taková opatření 
by vedla k rozdílnému zacházení vůči 
členským státům a regionům, neboť by 
nejvíce trestala ty nejchudší;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poznamenává, že prostředky z fondů, 
které jsou poskytovány v rámci politiky 
soudržnosti, nesmějí být používány jako 
„sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě
a růstu; bylo by to pro dotčené regiony, 
členské státy a EU kontraproduktivní;

16. poznamenává, že prostředky z fondů, 
které jsou poskytovány v rámci politiky 
soudržnosti, nesmějí být používány jako 
„sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě
a růstu; bylo by to kontraproduktivní pro 
dotčené regiony, členské státy a EU a 
v rozporu se zásadou evropské solidarity 
obsaženou ve Smlouvě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 93
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 16 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poznamenává, že prostředky z fondů, 
které jsou poskytovány v rámci politiky 
soudržnosti, nesmějí být používány jako 
„sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě
a růstu; bylo by to pro dotčené regiony, 
členské státy a EU kontraproduktivní;

16. poznamenává, že prostředky z fondů, 
které jsou poskytovány v rámci politiky 
soudržnosti, nesmějí být používány jako 
„sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě
a růstu; bylo by to pro dotčené regiony 
kontraproduktivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 16 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. poznamenává, že prostředky z fondů, 
které jsou poskytovány v rámci politiky 
soudržnosti, nesmějí být používány jako 
„sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě
a růstu; bylo by to pro dotčené regiony, 
členské státy a EU kontraproduktivní;

16. poznamenává, že prostředky z fondů, 
které jsou poskytovány v rámci politiky 
soudržnosti, by neměly být používány jako 
„sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě
a růstu; bylo by to pro dotčené regiony, 
členské státy a EU kontraproduktivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje skutečnost, že působnost 
jakýchkoli stanovených podmínek by měla 
být omezena na rámec opatření a nástrojů 
politiky soudržnosti a neměla by být 
podmiňována splněním požadavků pro 
jiné nástroje, jako je například Pakt
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o stabilitě a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 16 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16a. uznává, že k nesrovnalostem ve 
využívání strukturálních fondů dochází 
především v členských státech, jež 
opakovaně a závažně porušují kritéria 
stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 16 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16b. žádá, aby pro členské státy, v nichž je 
porušování kritéria stability spojeno
s vyšším výskytem nesrovnalostí při 
využívání strukturálních fondů, byl 
předložen návrh na automatickou 
regulaci, což by tyto země podrobilo 
důkladnější finanční kontrole a kontrole 
řízení, pokud jde o využívání 
strukturálních fondů EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 17 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. poukazuje na velký přínos, který má 
solidární rozměr politiky soudržnosti na 
evropské úrovni; jasně říká, že solidarita 
není jednostranná, a proto zdůrazňuje, že
k politice soudržnosti musí mít přístup 
všechny regiony EU;

17. poukazuje na velký přínos, který má 
solidární rozměr politiky soudržnosti na 
evropské úrovni; jasně říká, že solidarita 
není jednostranná, a že ačkoli je nutné
i nadále zaměřovat úsilí na nejvíce 
znevýhodněné regiony za účelem omezení 
nerovností, k politice soudržnosti musí mít 
přístup všechny regiony EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 17 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. poukazuje na velký přínos, který má 
solidární rozměr politiky soudržnosti na 
evropské úrovni; jasně říká, že solidarita 
není jednostranná, a proto zdůrazňuje, že
k politice soudržnosti musí mít přístup 
všechny regiony EU;

17. poukazuje na velký přínos, který má 
solidární rozměr politiky soudržnosti na 
evropské úrovni; jasně říká, že solidarita 
není jednostranná, a proto zdůrazňuje, že
k politice soudržnosti musí mít přístup 
všechny regiony EU, při zohlednění 
zvláštností ostrovních, horských a řídce 
osídlených oblastí;

Or. es
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Pozměňovací návrh 100
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 18 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že kromě podpory 
regionů to umožňuje i zviditelnění EU
v regionech, a poukazuje na to, že lepší 
propagace v členských státech by tuto 
skutečnost ukázala ještě jasněji;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 18 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že kromě podpory 
regionů to umožňuje i zviditelnění EU
v regionech, a poukazuje na to, že lepší 
propagace v členských státech by tuto 
skutečnost ukázala ještě jasněji;

18. zastává názor, že kromě podpory 
regionů to umožňuje i zviditelnění EU
v regionech, a poukazuje na to, že lepší 
komunikace ze strany všech zúčastněných 
stran – evropských orgánů, členských 
států a místních orgánů – by ještě jasněji 
ukázala přidanou hodnotu evropských 
opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 19 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19. výslovně zdůrazňuje, že politika 
soudržnosti může být jako jediná evropská 
politika v rámci strategie EU 2020 
„inteligentní“, „šetrná k životnímu 
prostředí“ i „integrující“; poznamenává, 
že to ještě jednou jasně ukazuje, jaký má 
význam politika soudržnosti jako celek,
a odmítá její roztříštění na různé 
rozpočtové položky.

19. zdůrazňuje zejména, že politika 
soudržnosti, která je zároveň inteligentní
i šetrná k životnímu prostředí, může hrát 
zásadní roli při plnění cílů strategie EU 
2020, a to nehledě na skutečnost, že
v žádném případě není jedinou politikou 
odpovědnou za dosažení cílů strategie EU 
2020, neboť svůj příspěvek musí 
poskytnout všechny oblasti politiky;
poznamenává, že to ještě jednou jasně 
ukazuje, jaký má význam politika 
soudržnosti jako celek, a odmítá její 
roztříštění na různé rozpočtové položky;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 19 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

19a. doporučuje, aby místní a regionální 
orgány členských států vybízely 
prostřednictvím podpory rozvoje 
výzkumných a inovačních kapacit malých
a středních podniků k partnerství pro 
inovace na místní a regionální úrovni za 
účelem splnění cílů této strategie;

Or. ro


