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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského
sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
a k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, zejména na 
jeho článek 7,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009 ze 
dne 6. května 2009, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, pokud jde 
o způsobilost investic do energetické 
účinnosti a obnovitelné energie v oblasti 
bydlení,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 5 c (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze 
dne 19. května 2010, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, pokud jde 
o způsobilost intervencí do bydlení ve 
prospěch marginalizovaných skupin 
obyvatel,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Právní východisko 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ke strategické 
zprávě Komise za rok 2010 o provádění 
programů politiky soudržnosti, které byly 
přijaty na zasedání Rady ve složení pro 
zahraniční věci, jež se konalo dne 14. 
června 2010,

– s ohledem na závěry Rady ke strategické 
zprávě Komise za rok 2010 o provádění 
programů politiky soudržnosti, které byly 
přijaty na zasedání Rady ve složení pro 
všeobecné záležitosti, jež se konalo dne 14. 
června 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové) 



AM\855888CS.doc 5/54 PE458.491v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Hospodářského 
a sociálního výboru ze dne 14. července 
2010 k tématu Jak podněcovat účinná 
partnerství při řízení programů politiky 
soudržnosti na základě osvědčených 
postupů z období 2007-2013 (ECO/258),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise „Regiony 2020 – posouzení 
budoucích výzev pro regiony EU“ 
(SEK(2008)2868),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 12 c (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise „Přínos 
regionální politiky k udržitelnému růstu 
v rámci strategie Evropa 2020“ 
(KOM(2011)17),

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
regionální rozvoj „o dosažení skutečné 
územní, sociální a hospodářské 
soudržnosti v EU – nezbytné podmínky 
konkurenceschopnosti na světové 
úrovni?“ (A7-0309/2010),

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle článku 174 
Smlouvy o fungování Evropské unie Unie 
za účelem podpory harmonického vývoje 
rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí 
k posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti,

A. vzhledem k tomu, že podle článku 174 
Smlouvy o fungování Evropské unie Unie 
za účelem podpory harmonického vývoje 
rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí 
k posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti, a především se zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů, jako 
jsou venkovské oblasti, oblasti postižené 
průmyslovými přeměnami a regiony, které 
jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami,

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že podle článku 174 
Smlouvy o fungování Evropské unie Unie 
za účelem podpory harmonického vývoje 
rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí 
k posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti,

A. vzhledem k tomu, že podle článku 174 
Smlouvy o fungování Evropské unie Unie 
za účelem podpory harmonického vývoje 
rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí 
k posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti, přičemž zohlední Strategii EU 
2020 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Miroslav Mikolášik, Oldřich Vlasák, Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že strategický rozměr 
politiky soudržnosti zohledňující 
soudržnost s prioritami Evropské unie je 
zajištěn a podporován prostřednictvím 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen: 
obecné nařízení), strategickými obecnými 
zásadami Společenství pro soudržnost 
(dále jen: strategické obecné zásady), 
národním strategickým referenčním 
rámcem (NSRR) a operačními programy 
(OP),

B. vzhledem k tomu, že strategický rozměr 
politiky soudržnosti zohledňující 
soudržnost s prioritami Evropské unie –
zvýšení atraktivity Evropy a jejích regionů 
z hlediska investic a pracovních 
příležitostí, zlepšení znalostí a inovací 
v zájmu růstu a vytvoření většího počtu 
pracovních míst a zlepšení jejich kvality –
je zajištěn a podporován prostřednictvím 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen: 
obecné nařízení), strategickými obecnými 
zásadami Společenství pro soudržnost 
(dále jen: strategické obecné zásady), 
národním strategickým referenčním 
rámcem (NSRR) a operačními programy 
(OP),

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že novým prvkem
politiky soudržnosti, který byl zaveden ve 
stávajícím programovém období obecným 
nařízením jako nástroj pro posuzování 
provádění strategických obecných zásad, je 
podávání strategických zpráv, jejichž cílem 
je zvyšování strategického obsahu 
a podpora průhlednosti a kontroly politiky 
soudržnosti,

C. vzhledem k tomu, že novým nástrojem
politiky soudržnosti, který byl zaveden ve 
stávajícím programovém období obecným 
nařízením jako nástroj pro posuzování 
provádění strategických obecných zásad, je 
podávání strategických zpráv, jejichž cílem 
je zvyšování strategického obsahu 
a podpora průhlednosti a kontroly politiky 
soudržnosti, a vzhledem k tomu, že ze 
získaných informací a zkušeností by měla 
být vyvozena ponaučení pro plánování 
příštího programového období,

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že lisabonské 
vyčleňování je proces, jímž byla vytvořena 
podskupina z 86 dohodnutých priorit
programů jako specifické priority 
obsažené v Lisabonské strategii pro růst 
a zaměstnanost, a vzhledem k tomu, že 
v případě regionů spadajících pod cíl 
Konvergence bylo jako vyčleněné priority 
stanoveno 47 prioritních témat, zatímco 
v případě regionů, jež spadají pod cíl 
Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost, bylo stanoveno jen 33 
prioritních témat;

D. vzhledem k tomu, že lisabonské 
vyčleňování je proces, jímž byla vytvořena 
podskupina z 86 dohodnutých kategorií 
výdajů jako specifické priority obsažené 
v Lisabonské strategii pro růst 
a zaměstnanost, a vzhledem k tomu, že 
v případě regionů spadajících pod cíl 
Konvergence bylo jako vyčleněné priority 
stanoveno 47 kategorií výdajů, zatímco 
v případě regionů, jež spadají pod cíl 
Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost, bylo stanoveno jen 33 
kategorií výdajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že dosažení územní 
soudržnosti při zohlednění městského
a venkovského rozměru bude jednou 
z největších výzev v souvislosti s návrhy na 
vytvoření ambiciózních městských agend, 
jak je uvedeno v dokumentu „Závěry páté 
zprávy o hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti: budoucnost politiky 
soudržnosti“, a vzhledem k nutnosti 
hospodářského a sociálního rozvoje pro 
všechny občany bez ohledu na místo, kde 
žijí,

Or. ro

Pozměňovací návrh 15
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že globalizace, 
demografická změna, změna klimatu 
a energetické otázky byly označeny za 
hlavní výzvy, které je naléhavě potřeba 
řešit, aby se zabránilo negativním 
dopadům na regionální rozvoj,

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že členské stály byly 
při shromažďování údajů ovlivněny 
hospodářskou krizí a některé z nich se na 
počátku programového období potýkaly 
s problémy, upínají se očekávání k tomu, 
že budoucí strategická zpráva 2012 
poskytne údaje s ještě vyšší vypovídací 
hodnotou,

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je zásadní pro zajištění 
konkurenceschopného hospodářského 
růstu prostřednictvím podpory 
regionálních zvláštností v souladu s jejich 
úrovní rozvoje a stanovenými prioritami,

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. blahopřeje členským státům k úsilí za 1. blahopřeje členským státům k úsilí za 
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účelem přípravy jejich prvních národních 
strategických zpráv, jež se ukázaly jako 
užitečný zdroj informací o provádění;

účelem přípravy jejich prvních národních 
strategických zpráv, jež se ukázaly jako 
zdroj informací o provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že Komise nepředložila informace 
o provádění horizontálních cílů, jako je 
udržitelný rozvoj a systematické přihlížení 
k rovnosti pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že při vypracování 
srovnávacích analýz by měl být brán zřetel 
na to, že pět členských států shromáždilo
své údaje k časově nejbližšímu a jeden 
k časově vzdálenějšímu okamžiku; 
domnívá se, že bude mnohem vhodnější 
porovnávat pokrok dosažený v členských 
státech vůči průměru EU;

2. poukazuje na to, že při vypracování 
srovnávacích analýz by měl být brán zřetel 
na to, že pět členských států shromáždilo 
své údaje k časově nejbližšímu a jeden 
k časově vzdálenějšímu okamžiku; 
domnívá se, že bude mnohem vhodnější 
porovnávat pokrok dosažený v členských 
státech vůči průměru EU; zdůrazňuje dále, 
že by po všech členských státech mělo být 
důrazně požadováno, aby do budoucna 
své údaje předkládaly ke stejnému 
referenčnímu datu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 21
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že transparentnost 
v přidělování finančních prostředků 
podporuje správné provádění a je klíčovou 
podmínkou k dosahování celkových cílů 
politiky soudržnosti, a proto je zapotřebí ji 
posílit; je toho názoru, že určení obecných 
zásad Společenství a zavedení 
strategických zpráv jako nového nástroje 
přispívá ke zvýšení odpovědnosti za 
dosahování politických cílů;

3. domnívá se, že transparentnost 
v přidělování finančních prostředků 
podporuje správné provádění a je klíčovou 
podmínkou k dosahování celkových cílů 
politiky soudržnosti, a proto je zapotřebí ji 
posílit; je pevně přesvědčen, že zveřejnění 
seznamu příjemců je účinným nástrojem 
provádění, který by měl být nadále 
používán, přičemž by měla být 
prostřednictvím soudržnosti s prioritami 
Společenství podporována řádná správa 
věcí veřejných; je toho názoru, že určení 
obecných zásad Společenství a zavedení 
strategických zpráv jako nového nástroje 
přispívá ke zvýšení odpovědnosti za 
dosahování politických cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že transparentnost 
v přidělování finančních prostředků 
podporuje správné provádění a je klíčovou 
podmínkou k dosahování celkových cílů 
politiky soudržnosti, a proto je zapotřebí ji 
posílit; je toho názoru, že určení obecných
zásad Společenství a zavedení 
strategických zpráv jako nového nástroje 
přispívá ke zvýšení odpovědnosti za 

3. domnívá se, že transparentnost 
v přidělování finančních prostředků 
podporuje správné provádění a je klíčovou 
podmínkou k dosahování celkových cílů 
politiky soudržnosti, a proto je zapotřebí ji 
posílit; je toho názoru, že určení obecných 
zásad Společenství a zavedení 
strategických zpráv jako nového nástroje 
přispívá ke zvýšení odpovědnosti za 
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dosahování politických cílů; dosahování politických cílů; trvá na 
potřebě větší transparentnosti ve všech 
fázích financování projektů realizovaných 
za přispění nástroje politiky soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje však význam zavedení větší 
míry flexibility v rámci pravidel, jimiž se 
řídí strukturální fondy, pokud jde 
o kritéria způsobilosti, definici kritéria 
přidělování zdrojů, uplatnitelnou míru 
spolufinancování a oblasti činnosti, a to 
v souvislosti s vytvořením skutečné 
víceúrovňové dohody, do níž bude 
zapojena Komise, členské státy a regiony 
a jež bude svou povahou zaměřena na 
výsledek; 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. s uspokojením konstatuje, že na 
lisabonské vyčleněné projekty bylo 
přiděleno celkem 63 miliard EUR a že 
výběr těchto vyčleněných projektů probíhá 
stejně nebo dokonce o něco rychleji než 
výběr při jiných činnostech;

5. konstatuje, že na lisabonské vyčleněné 
projekty bylo přiděleno celkem 63 miliard 
EUR a že výběr těchto vyčleněných 
projektů probíhá stejně nebo dokonce 
o něco rychleji než výběr při jiných 
činnostech;
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Or. en

Pozměňovací návrh 25
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. s uspokojením konstatuje, že na 
lisabonské vyčleněné projekty bylo 
přiděleno celkem 63 miliard EUR a že 
výběr těchto vyčleněných projektů probíhá 
stejně nebo dokonce o něco rychleji než 
výběr při jiných činnostech;

5. znovu opakuje, že oceňuje úsilí 
členských států vedoucí k průměrnému 
vyčlenění výdajů na dosažení cílů 
lisabonské agendy ve výši 65 % 
dostupných finančních prostředků 
v regionech spadajících pod cíl 
Konvergence a 82 % dostupných 
finančních prostředků v regionech 
spadajících pod cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, což 
převyšuje původně požadované úrovně;
s uspokojením konstatuje, že na lisabonské 
vyčleněné projekty bylo přiděleno celkem 
63 miliard EUR a že výběr těchto 
vyčleněných projektů probíhá stejně nebo 
dokonce o něco rychleji než výběr při 
jiných činnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. s uspokojením konstatuje, že na 
lisabonské vyčleněné projekty bylo 
přiděleno celkem 63 miliard EUR a že 
výběr těchto vyčleněných projektů probíhá 
stejně nebo dokonce o něco rychleji než 
výběr při jiných činnostech;

5. s uspokojením konstatuje, že na 
lisabonské vyčleněné projekty bylo 
přiděleno celkem 63 miliard EUR a že 
výběr těchto vyčleněných projektů probíhá 
stejně nebo dokonce o něco rychleji než 
výběr při jiných činnostech, a naléhá proto 
na členské státy, aby v budoucnu nadále 
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vyčleňovaly finanční prostředky na 
projekty podporující strategii 
konkurenceschopnosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 27

Eva-Britt Svensson za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná úlohu Evropského 
sociálního fondu, jak ji zmiňují 
vnitrostátní zprávy; vyzývá členské státy 
k účinnému provádění zvolených projektů 
a k zajištění nezbytného spolufinancování 
projektů, jejichž cílem je podpora rovného 
přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě 
přizpůsobeným potřebám žen, pokud jde 
o sladění práce a rodinného života;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Eva-Britt Svensson za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. Vyzývá členské státy, aby dosáhly
pokroku v uplatňování 
spolufinancovaných opatření a činností, 
jejichž cílem je podporovat trhy práce na 
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regionální úrovni, a to tím, že omezí 
segregaci na základě pohlaví a též 
nerovnosti, jako jsou rozdíly 
v odměňování a nedostatečné zastoupení 
na rozhodovací úrovni, že usnadní sladění 
pracovního a rodinného života a že 
podpoří přeměnu nejisté práce na práci 
s právy, neboť poměr žen, jichž se nejistá 
pracovní ujednání dotýkají, je značný;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Eva-Britt Svensson za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. vyzývá členské státy, aby lépe využívaly 
přidělené finanční prostředky a aby 
zabránily průtahům při provádění 
činností, jejichž cílem je zajistit rovné 
příležitosti a aktivní začlenění žen na trh 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že rychlost pokroku 
konkrétních témat strategických obecných 
zásad Společenství je nejvyšší v případě 
dimenze území (30 %), nadprůměrná 

6. konstatuje, že rychlost pokroku 
konkrétních témat strategických obecných 
zásad Společenství je nejvyšší v případě 
dimenze území (30 %), nadprůměrná 



AM\855888CS.doc 17/54 PE458.491v01-00

CS

v rámci obecné zásady „Zlepšení znalostí 
a inovace pro růst“, avšak nižší než 27,1 % 
v případě dvou ostatních obecných zásad, 
a dále že kvóty výběru jsou nad průměrem 
u projektů vyčleněných Lisabonem v cíli 
Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost a Evropská územní 
spolupráce, avšak jen 20,5 % v cíli 
Evropská území spolupráce; s politováním 
konstatuje, že v situaci, kdy nejsou 
k dispozici ukazatele pro výstupy 
a výsledky za všechny členské státy, bude 
mít ve strategické zprávě uváděná analýza 
výkonnosti politiky své výrazné meze;

v rámci obecné zásady „Zlepšení znalostí 
a inovace pro růst“, avšak nižší než 27,1 % 
v případě dvou ostatních obecných zásad, 
a dále že kvóty výběru jsou nad průměrem 
u projektů vyčleněných Lisabonem v cíli 
Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost a Evropská územní 
spolupráce, avšak jen 20,5 % v cíli 
Evropská území spolupráce; s politováním 
konstatuje, že v situaci, kdy nejsou 
k dispozici ukazatele pro výstupy 
a výsledky za všechny členské státy, bude 
mít ve strategické zprávě uváděná analýza 
výkonnosti politiky své výrazné meze;
vyzývá proto Komisi, aby přehodnotila 
administrativní nároky na výkaznictví 
a na druhé straně členské státy k větší 
disciplíně při poskytování dat 
o implementaci programů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 31
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že rychlost pokroku 
konkrétních témat strategických obecných 
zásad Společenství je nejvyšší v případě 
dimenze území (30 %), nadprůměrná 
v rámci obecné zásady „Zlepšení znalostí 
a inovace pro růst“, avšak nižší než 27,1 % 
v případě dvou ostatních obecných zásad, 
a dále že kvóty výběru jsou nad průměrem 
u projektů vyčleněných Lisabonem v cíli 
Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost a Evropská územní 
spolupráce, avšak jen 20,5 % v cíli 
Evropská území spolupráce; s politováním 
konstatuje, že v situaci, kdy nejsou 
k dispozici ukazatele pro výstupy 
a výsledky za všechny členské státy, bude 

6. konstatuje, že rychlost pokroku 
konkrétních témat strategických obecných 
zásad Společenství je nejvyšší v případě 
dimenze území (30 %), nadprůměrná 
v rámci obecné zásady „Zlepšení znalostí 
a inovace pro růst“, avšak nižší než 27,1 % 
v případě dvou ostatních obecných zásad, 
a dále že kvóty výběru jsou nad průměrem 
u projektů vyčleněných Lisabonem v cíli 
Regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost a Evropská územní 
spolupráce, avšak jen 20,5 % v cíli 
Evropská území spolupráce; s politováním 
konstatuje, že v situaci, kdy nejsou 
k dispozici ukazatele pro výstupy 
a výsledky za všechny členské státy, bude 
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mít ve strategické zprávě uváděná analýza 
výkonnosti politiky své výrazné meze;

mít ve strategické zprávě uváděná analýza 
výkonnosti politiky své výrazné meze; vítá 
proto zřízení pracovní skupiny, která má 
vytvořit ukazatele pro výsledky, a se 
zájmem očekává návrhy Komise na 
zahájení diskuse;

Or. fi

Pozměňovací návrh 32
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že byly podporovány 
projekty, jež nejsou v souladu s acquis 
communautaire, a že Komise této 
skutečnosti nevěnovala dostatečnou 
pozornost;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vítá začlenění výdajů na investice do 
energetické účinnosti a obnovitelných 
energií v oblasti bydlení a projektů 
bydlení ve prospěch marginalizovaných 
komunit do programu, což se v mnoha 
regionech úspěšně provádí; doporučuje 
Komisi, aby tento přístup sledovala 
i nadále;

Or. de
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Pozměňovací návrh 34
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. s politováním konstatuje zpoždění při 
výběru projektů ve významných 
strategických oblastech, jako je odvětví 
železniční dopravy, některé investice do 
energetiky a životního prostředí, digitální 
ekonomika, sociální začleňování, správa 
a budování kapacit, a vyzývá k důkladné 
analýze příčin takového zpoždění; 
upozorňuje na druhou stranu na vyšší 
absorpci projektů životního prostředí 
v programech v rámci Evropské územní 
spolupráce a poukazuje na zcela jasnou 
přidanou hodnotu spolupráce v této oblasti;

7. s politováním konstatuje zpoždění při 
výběru projektů ve významných 
strategických oblastech, jako je odvětví 
železniční dopravy, některé investice do 
energetiky a životního prostředí, digitální 
ekonomika, sociální začleňování, správa 
a budování kapacit, a vyzývá k důkladné 
analýze příčin takového zpoždění, přičemž 
také vybízí členské státy, aby zapojily své 
regiony s cílem blíže sledovat oblasti, 
v nichž je potřeba zvýšit úsilí; upozorňuje 
na druhou stranu na vyšší absorpci projektů 
životního prostředí v programech v rámci 
Evropské územní spolupráce a poukazuje 
na zcela jasnou přidanou hodnotu 
spolupráce v této oblasti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 35
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá, že Komise stanoví, jak mohou 
vnitrostátní, regionální a místní orgány 
sladit stávající programy regionální 
politiky s cíli strategie EU 2020 v oblasti 
udržitelného růstu a usnadnit rozvoj 
konkurenceschopného hospodářství, které 
bude účinně využívat zdroje a jež bude 
nízkouhlíkové a odolné vůči klimatu; 
vyzývá členské státy, aby konaly 
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neprodleně, aby více investovaly do 
udržitelného rozvoje a aby účinněji 
využívaly finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že členské státy, kteří 
podle aktuálního stavu, jak jej popisuje 
zpráva Komise, měly zpoždění při realizaci 
projektu, toto zpoždění již dohnaly, a skluz 
k tomuto okamžiku již tudíž nemusí 
vypovídat o celkové kvalitě programového 
období;

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je přesvědčen, že je potřeba urychleně 
přijmout opravná opatření ke zlepšení 
slabého výkonu v některých prioritních 
oblastech; vyzývá v této souvislosti členské 
státy, aby zvýšily úsilí o zlepšení výběru 
projektů u opožděných témat a aby 
urychlily provádění všech vybraných 
projektů s cílem zabránit riziku nesplnění 
dohodnutých cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. domnívá se, že urychlený výběr 
a provedení projektů jsou zvlášť potřebné 
u činností směřujících ke zlepšení 
lidského kapitálu, podpoře trhů práce 
a posílení sociálního začlenění ve snaze 
vyrovnat se s negativními dopady 
hospodářské krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. zdůrazňuje skutečnost, že několik 
členských států potvrdilo, že disciplína 
uložená při vyčleňování výdajů zlepšila 
kvalitu a zaměření plánování; členské 
státy kromě toho jednomyslně usoudily, že 
zachování hlavních priorit svých 
národních strategických referenčních 
rámců a operačních programů 
souvisejících s Lisabonskou strategií je 
nejlepším nástrojem, jak čelit krizi, 
a znovu potvrdily relevantnost 
střednědobých a dlouhodobých cílů 
stanovených v těchto dokumentech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr 
a provádění projektů jsou v některých 
oblastech ztíženy tím, že nebyly splněny 
určité základní předpoklady, například 
nejsou k dispozici jednoznačné vnitrostátní 
priority pro určité oblasti intervence, 
provádění právních předpisů EU je 
opožděné nebo chybí institucionální 
a administrativní kapacity;

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr 
a provádění projektů jsou v některých 
oblastech ztíženy tím, že nebyly splněny 
určité základní předpoklady, například 
jednodušší uplatňování postupů na 
vnitrostátní úrovni, jednoznačné 
vnitrostátní priority pro určité oblasti 
intervence, včasné provádění právních 
předpisů EU, konsolidované institucionální 
a administrativní kapacity a jednodušší 
pravidla pro nástroje finančního 
inženýrství;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr 
a provádění projektů jsou v některých 
oblastech ztíženy tím, že nebyly splněny 
určité základní předpoklady, například 
nejsou k dispozici jednoznačné vnitrostátní 
priority pro určité oblasti intervence, 
provádění právních předpisů EU je 
opožděné nebo chybí institucionální 
a administrativní kapacity;

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr 
a provádění projektů jsou v některých 
oblastech ztíženy tím, že nebyly splněny 
určité základní předpoklady, například 
nejsou k dispozici jednoznačné vnitrostátní 
priority pro určité oblasti intervence, 
provádění právních předpisů EU je 
opožděné, chybí institucionální 
a administrativní kapacity nebo panuje na 
vnitrostátní úrovni nepřiměřená 
byrokracie;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 42
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr 
a provádění projektů jsou v některých 
oblastech ztíženy tím, že nebyly splněny 
určité základní předpoklady, například 
nejsou k dispozici jednoznačné vnitrostátní 
priority pro určité oblasti intervence, 
provádění právních předpisů EU je 
opožděné nebo chybí institucionální 
a administrativní kapacity;

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr 
a provádění projektů jsou v některých 
oblastech ztíženy tím, že nebyly splněny 
určité základní předpoklady, například 
nejsou k dispozici jednoznačné vnitrostátní 
priority pro určité oblasti intervence, 
provádění právních předpisů EU je 
opožděné nebo chybí institucionální 
a administrativní kapacity; vyzývá proto 
členské státy a regiony, aby usnadnily 
provádění politik tím, že budou řešit tyto 
výzvy, a zejména že zlepší právní rámec 
v oblasti státní podpory, veřejných 
zakázek a předpisů v oblasti ochrany 
životního prostředí a budou pokračovat 
v institucionálních reformách;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr 
a provádění projektů jsou v některých 
oblastech ztíženy tím, že nebyly splněny 
určité základní předpoklady, například 
nejsou k dispozici jednoznačné vnitrostátní 
priority pro určité oblasti intervence, 
provádění právních předpisů EU je 
opožděné nebo chybí institucionální 
a administrativní kapacity;

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr 
a provádění projektů jsou v některých 
oblastech ztíženy tím, že nebyly splněny 
určité základní předpoklady, například 
nejsou k dispozici jednoznačné vnitrostátní 
priority pro určité oblasti intervence, 
provádění právních předpisů EU je 
opožděné nebo chybí institucionální 
a administrativní kapacity; v zájmu 
budoucích dohod o partnerství v oblasti 
rozvoje a investic vyzývá členské státy, aby 
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do procesu vymezení investičních priorit 
na základě vytváření potenciálních cílů od 
počátku zapojily místní a regionální 
úroveň; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s politováním připomíná, že výrazné 
zpoždění v provádění politik vyplývá 
zejména z těchto faktorů: opožděné 
dokončení jednání o víceletém finančním 
rámci a opožděné přijetí legislativního 
balíčku politiky, kterými se zpozdilo 
i schvalování národních strategií 
a operačních programů, změny pravidel 
finanční kontroly, překrývání s koncem 
období 2000–2006 a omezené veřejné 
zdroje pro spolufinancování v členských 
státech;

9. s politováním připomíná, že výrazné 
zpoždění v provádění politik vyplývá 
zejména z těchto faktorů: opožděné 
dokončení jednání o víceletém finančním 
rámci a opožděné přijetí legislativního 
balíčku politiky, kterými se zpozdilo 
i schvalování národních strategií 
a operačních programů, změny pravidel 
finanční kontroly a hodnotících kritérií 
uložených na vnitrostátní úrovni, 
překrývání s koncem období 2000–2006 
a omezené veřejné zdroje pro 
spolufinancování v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že nedostatek aktuálních 
informací znamená, že plánování příštího 
programového období není podloženo 
náležitými statistickými údaji;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 46

Eva-Britt Svensson za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly opatření s cílem zvýšit kvalitu 
strategických zpráv o provádění programů 
politiky soudržnosti, které budou založeny 
na srovnatelných a spolehlivých údajích, 
v případě potřeby diferencovaných podle 
pohlaví, a na souboru obecných 
ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že bylo předloženo málo důkazů 
o provádění zásady partnerství, která je 
klíčovým strategickým faktorem pro 
identifikaci s politikou v praxi; vyzývá
Komisi, aby provedla analýzu a hodnocení 
kvality zapojení partnerů a aby při tom 
zohlednila také práci vykonanou 
Evropským hospodářským a sociálním 
výborem v rámci politiky soudržnosti; 
připomíná členským státům a regionům, 
že partnerství vede ke zjednodušení, 
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zejména v procesu výběru projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že regionální politika EU 
je v kontextu globální finanční 
a hospodářské krize a stávajícího 
hospodářského zpomalení klíčovým 
nástrojem, neboť zásadním způsobem 
přispívá k Plánu evropské hospodářské 
obnovy, představuje největší zdroj 
Společenství, pokud jde o investice do 
reálné ekonomiky, a poskytuje značnou 
podporu pro veřejné investice, včetně 
regionální a místní úrovně; upozorňuje, 
že je nezbytné zajistit úspěšné ukončení 
krize, aby bylo dosaženo dlouhodobého 
udržitelného rozvoje prostřednictvím 
posílení konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti a atraktivity evropských 
regionů;

Or. el

Pozměňovací návrh 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. připomíná, že strukturální fondy jsou 
účinnými nástroji určenými pro pomoc 
regionům v jejich hospodářské a sociální 
restrukturalizaci a při podpoře 
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hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a solidarity, jakož i pro 
uplatňování Plánu evropské hospodářské 
obnovy, a zejména pro rozvoj 
konkurenceschopnosti a vytváření 
pracovních míst; z tohoto důvodu 
podporuje jejich systematické a efektivní 
využívání;

Or. el

Pozměňovací návrh 50
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá zveřejnění pracovního dokumentu 
útvarů Komise „Politika soudržnosti: 
Reakce na hospodářskou krizi“, přezkum 
provedení opatření politiky soudržnosti 
přijatých na podporu plánu evropské 
hospodářské obnovy; zdůrazňuje, že tento 
přezkum čerpá především z údajů 
poskytnutých v národních strategických 
zprávách;

11. vítá zveřejnění pracovního dokumentu 
útvarů Komise „Politika soudržnosti: 
Reakce na hospodářskou krizi“, přezkum 
provedení opatření politiky soudržnosti 
přijatých na podporu plánu evropské 
hospodářské obnovy; zdůrazňuje, že tento
přezkum čerpá především z údajů 
poskytnutých v národních strategických 
zprávách; vyzývá Komisi, aby přijala 
nezbytná opatření s cílem zajistit, aby 
informace poskytované členskými státy 
odpovídaly skutečnosti na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en

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

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že současný rámec politiky 12. konstatuje, že současný rámec politiky 
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soudržnosti ukázal, že je schopen pružně 
a vhodně reagovat na rychle se zhoršující 
socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že 
členské státy uvítaly, že bylo možné 
krizová opatření přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám;

soudržnosti ukázal, že je schopen pružně 
a vhodně reagovat na rychle se zhoršující 
socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že 
členské státy uvítaly, že bylo možné 
krizová opatření přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám; vyzývá nicméně 
k větší flexibilitě pravidel ve snaze čelit 
krizovým situacím;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že současný rámec politiky 
soudržnosti ukázal, že je schopen pružně 
a vhodně reagovat na rychle se zhoršující 
socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že 
členské státy uvítaly, že bylo možné 
krizová opatření přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám;

12. konstatuje, že současný rámec politiky 
soudržnosti ukázal, že je schopen pružně 
a vhodně reagovat na rychle se zhoršující 
socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že 
členské státy uvítaly, že bylo možné 
krizová opatření přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám; vyzývá 
k rychlejšímu výběru projektů, zejména 
pokud mohou přispět k překonání 
hospodářské krize;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 53
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že současný rámec politiky 
soudržnosti ukázal, že je schopen pružně 
a vhodně reagovat na rychle se zhoršující 
socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že 

12. konstatuje, že současný rámec politiky 
soudržnosti ukázal, že je schopen pružně 
a vhodně reagovat na rychle se zhoršující 
socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že 
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členské státy uvítaly, že bylo možné 
krizová opatření přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám;

členské státy uvítaly, že bylo možné 
krizová opatření přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám; vyjadřuje politování 
nad skutečností, že některým z členských 
států, jež byly nejvíce zasaženy 
hospodářskou krizí, se vzhledem ke 
složitosti pravidel na vnitrostátní úrovni 
nepodařilo využít tyto finanční prostředky 
v souladu s jejich skutečnými potřebami;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že současný rámec politiky 
soudržnosti ukázal, že je schopen pružně 
a vhodně reagovat na rychle se zhoršující 
socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že 
členské státy uvítaly, že bylo možné 
krizová opatření přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám;

12. konstatuje, že současný rámec politiky 
soudržnosti ukázal, že je schopen pružně 
a vhodně reagovat na rychle se zhoršující 
socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že 
členské státy uvítaly, že bylo možné 
krizová opatření přizpůsobit jejich 
konkrétním potřebám; vybízí členské státy, 
aby využily veškerá opatření, která jim 
Komise umožnila, aby zajistily náležitou 
reakci; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na vytváření cenných 
vazeb mezi cíli politiky soudržnosti 
a odvětvovými reformami v oblastech, 
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jako je vzdělávání, věda a výzkum, zdraví 
a tržní prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. bere na vědomí obtíže při měření 
celkového dopadu specifických opatření 
spojených s politikou soudržnosti v rámci 
plánu evropské hospodářské obnovy 
a lituje, že přezkum tudíž může poskytnout 
pouze omezený přehled o konkrétních 
příkladech na vnitrostátní úrovni; vítá
nicméně analýzu osvědčených postupů 
a první závěry předložené v této zprávě;

13. zdůrazňuje význam vynaložení dalšího 
úsilí na překonání obtíží při měření 
celkového dopadu specifických opatření 
spojených s politikou soudržnosti v rámci 
plánu evropské hospodářské obnovy 
a lituje, že přezkum tudíž může poskytnout 
pouze omezený přehled o konkrétních 
příkladech na vnitrostátní úrovni; vítá 
nicméně analýzu osvědčených postupů 
a první závěry předložené v této zprávě;

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že náznaky hospodářské 
obnovy po krizi jsou křehké a že Evropa 
bude muset v následujících letech čelit 
svým strukturálním slabinám, a to také 
prostřednictvím zásahů v rámci politiky 
soudržnosti; zdůrazňuje proto, že je 
potřeba provést důkladnou analýzu 
dopadu opatření, jejichž cílem je 
vypořádat se s krizí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že v zájmu boje s krizí 
jsou třeba investice do výzkumu a vývoje, 
inovací, vzdělávání a technologií, jež 
efektivně využívají zdroje, což bude mít 
přínos také pro tradiční odvětví, 
venkovské oblasti a ekonomiky služeb při 
osvojování vysokých úrovní dovedností 
a konkurenceschopnosti, a posílí tak 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost; upozorňuje, že je nezbytné 
vytvořit přístupný a finančně dostupný 
mechanismus financování, v němž budou 
hrát klíčovou úlohu strukturální fondy; 

Or. el

Pozměňovací návrh 59
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. sdílí názor vyjádřený Radou v jejích 
závěrech ke strategické zprávě za rok 2010, 
kde Rada zdůrazňuje skutečnou přidanou 
hodnotu vytvořenou jedním strategickým 
přístupem a společnými prováděcími 
pravidly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského 
sociálního fondu; zdůrazňuje rovněž 
potřebu konsolidace veřejných rozpočtů 
v pokrizovém období a maximální využití 
synergií a dopadu všech dostupných 

14. sdílí názor vyjádřený Radou v jejích 
závěrech ke strategické zprávě za rok 2010, 
kde Rada zdůrazňuje skutečnou přidanou 
hodnotu vytvořenou jedním strategickým 
přístupem Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu soudržnosti 
a Evropského sociálního fondu; připomíná, 
že každý fond potřebuje svá vlastní 
pravidla pro úspěšné praktické zásahy 
v konkrétních situacích; zdůrazňuje 
rovněž potřebu konsolidace veřejných 
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finančních zdrojů (na úrovni EU, na 
vnitrostátní úrovni, nástrojů EIB) 
prostřednictvím účinné koordinace.

rozpočtů v pokrizovém období 
a maximální využití synergií a dopadu 
všech dostupných finančních zdrojů (na 
úrovni EU, na vnitrostátní úrovni, nástrojů 
EIB) prostřednictvím účinné koordinace.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. sdílí názor vyjádřený Radou v jejích 
závěrech ke strategické zprávě za rok 2010, 
kde Rada zdůrazňuje skutečnou přidanou 
hodnotu vytvořenou jedním strategickým 
přístupem a společnými prováděcími 
pravidly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského 
sociálního fondu; zdůrazňuje rovněž 
potřebu konsolidace veřejných rozpočtů 
v pokrizovém období a maximální využití 
synergií a dopadu všech dostupných 
finančních zdrojů (na úrovni EU, na 
vnitrostátní úrovni, nástrojů EIB) 
prostřednictvím účinné koordinace.

14. sdílí názor vyjádřený Radou v jejích 
závěrech ke strategické zprávě za rok 2010, 
kde Rada zdůrazňuje skutečnou přidanou 
hodnotu vytvořenou jedním strategickým 
a integrovaným přístupem a společnými 
prováděcími pravidly strukturálně 
zaměřených fondů; zdůrazňuje rovněž 
potřebu konsolidace veřejných rozpočtů 
v pokrizovém období a maximální využití 
synergií a dopadu všech dostupných 
finančních zdrojů (na úrovni EU, na 
vnitrostátní úrovni, nástrojů EIB) 
prostřednictvím účinné koordinace.

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. sdílí názor vyjádřený Radou v jejích 
závěrech ke strategické zprávě za rok 2010, 
kde Rada zdůrazňuje skutečnou přidanou 

14. sdílí názor vyjádřený Radou v jejích 
závěrech ke strategické zprávě za rok 2010, 
kde Rada zdůrazňuje skutečnou přidanou 
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hodnotu vytvořenou jedním strategickým 
přístupem a společnými prováděcími 
pravidly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského 
sociálního fondu; zdůrazňuje rovněž 
potřebu konsolidace veřejných rozpočtů 
v pokrizovém období a maximální využití 
synergií a dopadu všech dostupných 
finančních zdrojů (na úrovni EU, na 
vnitrostátní úrovni, nástrojů EIB) 
prostřednictvím účinné koordinace.

hodnotu vytvořenou jedním strategickým 
přístupem a společnými prováděcími 
pravidly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského 
sociálního fondu; zdůrazňuje rovněž 
potřebu konsolidace veřejných rozpočtů 
v pokrizovém období a maximální využití 
synergií a dopadu všech dostupných 
finančních zdrojů (na úrovni EU, na 
vnitrostátní úrovni, nástrojů EIB) 
prostřednictvím účinné koordinace, a to 
v zájmu podpory soukromého podnikání, 
malých a středních podniků a subjektů 
pracujících pro sociální ekonomiku 
podporující začlenění s cílem zvýšit jejich 
konkurenceschopnost, a tím i potenciál 
vyšší zaměstnanosti, a usnadnit jejich 
přístup k nástrojům finančního 
inženýrství (Jaspers, Jeremie, Jessica, 
Jasmine).

Or. el

Pozměňovací návrh 62
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. uznává, že politika soudržnosti je 
díky ustanovením o přidělování 
prostředků pro období 2007–2013 lépe 
směřována k vytváření synergií 
s politikami v oblasti výzkumu a inovací 
a že se zároveň územní rozměr stává čím 
dál tím důležitější v rámci FP7 a CIP;

Or. en



PE458.491v01-00 34/54 AM\855888CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 63
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vzhledem k tomu, že složitost 
současné situace vyžaduje integrovanou 
kombinaci těchto politik; synergie mezi 
nástroji je životně důležitá pro to, aby se 
nástroje navzájem posilovaly a aby 
podporovaly udržitelné provádění projektů 
v oblasti výzkumu a vývoje, a dosáhly tak 
lepšího zhodnocení výsledku výzkumu ve 
formě konkrétních produktových nápadů 
v regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Maurice Ponga, Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zvláště upozorňuje na přidanou 
hodnotu větší provázanosti EFRR a ESF, 
neboť zkušenosti jasně ukazují, že úspěšné 
působení programů financovaných z ESF 
je zásadní pro dosažení maximální 
účinnosti finančních prostředků EFRR pro 
opatření v hospodářské oblasti;

15. zvláště upozorňuje na přidanou 
hodnotu větší provázanosti EFRR, ESF 
a rovněž agendy EZFRV v oblasti rozvoje 
venkova; konstatuje, že zkušenosti jasně 
ukazují, že úspěšné působení programů 
financovaných z ESF je zásadní pro 
dosažení maximální účinnosti finančních 
prostředků EFRR pro opatření 
v hospodářské oblasti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 65
Oldřich Vlasák, Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zvláště upozorňuje na přidanou 
hodnotu větší provázanosti EFRR a ESF, 
neboť zkušenosti jasně ukazují, že úspěšné 
působení programů financovaných z ESF 
je zásadní pro dosažení maximální 
účinnosti finančních prostředků EFRR pro 
opatření v hospodářské oblasti;

15. zvláště upozorňuje na přidanou 
hodnotu větší provázanosti EFRR a ESF, 
neboť zkušenosti jasně ukazují, že úspěšné 
působení programů financovaných z ESF 
je zásadní pro dosažení maximální 
účinnosti finančních prostředků EFRR pro 
opatření v hospodářské oblasti; zároveň 
upozorňuje, že větší míra koordinace by 
byla vítána i mezi nástroji kohezní politiky 
a politiky rozvoje venkova, protože 
analogicky je důležitá i větší provázanost 
EFRR a EAFRD.

Or. cs

Pozměňovací návrh 66
Elisabeth Schroedter, Michail Tremopoulos

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zvláště upozorňuje na přidanou 
hodnotu větší provázanosti EFRR a ESF, 
neboť zkušenosti jasně ukazují, že úspěšné 
působení programů financovaných z ESF 
je zásadní pro dosažení maximální 
účinnosti finančních prostředků EFRR pro 
opatření v hospodářské oblasti;

15. zvláště upozorňuje na přidanou 
hodnotu větší provázanosti EFRR a ESF, 
neboť zkušenosti jasně ukazují, že úspěšné 
působení programů financovaných z ESF 
je zásadní pro dosažení maximální 
účinnosti finančních prostředků EFRR pro 
opatření v hospodářské oblasti; zdůrazňuje 
potenciál křížového financování, který 
dosud není zcela využit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje potřebu propojit 
regionální politické zdroje se zdroji 
politiky soudržnosti a dalšími druhy 
politik a připomíná, že dopady zásahů 
jakéhokoli druhu se odrazí na místní 
a regionální úrovni, přičemž jejich 
koordinace v zájmu dosažení udržitelného 
rozvoje představuje významnou výzvu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. je přesvědčen, že je nezbytné 
přistoupit ke spolupráci na místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni, aby se 
zajistilo vzájemné doplňování zdrojů 
vyčleněných na politiku regionálního 
rozvoje a na SZP/rozvoj venkova 
v souvislosti s potřebou dosáhnout územní 
soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Patrice Tirolien

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

15a. zdůrazňuje přínosy lepší synergie 
mezi strukturálními fondy, odvětvovými 
politikami a vnější agendou politik 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že monitorování 
a hodnocení by mělo stimulovat poučení se 
z politik a spolu s finanční kontrolou by 
mělo být pobídkou ke zlepšení kvality 
výkonu činností;

16. zdůrazňuje, že technická podpora, 
monitorování a hodnocení stimuluje
poučení se z politik a spolu s účinnou 
finanční kontrolou bude pobídkou ke 
zlepšení kvality výkonu činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyslovuje politování nad tím, že pouze 
19 členských států uvedlo hlavní ukazatele, 
a proto v této fázi není možné mít na 
úrovni EU první jasnou představu 
o reálném dopadu politiky; důrazně vybízí 
členské státy, aby využívaly hlavní 
ukazatele v rámci příštího kola procesu 
podávání strategických zpráv v letech 
2012–2013;

17. vyslovuje politování nad tím, že pouze 
19 členských států uvedlo hlavní ukazatele, 
a proto v této fázi není možné mít na 
úrovni EU první jasnou představu 
o reálném dopadu politiky; důrazně vybízí 
členské státy, aby využívaly hlavní 
ukazatele v rámci příštího kola procesu 
podávání strategických zpráv v letech 
2012–2013; trvá na tom, že by budoucí 
zprávy měly být více zaměřeny na cíle, 
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výsledky a strategický rozvoj;

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Michail Tremopoulos, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyslovuje politování nad tím, že pouze 
19 členských států uvedlo hlavní ukazatele, 
a proto v této fázi není možné mít na 
úrovni EU první jasnou představu 
o reálném dopadu politiky; důrazně vybízí 
členské státy, aby využívaly hlavní 
ukazatele v rámci příštího kola procesu 
podávání strategických zpráv v letech 
2012–2013;

17. vyslovuje politování nad tím, že pouze 
19 členských států uvedlo hlavní ukazatele, 
a proto v této fázi není možné mít na 
úrovni EU první jasnou představu 
o reálném dopadu politiky; důrazně vybízí 
členské státy, aby využívaly hlavní 
ukazatele v rámci příštího kola procesu 
podávání strategických zpráv v letech 
2012–2013; vyzývá Komisi, aby zasáhla 
a poskytla členským státům a regionům 
podporu, aby předávaly aktuální, 
koherentní a úplné údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby posílila soudržnost 
a kvalitu monitorování pokroku 
dosaženého v členských státech tím, že 
v příštím programovém období zavede 
v národních strategických zprávách 
minimální povinný soubor hlavních 
ukazatelů, který usnadní porovnávání, 
a poskytováním podrobnějších pokynů;

18. zdůrazňuje, že Komise musí zajistit 
účinné a stálé monitorovací a kontrolní 
systémy s cílem zlepšit správu věcí 
veřejných a účinnost realizačních 
mechanismů strukturálních fondů;
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vyzývá Komisi, aby posílila soudržnost 
a kvalitu monitorování pokroku 
dosaženého v členských státech tím, že 
v příštím programovém období zavede 
v národních strategických zprávách 
minimální povinný soubor hlavních 
ukazatelů, který usnadní porovnávání, 
a poskytováním podrobnějších pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby posílila soudržnost 
a kvalitu monitorování pokroku 
dosaženého v členských státech tím, že 
v příštím programovém období zavede 
v národních strategických zprávách 
minimální povinný soubor hlavních 
ukazatelů, který usnadní porovnávání, 
a poskytováním podrobnějších pokynů;

18. vyzývá Komisi, aby posílila soudržnost 
a kvalitu monitorování pokroku 
dosaženého v členských státech tím, že 
v příštím programovém období zavede 
v národních strategických zprávách 
minimální povinný soubor hlavních 
ukazatelů výsledku, který usnadní 
porovnávání a zaměření na výsledky, 
a poskytováním podrobnějších pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. domnívá se, že podávání 
strategických zpráv jakožto cenný nástroj 
sledování pokroku při provádění vytváří 
základ pro nezávislé hodnocení 
a strategickou diskusi na úrovni EU, 
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a proto vybízí členské státy, aby při 
vypracovávání vnitrostátních zpráv zvolily 
analytičtější a strategičtější přístup, 
a očekává výraznější zaměření na výstupy, 
výsledky a důvody nesplnění cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že osvědčené postupy 
v provádění politiky musí být 
zdůrazňovány a podporovány, aby se 
zlepšila účinnost a aby se již neopakovaly 
chyby z minulosti;

19. domnívá se, že osvědčené postupy 
v provádění politiky musí být 
zdůrazňovány a jejich výměna 
podporována, aby se zlepšila účinnost 
a efektivita a aby se již neopakovaly chyby 
z minulosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. navrhuje systematizovat v rámci 
územní spolupráce zavádění společných 
platforem týkajících se osvědčených
postupů v závislosti na druzích oblastí, na 
základě seskupení napříč sociálně-
hospodářskými, zeměpisnými, 
demografickými a kulturními skupinami;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 78
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí k osvědčeným postupům 
týkajícím se podávání národních zpráv, 
jako je používání základních ukazatelů, 
nahlašování výsledků a výstupů, 
informování o synergiích mezi 
vnitrostátními politikami a politikami EU, 
organizování veřejných diskusí 
a konzultací se zúčastněnými stranami, 
postupování zpráv vnitrostátním 
parlamentům s cílem získat jejich 
stanovisko a zveřejňování zpráv na 
vládních internetových stránkách, protože 
tyto postupy zlepšují kvalitu informačního 
procesu a zvyšují odpovědnost za agendu 
mezi účastníky v členských státech;

20. vybízí k osvědčeným postupům 
týkajícím se podávání národních zpráv, 
jako je používání základních ukazatelů, 
nahlašování výsledků a výstupů, 
informování o synergiích mezi 
vnitrostátními politikami a politikami EU, 
organizování veřejných diskusí 
a konzultací se zúčastněnými stranami, 
postupování zpráv vnitrostátním 
parlamentům s cílem získat jejich 
stanovisko a zveřejňování zpráv na 
vládních internetových stránkách, za 
použití jasné a výstižné terminologie,
protože tyto postupy zlepšují kvalitu 
informačního procesu a zvyšují 
odpovědnost za agendu mezi účastníky 
v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vybízí k osvědčeným postupům 
týkajícím se podávání národních zpráv, 
jako je používání základních ukazatelů, 
nahlašování výsledků a výstupů, 
informování o synergiích mezi 
vnitrostátními politikami a politikami EU, 
organizování veřejných diskusí 
a konzultací se zúčastněnými stranami, 
postupování zpráv vnitrostátním 
parlamentům s cílem získat jejich 

20. vybízí k osvědčeným postupům 
týkajícím se podávání národních zpráv, 
jako je používání základních ukazatelů, 
nahlašování výsledků a výstupů, 
informování o synergiích mezi 
vnitrostátními politikami a politikami EU, 
organizování veřejných diskusí 
a konzultací se zúčastněnými stranami, 
postupování zpráv vnitrostátním 
parlamentům s cílem získat jejich 



PE458.491v01-00 42/54 AM\855888CS.doc

CS

stanovisko a zveřejňování zpráv na 
vládních internetových stránkách, protože 
tyto postupy zlepšují kvalitu informačního 
procesu a zvyšují odpovědnost za agendu 
mezi účastníky v členských státech;

stanovisko a zveřejňování zpráv na 
vládních internetových stránkách, protože 
tyto postupy zlepšují kvalitu informačního 
procesu a zvyšují odpovědnost za agendu 
mezi účastníky v členských státech; trvá 
na tom, že v regionech, jež se vyznačují 
nízkou mírou využívání či účinnosti 
využívání programů financování je třeba 
se držet osvědčených postupů; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 80
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění politiky soudržnosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v souladu se 
Smlouvou a zásady partnerství posílily 
systém víceúrovňové správy;

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění Strategie EU 2020 a politiky 
soudržnosti; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v souladu se Smlouvou 
a zásadou partnerství posílily systém 
víceúrovňové správy; ve snaze zdůraznit 
tento decentralizovaný přístup navrhuje 
vytvořit v každém členském státě „Územní 
pakt místních a regionálních orgánů pro 
strategii EU 2020“ s cílem dosáhnout 
větší identifikace při provádění strategie 
EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 21 



AM\855888CS.doc 43/54 PE458.491v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění politiky soudržnosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v souladu se 
Smlouvou a zásady partnerství posílily 
systém víceúrovňové správy;

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění politiky soudržnosti; podporuje 
skutečnou spolupráci napříč různými 
druhy politik v zájmu dosažení územní 
soudržnosti při zohlednění městského
a venkovského rozměru; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v souladu se Smlouvou 
a zásadou partnerství posílily systém 
víceúrovňové správy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění politiky soudržnosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v souladu se 
Smlouvou a zásady partnerství posílily 
systém víceúrovňové správy;

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni a koordinace mezi různými 
úrovněmi správy jsou základními 
předpoklady pro zajištění kvality 
rozhodovacího procesu, strategické 
plánování a úspěšné a účinné provádění 
politiky soudržnosti; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v souladu se Smlouvou 
a zásadami subsidiarity a partnerství 
posílily a mobilizovaly systém 
víceúrovňové správy;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 83
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění politiky soudržnosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v souladu se 
Smlouvou a zásady partnerství posílily 
systém víceúrovňové správy;

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění politiky soudržnosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v souladu se 
Smlouvou a zásadou partnerství posílily 
systém víceúrovňové správy; zdůrazňuje 
význam skutečné strategie partnerství, a to 
vertikálně i horizontálně, se zapojením 
orgánů a organizací na různých 
úrovních;  

Or. ro

Pozměňovací návrh 84
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění politiky soudržnosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v souladu se 
Smlouvou a zásady partnerství posílily 
systém víceúrovňové správy;

21. pevně věří, že řádná správa na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni je základním předpokladem pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategické plánování a úspěšné a účinné 
provádění politiky soudržnosti; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby v souladu se 
Smlouvou a zásady partnerství posílily 
systém víceúrovňové správy; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zapojily 
subnárodní orgány do utváření politik od 
rané fáze rozhodovacího procesu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že zjednodušení 
ustanovení a postupů na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni by mělo pokračovat bez 
toho, aby to bylo zdrojem závažných obtíží 
pro příjemce, a mělo by přispět ke zvýšení 
účinnosti; lituje, že kvůli nadbytečné 
byrokracii, příliš komplikovaným 
pravidlům a nedostatečně harmonizovaným 
postupům zůstává značný objem 
prostředků nevyužit;

22. je přesvědčen, že zjednodušení 
ustanovení a postupů by mělo pokračovat 
jak na úrovni EU, tak na úrovni členských 
států, a to zejména prostřednictvím 
vytváření lepších pravidel pro budoucí 
vyjednávání o předpisech platných pro 
příští programové období; domnívá se, že 
by regionální politika měla být lépe 
přizpůsobena potřebám uživatelů a že by 
toto zjednodušení mělo přispět ke zvýšení 
účinnosti této politiky; lituje, že kvůli 
nadbytečné byrokracii, příliš 
komplikovaným pravidlům a nedostatečně 
harmonizovaným postupům zůstává 
značný objem prostředků nevyužit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že zjednodušení 
ustanovení a postupů na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni by mělo pokračovat bez 
toho, aby to bylo zdrojem závažných obtíží 
pro příjemce, a mělo by přispět ke zvýšení 
účinnosti; lituje, že kvůli nadbytečné 
byrokracii, příliš komplikovaným 
pravidlům a nedostatečně harmonizovaným 
postupům zůstává značný objem 
prostředků nevyužit;

22. je přesvědčen, že zjednodušení 
ustanovení a postupů na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni by mělo pokračovat bez 
toho, aby to bylo zdrojem závažných obtíží 
pro příjemce, a mělo by přispět ke zvýšení 
účinnosti; hluboce lituje, že kvůli 
nadbytečné byrokracii, příliš 
komplikovaným pravidlům a nedostatečně 
harmonizovaným postupům zůstává 
značný objem prostředků nevyužit;
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Pozměňovací návrh 87
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že zjednodušení 
ustanovení a postupů na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni by mělo pokračovat bez 
toho, aby to bylo zdrojem závažných obtíží 
pro příjemce, a mělo by přispět ke zvýšení 
účinnosti; lituje, že kvůli nadbytečné 
byrokracii, příliš komplikovaným 
pravidlům a nedostatečně harmonizovaným 
postupům zůstává značný objem 
prostředků nevyužit;

22. je přesvědčen, že zjednodušení 
ustanovení a postupů na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni by mělo pokračovat bez 
toho, aby to bylo zdrojem závažných obtíží 
pro příjemce, a mělo by přispět ke zvýšení 
účinnosti; lituje, že kvůli nadbytečné 
byrokracii, příliš komplikovaným 
pravidlům, která jsou často měněna,
a nedostatečně harmonizovaným postupům 
zůstává značný objem prostředků nevyužit;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že zjednodušení 
ustanovení a postupů na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni by mělo pokračovat bez 
toho, aby to bylo zdrojem závažných obtíží 
pro příjemce, a mělo by přispět ke zvýšení 
účinnosti; lituje, že kvůli nadbytečné 
byrokracii, příliš komplikovaným 
pravidlům a nedostatečně harmonizovaným 
postupům zůstává značný objem 
prostředků nevyužit;

22. je přesvědčen, že zjednodušení 
ustanovení a postupů na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni by mělo pokračovat bez 
toho, aby to bylo zdrojem závažných obtíží 
pro příjemce, a mělo by přispět ke zvýšení 
účinnosti; lituje, že kvůli nadbytečné 
byrokracii, příliš komplikovaným 
pravidlům a nedostatečně harmonizovaným 
postupům zůstává značný objem 
prostředků nevyužit; domnívá se, že 
zjednodušení musí být nejprve posouzeno 
s ohledem na stabilitu pravidel a postupů;
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Pozměňovací návrh 89
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že aspekt právní jistoty 
při výkladu právního základu vyžaduje 
výrazné zlepšení, zejména pokud jde 
o otázku finacování prostřednictvím 
úvěru; právní základ musí být v budoucnu 
koncipován tak, aby mj. prostor pro 
rozhodování pro finanční 
zprostředkovatele a veřejné rozvojové 
banky byl vyjasněn od počátku na celé 
programové období; přitom je potřeba 
přezkoumat, zda při vytváření právního 
základu může mít přínos spolupráce 
s Evropským účetním dvorem;

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby posoudila akční 
plán/iniciativu Small Business Act týkající 
se legislativních návrhů po roce jeho 
provádění (prosinec 2008), zejména pokud 
jde o výsledky při posilování 
konkurenceschopnosti malých podniků a 
o přístup k financování a provoznímu 
kapitálu, jakož i při podpoře začínajících 
inovativních podniků, snižování 
administrativní zátěže atd.;
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Pozměňovací návrh 91
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
budování kapacit, a zejména aby zajistily 
spolufinancování projektů pomocí 
vnitrostátních příspěvků a s podporou 
finančního inženýrství, aby se tak zvýšila 
absorpce finančních prostředků a zabránilo 
se dalším výraznějším odkladům 
v investování;

23. vyzývá členské státy a vnitrostátní 
orgány, aby posílily budování kapacit, 
a zejména aby zajistily spolufinancování 
projektů pomocí příspěvků a s podporou 
finančního inženýrství, aby se tak zvýšila 
absorpce finančních prostředků a zabránilo 
se dalším výraznějším odkladům 
v investování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
budování kapacit, a zejména aby zajistily 
spolufinancování projektů pomocí 
vnitrostátních příspěvků a s podporou
finančního inženýrství, aby se tak zvýšila 
absorpce finančních prostředků a zabránilo 
se dalším výraznějším odkladům 
v investování;

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
budování kapacit, a zejména aby zajistily 
spolufinancování projektů pomocí 
vnitrostátních příspěvků, a případně 
zavedly podporu finančního inženýrství, 
aby se tak zvýšila absorpce finančních 
prostředků a zabránilo se dalším 
výraznějším odkladům v investování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
budování kapacit, a zejména aby zajistily 
spolufinancování projektů pomocí 
vnitrostátních příspěvků a s podporou 
finančního inženýrství, aby se tak zvýšila 
absorpce finančních prostředků a zabránilo 
se dalším výraznějším odkladům 
v investování;

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
budování kapacit a snížily administrativní 
zátěž, a zejména aby zajistily 
spolufinancování projektů pomocí 
vnitrostátních příspěvků a s podporou 
finančního inženýrství, aby se tak zvýšila 
absorpce finančních prostředků a zabránilo 
se dalším výraznějším odkladům 
v investování;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
budování kapacit, a zejména aby zajistily 
spolufinancování projektů pomocí 
vnitrostátních příspěvků a s podporou 
finančního inženýrství, aby se tak zvýšila 
absorpce finančních prostředků a zabránilo 
se dalším výraznějším odkladům 
v investování;

23. vyzývá členské státy, aby posílily 
budování kapacit, a zejména aby zajistily 
spolufinancování projektů pomocí 
vnitrostátních příspěvků a s podporou 
finančního inženýrství, aby se tak zvýšila 
absorpce finančních prostředků a zabránilo 
se dalším výraznějším odkladům 
v investování, jakož i chybným investicím;

Or. de

Pozměňovací návrh 95

Eva-Britt Svensson za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v zájmu splnění cílů strategie EU 2020 
přijaly nezbytná opatření pro 
spolufinancování a provádění programů 
politiky soudržnosti s cílem posílit sociální 
začlenění žen a zlepšit rovnost žen a mužů 
na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. naléhavě požaduje provedení dalších 
opatření v souladu se stávajícím modelem 
a prostřednictvím schválených projektů 
v oblastech podpory výzkumu a inovací, 
využívání finančního inženýrství jakožto 
prvku posílení kapitálu pro malé a střední 
podniky, podpory neznečišťující městské 
dopravy, realizace aktivního trhu práce 
a pokračování vzdělávacích projektů, 
a obnovu vzdělávací a zdravotnické 
infrastruktury;

Or. es

Pozměňovací návrh 97
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. doporučuje vypracování hloubkové 
analýzy problémů při provádění 
v oblastech, kde došlo ke specifickým 
zpožděním při výběru projektů, jako tomu 
bylo v případě železniční dopravy, 
některých investic do energetiky 
a životního prostředí, digitální ekonomiky 
(zavedení používání širokopásmového 
připojení a informačních 
a komunikačních technologií ve veřejném 
sektoru i podnicích) a v případě 
sociálního začleňování [bylo by ještě 
možno dodat správu a budování kapacit, 
avšak ty jsou již uvedeny v bodech 21 
a 23]).

Or. es

Pozměňovací návrh 98
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že strategická zpráva za 
rok 2013 by měla být zaměřená na 
výsledek a měla by se soustředit více na 
kvalitativní analýzu výstupů, výsledků, 
prvotních dopadů a účinnosti programů 
politiky soudržnosti, než aby to byla pouhá 
prezentace množství statistických údajů;

24. zdůrazňuje, že strategická zpráva za 
rok 2013 musí být zaměřená na výsledek 
a měla by se soustředit více na kvalitativní 
analýzu výstupů, výsledků, prvotních 
dopadů a účinnosti programů politiky 
soudržnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 24 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že strategická zpráva za 
rok 2013 by měla být zaměřená na 
výsledek a měla by se soustředit více na 
kvalitativní analýzu výstupů, výsledků, 
prvotních dopadů a účinnosti programů 
politiky soudržnosti, než aby to byla pouhá 
prezentace množství statistických údajů;

24. zdůrazňuje, že strategická zpráva za 
rok 2013 by měla být zaměřená na 
výsledek a měla by se soustředit více na 
kvalitativní analýzu výstupů, výsledků, 
dlouhodobé účinnosti programů, 
prvotních dopadů a účinnosti programů 
politiky soudržnosti, než aby to byla pouhá 
prezentace množství statistických údajů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 100
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s budoucími národními strategickými 
zprávami podporovala 
individualizovanější analýzu politiky 
soudržnosti v regionech se specifickými 
územními charakteristikami, jako jsou 
ostrovní oblasti, horské oblasti, oblasti 
s nízkou hustotou osídlení a autonomní 
města Ceuta a Melilla; 

Or. es

Pozměňovací návrh 101
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje nutnost začlenit 
regionální politiky do celistvého přístupu 
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na úrovni Společenství, a to 
prostřednictvím usnadnění možností 
přechodu mezi vnitřními a vnějšími 
agendami politiky Společenství, zejména 
pokud jde o spolufinancování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
provádění politiky soudržnosti od co 
nejranější fáze zapojily regionální orgány, 
subjekty občanské společnosti a zástupce 
sdružení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vyzývá orgány EU a členské státy, aby 
se v příštím kole jednání soustředily na 
rychlé dokončení klíčových dokumentů, 
jako je víceletý finanční rámec a příslušná 
nařízení, s cílem překonat nové obtíže, 
které by se mohly objevit na počátku 
příštího programového období;

25. vyzývá orgány EU a členské státy, aby 
se v příštím kole jednání o budoucí politice 
soudržnosti soustředily na rychlé 
dokončení klíčových dokumentů, jako je 
víceletý finanční rámec a příslušná 
nařízení, s cílem překonat nové obtíže, 
které by se mohly objevit na počátku 
příštího programového období;

Or. es
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Pozměňovací návrh 104
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
budoucí politika soudržnosti bude moci 
využívat přiměřené finanční zdroje, že se 
bude moci opřít o stejná pravidla pro 
všechny členské státy a že bude založena 
na víceúrovňové správě s cílem zlepšit 
absorbční kapacitu strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby zahájila diskusi 
o způsobech, jakými může politika 
soudržnosti ve stávajícím období 2007–
2013 prosazovat podporu a přispět 
k uskutečnění cílů strategie Evropa 2020;

Or. pt


