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Pozměňovací návrh 1
Alain Cadec, Seán Kelly

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
XX. června 2011 o strategii EU pro 
atlantskou oblast (KOM(2011)XXXX)

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že neformální 
spolupráce, euroregiony, iniciativy Rady, 
po sobě následující smlouvy a z nich 
odvozené právní předpisy Evropské unie 
přispěly k vybudování pevnějších a 
trvalejších vazeb mezi jednotlivými 
územními oblastmi,

C. vzhledem k tomu, že neformální 
spolupráce, euroregiony, eurodistrikty, 
ESÚS, iniciativy Rady, po sobě následující 
smlouvy a z nich odvozené právní předpisy 
Evropské unie přispěly k vybudování 
pevnějších a trvalejších vazeb mezi
jednotlivými územními oblastmi,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Ga (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že cíl územní 
spolupráce se na vnějších hranicích EU 
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podílí na předvstupním procesu i na 
provádění politiky sousedství, a že je z 
toho důvodu nutno posílit koordinaci 
nástrojů Společenství, které působí v 
tomto rámci,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že územní spolupráce 
vede obyvatele různých regionů ke 
spolupráci a je procesem, v němž se mohou 
učit a zakoušet pocit sounáležitosti a 
sdílené budoucnosti,

H. vzhledem k tomu, že územní spolupráce 
vede obyvatele různých regionů ke 
spolupráci a je pokračujícím procesem, v 
němž se mohou učit a zakoušet pocit 
sounáležitosti a sdílené budoucnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že v příhraničních 
oblastech se neinvestuje do 
transevropských dopravních sítí, ačkoli by 
bylo jejich vybudování právě na
přeshraničních styčných bodech naléhavě 
potřebné; domnívá se, že v odstranění 
přeshraničních překážek infrastruktury 
spočívá typická evropská přidaná 
hodnota;

Or. de
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Pozměňovací návrh 6
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že je třeba, aby se 
občan stal jednou z priorit územní 
spolupráce,

I. vzhledem k tomu, že je třeba, aby se 
občan stal jednou z priorit územní 
spolupráce, a to zejména v rámci 
přeshraniční spolupráce,

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že je třeba, aby se 
občan stal jednou z priorit územní 
spolupráce,

I. vzhledem k tomu, že je třeba, aby se 
občan stal jednou z priorit územní 
spolupráce, by tudíž měla být dána 
přednost přístupu definovanému místně,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že je třeba, aby se 
občan stal jednou z priorit územní 
spolupráce,

I. vzhledem k tomu, že je třeba, aby se 
občan stal jednou z priorit územní 
spolupráce, stejně jako hospodářský rozvoj 
a konkurenceschopnost,
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Or. el

Pozměňovací návrh 9
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že prohlubování 
územní spolupráce závisí na tom, jak na 
všech úrovních pokračuje evropská 
integrace a koordinace, a že územní 
spolupráce je sama o sobě experimentální 
laboratoří evropské integrace,

J. vzhledem k tomu, že prohlubování 
územní spolupráce závisí na tom, jak na 
všech úrovních pokračuje evropská 
integrace a koordinace, která k evropské 
integraci a územní soudržnosti přispívá, a 
že územní spolupráce sama o sobě je
experimentální laboratoří evropské 
integrace,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že cílem územní spolupráce 
je povzbudit území a regiony ke spolupráci 
na řešení společných výzev, odstraňování 
fyzických, správních a regulačních 
překážek, které tuto spolupráci zpomalují, 
a na zmírnění „efektu hranic“;

1. připomíná, že cílem územní spolupráce 
je povzbudit území a regiony ke spolupráci 
na řešení společných výzev, odstraňování 
fyzických, kulturních, správních a 
regulačních překážek, které tuto spolupráci 
zpomalují, a na zmírnění „efektu hranic“;

Or. cs

Pozměňovací návrh 11
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 2 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o tom, že územní 
spolupráce přináší evropskou přidanou 
hodnotu a hraje zásadní roli v prohlubování 
vnitřního trhu a evropské integrace; vyzývá 
k tomu, aby územní spolupráce zůstala 
jedním z pilířů politiky soudržnosti;

2. je přesvědčen o tom, že územní 
spolupráce přináší evropskou přidanou 
hodnotu a hraje zásadní roli v prohlubování 
vnitřního trhu a evropské integrace v řadě 
odvětvových politik, a vyzývá k tomu, aby 
územní spolupráce zůstala jedním z pilířů 
politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že víceúrovňový systém 
správy je předpokladem pro dosažení 
územní soudržnosti v Evropě, a požaduje, 
aby se tato zásada stala pro členské státy 
povinnou pro zajištění vyrovnaného 
územního rozvoje v souladu se zásadou 
subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o tom, že územní 
spolupráce přináší evropskou přidanou 
hodnotu a hraje zásadní roli v prohlubování 
vnitřního trhu a evropské integrace; vyzývá 
k tomu, aby územní spolupráce zůstala 

2. je přesvědčen o tom, že územní 
spolupráce přináší evropskou přidanou 
hodnotu a hraje zásadní roli v prohlubování 
vnitřního trhu a evropské integrace; vyzývá 
k tomu, aby územní spolupráce zůstala 
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jedním z pilířů politiky soudržnosti; jedním z cílů politiky soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že cíl územní spolupráce, 
vycházející ze zásady hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, se týká 
všech evropských regionů a přispívá k 
podpoře harmonického rozvoje Evropské 
unie jako celku; v této souvislosti 
připomíná, že by měla být věnována 
zvláštní pozornost méně zvýhodněným 
regionům, tedy regionů s větším 
zpožděním či většími rozdíly v úrovni 
rozvoje; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že územní spolupráce 
prokázala svoji účinnost a že její potenciál 
v oblasti konkurenceschopnosti doposud 
nebyl dostatečně využit, a to z důvodu 
omezených prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; žádá, aby v následujícím 
programovém období dosáhl cíl „územní 

3. je přesvědčen, že územní spolupráce 
prokázala svoji účinnost a že její potenciál 
v oblasti konkurenceschopnosti doposud 
nebyl dostatečně využit, a to z důvodu 
omezených prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány, a složitých prováděcích 
předpisů; žádá o větší finanční rámec pro
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spolupráce“ podílu alespoň ve výši 5 % 
celkového rozpočtu politiky soudržnosti;

cíl „územní spolupráce“ a zapojení 
nástrojů finančního inženýrství pro tento 
cíl v následujícím programovém období;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že územní spolupráce 
prokázala svoji účinnost a že její potenciál 
v oblasti konkurenceschopnosti doposud 
nebyl dostatečně využit, a to z důvodu 
omezených prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; žádá, aby v následujícím 
programovém období dosáhl cíl „územní 
spolupráce“ podílu alespoň ve výši 5 % 
celkového rozpočtu politiky soudržnosti;

3.je přesvědčen, že územní spolupráce 
prokázala svoji účinnost a že její potenciál 
v oblasti konkurenceschopnosti doposud 
nebyl dostatečně využit, a to z důvodu 
omezených prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; žádá, aby v následujícím 
programovém období cíl „územní 
spolupráce“ obdržel finanční prostředky 
odpovídající úkolům, které má plnit;

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že územní spolupráce 
prokázala svoji účinnost a že její potenciál 
v oblasti konkurenceschopnosti doposud 
nebyl dostatečně využit, a to z důvodu 
omezených prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; žádá, aby v následujícím 
programovém období dosáhl cíl „územní 
spolupráce“ podílu alespoň ve výši 5 % 
celkového rozpočtu politiky soudržnosti;

3. je přesvědčen, že územní spolupráce 
prokázala svoji účinnost a že její potenciál 
v oblasti konkurenceschopnosti doposud 
nebyl dostatečně využit, a to z důvodu 
omezených prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; žádá, aby se v následujícím 
programovém období podíl celkového 
rozpočtu politiky soudržnosti určený na cíl 
„územní spolupráce“zvýšil oproti 
stávajícímu programovému období o 
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2,5 %, tedy alespoň na 5 %;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že územní spolupráce 
prokázala svoji účinnost a že její potenciál 
v oblasti konkurenceschopnosti doposud 
nebyl dostatečně využit, a to z důvodu 
omezených prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; žádá, aby v následujícím 
programovém období dosáhl cíl „územní 
spolupráce“ podílu alespoň ve výši 5 % 
celkového rozpočtu politiky soudržnosti;

3. je přesvědčen, že územní spolupráce 
prokázala svoji účinnost a že její potenciál 
v oblasti konkurenceschopnosti doposud 
nebyl dostatečně využit, a to z důvodu 
omezených prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; žádá, aby v následujícím 
programovém období dosáhl cíl „územní 
spolupráce“ podílu alespoň ve výši 7%
celkového rozpočtu politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá, aby budování transevropských 
dopravních sítí v příhraničních oblastech 
nyní intenzivněji postupovalo kupředu; 
požaduje, aby byl stávající cíl 3 rozšířen o 
možnosti podpory přístupu 
k infrastrukturám transevropských 
dopravních sítí nebo podpory jejich 
vybudování („3 + TEN“); za tímto účelem 
požaduje od roku 2013 nový rozpočtový 
závazek pro přeshraniční infrastruktury, 
který však nesmí vzniknout na úkor 
stávajících programů územní spolupráce;
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Or. de

Pozměňovací návrh 20
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby byla současná struktura 
cíle 3 zachována v současné podobě, tedy 
rozdělená na tři části (spolupráce 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální)
a aby bylo okruhu přeshraniční 
spolupráce nadále přisuzováno přednostní 
postavení v tom, že na něj bude vyčleněno 
alespoň 70 % rozpočtu územní 
spolupráce;

4. doporučuje, aby byla současná struktura 
cíle 3 zachována v současné podobě, tedy 
rozdělená na tři části (spolupráce 
přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální);

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby byla současná struktura 
cíle 3 zachována v současné podobě, tedy 
rozdělená na tři části (spolupráce 
přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální) a aby bylo okruhu 
přeshraniční spolupráce nadále 
přisuzováno přednostní postavení v tom, že 
na něj bude vyčleněno alespoň 70 % 
rozpočtu územní spolupráce;

4. doporučuje, aby byla současná struktura 
cíle 3 zachována v současné podobě, tedy 
rozdělená na tři části � přeshraniční 
(okruh A), nadnárodní (okruh B) a 
meziregionální (okruh C) � a aby bylo 
okruhu přeshraniční spolupráce nadále 
přisuzováno přednostní postavení v tom, že 
na něj bude vyčleněno alespoň 70 % 
rozpočtu územní spolupráce;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. doporučuje, aby byla současná struktura 
cíle 3 zachována v současné podobě, tedy 
rozdělená na tři části (spolupráce 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální) 
a aby bylo okruhu přeshraniční spolupráce 
nadále přisuzováno přednostní postavení v 
tom, že na něj bude vyčleněno alespoň 70 
% rozpočtu územní spolupráce;

4. doporučuje, aby byla současná struktura 
cíle 3 zachována v současné podobě, tedy 
rozdělená na tři části (spolupráce 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální) 
a aby bylo okruhu přeshraniční spolupráce 
nadále přisuzováno přednostní postavení v
tom, že na něj bude vyčleněno alespoň 70 
% rozpočtu územní spolupráce; 
poznamenává, že v rámci programu pro 
všechny regiony by mělo docházet ke 
spravedlivému a poctivému rozdělení 
finančních prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba zachovat rozdíl 
mezi přeshraničním okruhem, který se 
zabývá místními potřebami v pohraničních 
spádových oblastech, a nadnárodním 
okruhem, který umožňuje spolupráci v 
širších strategických oblastech;

5. domnívá se, že je třeba zachovat rozdíl 
mezi přeshraničním okruhem, který se 
zabývá místními potřebami v pohraničních 
spádových oblastech, a nadnárodním 
okruhem, který umožňuje spolupráci v 
širších oblastech strategického a 
hospodářského významu;

Or. el



AM\858194CS.doc 13/69 PE458.829v01-00

CS

Pozměňovací návrh 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba zachovat rozdíl 
mezi přeshraničním okruhem, který se 
zabývá místními potřebami v 
pohraničních spádových oblastech, a 
nadnárodním okruhem, který umožňuje 
spolupráci v širších strategických 
oblastech;

5. domnívá se, že pokud je třeba zachovat 
rozdíl mezi přeshraničním okruhem (okruh 
A), který se zabývá místními potřebami v 
přeshraničních spádových oblastech, a 
nadnárodním okruhem (okruh B), který 
umožňuje spolupráci v širších 
strategických oblastech, je nutno usilovat 
o lepší koordinaci obou okruhů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba zachovat rozdíl 
mezi přeshraničním okruhem, který se 
zabývá místními potřebami v pohraničních 
spádových oblastech, a nadnárodním 
okruhem, který umožňuje spolupráci v 
širších strategických oblastech;

5. domnívá se, že je třeba zachovat rozdíl 
mezi přeshraničním okruhem, který se 
zabývá místními potřebami v pohraničních 
spádových oblastech, a nadnárodním 
okruhem, včetně takzvané 
makroregionální úrovně, který umožňuje 
spolupráci v širších strategických 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 6 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, 
s cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byla v oblasti 
přeshraniční spolupráce přezkoumána 
hranice 150 km pro pobřežní a přímořské 
regiony;

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, 
s cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby u pobřežních regionů, 
které mají být v oblasti přeshraniční 
spolupráce klasifikovány jako způsobilé 
příhraniční regiony, bylo v každém 
případě zrušeno kritérium maximální 
vzdálenosti 150 km a obecně pak jakékoliv 
kritérium týkající se zeměpisné 
vzdálenosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, 
s cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byla v oblasti 
přeshraniční spolupráce přezkoumána 
hranice 150 km pro pobřežní a přímořské 
regiony;

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, 
s cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byla v oblasti 
přeshraniční spolupráce zrušena hranice 
150 km pro pobřežní a přímořské regiony; 
v této souvislosti upozorňuje na zvláštní 
postavení nejvzdálenějších regionů, 
charakterizovaných svojí ostrovní a 
vzdálenou polohou;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, s 
cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byla v oblasti 
přeshraniční spolupráce přezkoumána
hranice 150 km pro pobřežní a přímořské 
regiony;

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, s 
cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu žádá zavedení jisté pružnosti při 
uplatňování hranice 150 km pro pobřežní a 
přímořské regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, 
s cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byla v oblasti 

6. doporučuje dále pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, 
s cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byla v oblasti 
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přeshraniční spolupráce přezkoumána 
hranice 150 km pro pobřežní a přímořské 
regiony;

přeshraniční spolupráce přezkoumána 
hranice 150 km pro pobřežní a přímořské 
regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, s 
cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byla v oblasti 
přeshraniční spolupráce přezkoumána 
hranice 150 km pro pobřežní a přímořské 
regiony;

6. doporučuje však pružnější přístup k 
využívání možností, které nabízí článek 21 
nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj ohledně umístění operací v rámci 
přeshraniční a nadnárodní spolupráce, jež 
by se týkala i přímořských regionů, s 
cílem zajistit soudržnost a návaznost 
územních opatření, v závislosti na 
strategickém charakteru projektů; v tomto 
ohledu vyzývá, aby byla v oblasti 
přeshraniční spolupráce přezkoumána 
hranice 150 km pro pobřežní a přímořské 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že v Evropě existují 
regiony, které v důsledku své vzdálené 
polohy nemohou uskutečňovat 
přeshraniční spolupráci, což je dáno 
vzdáleností od námořní hranice;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 32
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. domnívá se však, že integrace těchto 
regionů a jejich otevření se směrem k 
zeměpisným oblastem vně EU nejsou –
ani nemohou být – posuzovány pouze z 
hlediska zeměpisné vzdálenosti; bohaté 
historické, jazykové a kulturní vazby, 
které je spojují s různými oblastmi ve 
světě, jim poskytují privilegované 
postavení umožňující prohloubení těchto 
vztahů, přispívajících k upevnění 
postavení EU ve světě, proto tyto regiony 
mít možnost přístupu k programům 
přeshraniční spolupráce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byly u všech hranic předem 
zváženy a určeny strategické potřeby v 
návaznosti na strategii „Evropa 2020“ a 
aby byla evropská územní spolupráce 
zohledněna na všech úrovních 
strategického plánování – evropské, 
národní a regionální – a byla do nich 

7. žádá, aby byly u všech regionů předem 
zváženy a určeny strategické potřeby v 
návaznosti na strategii „Evropa 2020“ a 
aby byla evropská územní spolupráce 
zohledněna na všech úrovních 
strategického plánování – evropské, 
národní a regionální – a byla do nich 
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včleněna; včleněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byly u všech hranic předem 
zváženy a určeny strategické potřeby v 
návaznosti na strategii „Evropa 2020“ a 
aby byla evropská územní spolupráce 
zohledněna na všech úrovních 
strategického plánování – evropské, 
národní a regionální – a byla do nich 
včleněna;

7. zdůrazňuje zásadní úlohu územní 
spolupráce při realizaci cílů strategie 
„Evropa 2020“; žádá, aby byly u všech 
hranic předem zváženy a určeny 
strategické potřeby v návaznosti na tuto
strategii a aby byla evropská územní 
spolupráce zohledněna na všech úrovních 
strategického plánování – evropské, 
národní a regionální – a byla do nich 
včleněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byly u všech hranic předem 
zváženy a určeny strategické potřeby 
v návaznosti na strategii „Evropa 2020“ a 
aby byla evropská územní spolupráce 
zohledněna na všech úrovních 
strategického plánování – evropské, 
národní a regionální – a byla do nich 
včleněna;

7. žádá, aby byly u všech hranic a oblastí 
spolupráce předem zváženy a určeny 
strategické potřeby v návaznosti na 
strategii „Evropa 2020“ a aby byla 
evropská územní spolupráce zohledněna na 
všech úrovních strategického plánování –
evropské, národní, regionální a místní – a 
byla do nich včleněna; trvá na tom, aby 
Komise co nejrychleji upřesnila obsah 
svých návrhů, pokud jde o soustředění 
finančních prostředků podle témat 
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v souvislosti s „tematickým menu“ EU 
2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby byly u všech hranic předem 
zváženy a určeny strategické potřeby 
v návaznosti na strategii „Evropa 2020“ a 
aby byla evropská územní spolupráce 
zohledněna na všech úrovních 
strategického plánování – evropské, 
národní a regionální – a byla do nich 
včleněna;

7. žádá, aby byly u všech hranic a oblastí 
spolupráce předem zváženy a určeny 
strategické potřeby v návaznosti na 
strategii „Evropa 2020“ a aby byla 
evropská územní spolupráce zohledněna na 
všech úrovních strategického plánování –
evropské, národní a regionální – a byla do 
nich včleněna;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
László Surján

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. považuje programy přeshraniční 
spolupráce za zásadní pro dosažení 
účinnosti a výsledků, pokud jde o strategie 
týkající se snižování chudoby a 
začleňování znevýhodněných skupin (jako 
například Romové) do evropské většinové 
společnosti; vyzývá k tomu, aby tato 
otázka byla při vytváření regulačního 
rámce považována za prioritní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
László Surján

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyslovuje se pro podporu zvláštního 
přístupu k vysoce znevýhodněným 
mikroregionům, které bojují s velkou 
chudobou, napjatým soužitím většinové a 
menšinové kultury, a kde nejsou žádné 
lidské nebo finanční možnosti pro to, aby 
mohly být použity v evropských 
programech regionálního rozvoje; vyzývá 
k zavedení dočasného nástroje založeného
na větší technické pomoci, značně snížené 
míře spolufinancování a zjednodušených 
prováděcích předpisech pro tyto 
mikroregiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo 
na úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na 
základě kritérií uvedených v příloze 2, 
odst. 5 obecného nařízení, s cílem reagovat
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, 

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků více odpovídalo 
kritériím uvedeným v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem uskutečnit
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit cíle každého území a každé oblasti 
spolupráce; 
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relevantní, budou odrážet potřeby daných 
území a budou moci vyvážit hlavní 
demografické kritérium;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje přání, aby přidělování
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo
na úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na 
základě kritérií uvedených v příloze 2, 
odst. 5 obecného nařízení, s cílem 
reagovat strategickým a integrovaným 
způsobem a naplnit potřeby každého území 
a každé oblasti spolupráce; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvážila další 
strategická kritéria, která budou měřitelná, 
relevantní, budou odrážet potřeby daných 
území a budou moci vyvážit hlavní 
demografické kritérium;

8. vyjadřuje přání, aby projekty územní 
spolupráce byly koordinovány na úrovni 
Společenství s cílem reagovat strategickým 
a integrovaným způsobem a naplnit 
potřeby území a oblastí spolupráce; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvážila další 
strategická kritéria, která budou měřitelná, 
relevantní, budou odrážet potřeby daných 
území a budou moci vyvážit hlavní 
demografické kritérium;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo 
na úrovni Společenství prostřednictvím 

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků každému programu 
územní spolupráce probíhalo na základě 
harmonizovaných kritérií, s cílem reagovat 
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programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní demografické 
kritérium; demografie;

strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; v tomto ohledu vyzývá 
Evropskou komisi, aby zvážila další 
strategická kritéria, která budou měřitelná, 
relevantní, budou odrážet potřeby daných 
území a budou moci zhodnotit 
demografická kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo 
na úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní demografické 
kritérium;

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků prostřednictvím 
programu územní spolupráce probíhalo s 
ohledem na specifické podmínky 
dotčených regionů nebo oblastí a na 
základě kritérií uvedených v příloze 2, 
odst. 5 obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní demografické 
kritérium;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní demografické 
kritérium;

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků i nadále spadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi a členské státy, aby zvážila další 
strategická kritéria, která budou měřitelná, 
relevantní, budou odrážet potřeby daných 
území, ale která nenaruší hlavní 
demografické kritérium;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 

8. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost, že by přidělování finančních 
prostředků již nemuselo spadat pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem 
a naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
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budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní demografické 
kritérium;

kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území 
a budou moci vyvážit hlavní demografické 
kritérium;

Or. fi

Pozměňovací návrh 45
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 8 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní demografické 
kritérium;

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní demografické 
kritérium, a pamatovala přitom na 
dlouhodobou výzvu, kterou pro evropské 
regiony představují na hospodářském a 
sociálním poli demografické změny, a to 
zejména stárnutí obyvatelstva;

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní demografické
kritérium;

8. vyjadřuje přání, aby přidělování 
finančních prostředků již nespadalo pod 
pravomoc členských států, ale probíhalo na 
úrovni Společenství prostřednictvím 
programu územní spolupráce a na základě 
kritérií uvedených v příloze 2, odst. 5 
obecného nařízení, s cílem reagovat 
strategickým a integrovaným způsobem a 
naplnit potřeby každého území a každé 
oblasti spolupráce; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zvážila další strategická 
kritéria, která budou měřitelná, relevantní, 
budou odrážet potřeby daných území a 
budou moci vyvážit hlavní kritérium, jímž 
je jednak kritérium demografické, jednak 
kritérium ostrovního území či kritérium 
obtížných přírodních a topografických 
podmínek;

Or. el

Pozměňovací návrh 47
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá, aby byl v tomto 
programu pro regiony zapojené do cíle 
„konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
snížen evropský podíl spolufinancování ze 
75 % na 60 %; vybízí regiony, aby lépe 
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto ohledu 
doporučuje, aby okruh „meziregionální 
spolupráce“ rovněž napomáhal při 
koordinaci a organizaci těchto projektů, ke 

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce; vybízí regiony, aby lépe 
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto ohledu 
doporučuje, aby okruh „meziregionální 
spolupráce“ rovněž napomáhal při 
koordinaci a organizaci těchto projektů, ke 
kapitalizaci znalostí a výměně 
osvědčených postupů, v úzkém propojení s 
programem INTERACT a s jeho podporou;
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kapitalizaci znalostí a výměně 
osvědčených postupů, v úzkém propojení s 
programem INTERACT a s jeho podporou;

Or. el

Pozměňovací návrh 48
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá, aby byl v tomto 
programu pro regiony zapojené do cíle 
„konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
snížen evropský podíl spolufinancování ze 
75 % na 60 %; vybízí regiony, aby lépe 
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto ohledu 
doporučuje, aby okruh „meziregionální 
spolupráce“ rovněž napomáhal při 
koordinaci a organizaci těchto projektů, ke 
kapitalizaci znalostí a výměně 
osvědčených postupů, v úzkém propojení s 
programem INTERACT a s jeho podporou;

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vybízí regiony, aby lépe 
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto ohledu 
doporučuje, aby okruh „meziregionální 
spolupráce“ rovněž napomáhal při 
koordinaci a organizaci těchto projektů, ke 
kapitalizaci znalostí a výměně 
osvědčených postupů, v úzkém propojení s 
programem INTERACT a s jeho podporou;

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
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nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá, aby byl v tomto 
programu pro regiony zapojené do cíle 
„konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
snížen evropský podíl spolufinancování ze 
75 % na 60 %; vybízí regiony, aby lépe
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto ohledu 
doporučuje, aby okruh „meziregionální 
spolupráce“ rovněž napomáhal při 
koordinaci a organizaci těchto projektů, ke 
kapitalizaci znalostí a výměně 
osvědčených postupů, v úzkém propojení s 
programem INTERACT a s jeho podporou;

nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá, aby byla při 
stanovování evropského podílu
spolufinancování zohledňována míra 
rozvoje každého regionu; vybízí regiony, 
aby lépe využívaly možností 
meziregionální spolupráce, které jim nabízí 
čl. 37, odst. 6 písm. b) obecného nařízení; 
v tomto ohledu doporučuje, aby okruh 
„meziregionální spolupráce“ rovněž 
napomáhal při koordinaci a organizaci 
těchto projektů, ke kapitalizaci znalostí a 
výměně osvědčených postupů, v úzkém 
propojení s programem INTERACT a s 
jeho podporou;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá, aby byl v tomto 
programu pro regiony zapojené do cíle 
„konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
snížen evropský podíl spolufinancování ze 
75 % na 60 %; vybízí regiony, aby lépe 
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto ohledu 
doporučuje, aby okruh „meziregionální 
spolupráce“ rovněž napomáhal při 
koordinaci a organizaci těchto projektů, ke 
kapitalizaci znalostí a výměně 
osvědčených postupů, v úzkém propojení s 
programem INTERACT a s jeho podporou;

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá Komisi, aby 
zvažovala evropský podíl spolufinancování
program od programu a brala v potaz také 
schopnost programu působit jako stimul1;
vybízí regiony, aby lépe využívaly 
možností meziregionální spolupráce, které 
jim nabízí čl. 37, odst. 6 písm. b) obecného 
nařízení; v tomto ohledu doporučuje, aby 
okruh „meziregionální spolupráce“ rovněž 
napomáhal při koordinaci a organizaci 
těchto projektů, ke kapitalizaci znalostí 
a výměně osvědčených postupů, v úzkém 
propojení s programem INTERACT a 
s jeho podporou;

__________________
1Vzhledem k tomu, že se evropské 
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spolufinancování liší program od 
programu, neměly by zde být uváděny 
přesné procentuální údaje.

Or. fi

Pozměňovací návrh 51
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá, aby byl v tomto 
programu pro regiony zapojené do cíle 
„konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
snížen evropský podíl spolufinancování ze 
75 % na 60 %; vybízí regiony, aby lépe 
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto 
ohledu doporučuje, aby okruh 
„meziregionální spolupráce“ rovněž 
napomáhal při koordinaci a organizaci 
těchto projektů, ke kapitalizaci znalostí a 
výměně osvědčených postupů, v úzkém 
propojení s programem INTERACT a s 
jeho podporou;

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá, aby byl v tomto 
programu pro regiony zapojené do cíle 
„konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
snížen evropský podíl spolufinancování ze 
75 % na 60 % za účelem zvýšení počtu 
projektů v rámci tohoto cíle; v tomto 
ohledu doporučuje, aby okruh 
„meziregionální spolupráce“ rovněž 
napomáhal při koordinaci a organizaci 
těchto projektů, ke kapitalizaci znalostí a 
výměně osvědčených postupů; zdůrazňuje, 
že nadcházející operační programy 
potřebují získat podporu programu 
INTERACT a možnost získat úspěšné 
asistenční programy, které mají být 
vytvořeny po vzoru projektu RL LACE.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 9 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce, vyjadřuje však politování nad 
nedostatkem prostředků, které jsou na ni 
vyčleňovány; vyzývá, aby byl v tomto 
programu pro regiony zapojené do cíle 
„konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
snížen evropský podíl spolufinancování ze 
75 % na 60 %; vybízí regiony, aby lépe 
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto ohledu 
doporučuje, aby okruh „meziregionální 
spolupráce“ rovněž napomáhal při 
koordinaci a organizaci těchto projektů, ke 
kapitalizaci znalostí a výměně
osvědčených postupů, v úzkém propojení s 
programem INTERACT a s jeho 
podporou;

9. opět potvrzuje význam meziregionální 
spolupráce (okruh C), vyjadřuje však 
politování nad nedostatkem prostředků, 
které jsou na ni vyčleňovány; navrhuje 
proto, aby byl v tomto okruhu pro regiony 
zapojené do cíle „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“ snížen evropský podíl 
spolufinancování ze 75 % na 60 %; žádá, 
aby byla spolupráce tematicky rozšířena o 
otázky správy věcí veřejných a územního 
rozvoje; vybízí dále regiony, aby lépe 
využívaly možností meziregionální 
spolupráce, které jim nabízí čl. 37, odst. 6 
písm. b) obecného nařízení; v tomto ohledu 
doporučuje, aby do okruhu
„meziregionální spolupráce“ spadala 
rovněž koordinace a organizace těchto 
projektů, kapitalizace znalostí a výměna
osvědčených postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. podporuje činnost programu ESPON a
navrhuje zlepšit dostupnost jeho výsledků, 
aby je zúčastněné strany mohly snadněji 
využívat;

10. podporuje činnost programu ESPON, 
ale navrhuje, že by příležitosti k aktivnímu 
zapojení v jeho výzkumu otázky územního 
vývoje měly být přístupnější místním a 
regionálním orgánům a zároveň by se 
výsledné záměry měly jednodušeji 
uplatňovat v praxi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá úspěch, jehož dosáhl program 
URBACT v oblasti udržitelného rozvoje 
měst, a vyzývá k jeho pokračování;

11. vítá úspěch, jehož dosáhl program 
URBACT v oblasti udržitelného rozvoje 
měst, a vyzývá k jeho pokračování a 
rozšíření na významnou a široce 
přístupnou iniciativu, aby nabídl 
příležitosti ke společnému získávání 
poznatků a přenositelnosti na místní 
městskou problematiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 11a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. přeje si, aby program INTERACT, 
nadále poskytoval programům územní
spolupráce služby a podporu, a žádá, aby 
byla za účelem zlepšení realizace cíle 3 
posílena koordinace programů 
INTERACT, URBACT, ESPON a okruhu 
C;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 12 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila, 
jakým způsobem by bylo možné do těchto 
evropských sítí, které slouží k výměně 
zkušeností a osvědčených postupů, zapojit
místní a regionální zástupce;

12. vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila, 
jakým způsobem by bylo možné provádět 
pilotní projekt Erasmus pro zvolené místní 
a regionální představitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. znovu opakuje, že zapojení orgánů
na nižší úrovni správy do uskutečňování 
cílů EU je podmínkou pro účinné 
zavedení územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 
operační programy podílely na 
přeshraničních a nadnárodních projektech, 
které se k nim vztahují, a aby bylo
poskytování úvěrů na předběžně 
vypracované projekty, jež byly jejich 
programovými partnery schváleny, 

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ prosazoval v cílech
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 
operační programy podílely na 
přeshraničních a nadnárodních projektech, 
které se k nim vztahují; vyzývá k tomu, aby 
plánování bylo koordinováno lépe než v 
minulosti;
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vymezeno v závislosti na daném území a v 
souladu se zásadami víceúrovňového 
systému správy a partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 
operační programy podílely na 
přeshraničních a nadnárodních projektech, 
které se k nim vztahují, a aby bylo 
poskytování úvěrů na předběžně 
vypracované projekty, jež byly jejich
programovými partnery schváleny, 
vymezeno v závislosti na daném území a 
v souladu se zásadami víceúrovňového 
systému správy a partnerství;

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 
operační programy podílely na 
přeshraničních a nadnárodních projektech, 
které se k nim vztahují, a aby bylo 
poskytování úvěrů na předběžně 
vypracované projekty, jež byly partnery 
programů schváleny, vymezeno 
v závislosti na daném území a v souladu se 
zásadami víceúrovňového systému správy 
a partnerství, což přinese takovým 
předběžně vypracovaným projektům 
prospěch;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 
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operační programy podílely na 
přeshraničních a nadnárodních projektech, 
které se k nim vztahují, a aby bylo 
poskytování úvěrů na předběžně 
vypracované projekty, jež byly jejich 
programovými partnery schváleny, 
vymezeno v závislosti na daném území a 
v souladu se zásadami víceúrovňového 
systému správy a partnerství;

operační programy podílely na 
přeshraničních, nadnárodních a 
meziregionálních projektech, které se 
k nim vztahují, aby se o ně zajímaly a aby 
bylo poskytování úvěrů na předběžně 
vypracované projekty, jež byly s jejich 
programovými partnery dohodnuty, 
vymezeno v závislosti na daném území a 
v souladu se zásadami víceúrovňového 
systému správy a partnerství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 
operační programy podílely na 
přeshraničních a nadnárodních projektech, 
které se k nim vztahují, a aby bylo 
poskytování úvěrů na předběžně 
vypracované projekty, jež byly jejich 
programovými partnery schváleny, 
vymezeno v závislosti na daném území a v 
souladu se zásadami víceúrovňového 
systému správy a partnerství;

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 
operační programy podílely na 
přeshraničních a nadnárodních projektech, 
které se k nim vztahují, a aby bylo 
poskytování úvěrů na předběžně 
vypracované projekty, jež byly jejich 
programovými partnery schváleny, 
vymezeno v závislosti na daném území a v 
souladu se zásadami víceúrovňového 
systému správy a partnerství, což umožní 
lepší využívání možností územní 
spolupráce díky přeshraničním vztahům 
vzniklým mezi soukromými a veřejnými 
subjekty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 13 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby se regionální 
operační programy podílely na 
přeshraničních a nadnárodních projektech, 
které se k nim vztahují, a aby bylo 
poskytování úvěrů na předběžně 
vypracované projekty, jež byly jejich 
programovými partnery schváleny, 
vymezeno v závislosti na daném území a v 
souladu se zásadami víceúrovňového 
systému správy a partnerství;

13. zastává názor, že je nutné, aby se cíl 
„územní spolupráce“ lépe doplňoval s cíli 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; navrhuje, aby regionální 
operační programy měly reálnou možnost
podílet se na přeshraničních a 
nadnárodních projektech, které se k nim 
vztahují, a aby bylo poskytování úvěrů na 
předběžně vypracované projekty, jež byly 
jejich programovými partnery ze 
sousedních regionů schváleny, vymezeno 
v závislosti na daném území a v souladu se 
zásadami víceúrovňového systému správy 
a partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí členské státy a regiony, aby 
zavedly multiregionální operační 
programy, které budou odrážet společné 
územní problémy; vyzývá Komisi, aby 
zvážila úpravu právních předpisů, která je 
nezbytná k vytvoření přeshraničních 
multiregionálních programů podle 
stejného modelu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Manfred Weber

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí členské státy a regiony, aby 
zavedly multiregionální operační 
programy, které budou odrážet společné 
územní problémy; vyzývá Komisi, aby 
zvážila úpravu právních předpisů, která je 
nezbytná k vytvoření přeshraničních 
multiregionálních programů podle 
stejného modelu;

vypouští se

(Tento požadavek není v souladu 
s hodnocením programu INTERREG, které 
jednoznačně požaduje, aby nebyly nástroje 
a oblasti ustavičně měněny. Kromě toho 
nejlepších výsledků dosahují menší 
programy kategorie A vztahující se ke 
konkrétním regionům.)

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí členské státy a regiony, aby 
zavedly multiregionální operační 
programy, které budou odrážet společné 
územní problémy; vyzývá Komisi, aby 
zvážila úpravu právních předpisů, která je
nezbytná k vytvoření přeshraničních 
multiregionálních programů podle stejného 
modelu;

14. vybízí členské státy a regiony, aby 
zavedly multiregionální operační 
programy, které budou odrážet společné 
územní problémy, jako je přítomnost 
horského masivu či povodí, které určují 
strukturu území; vyzývá Komisi, aby 
zvážila úpravu právních předpisů, která je 
nezbytná k vytvoření přeshraničních 
multiregionálních programů podle stejného 
modelu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 66
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 14 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vybízí členské státy a regiony, aby 
zavedly multiregionální operační 
programy, které budou odrážet společné 
územní problémy; vyzývá Komisi, aby 
zvážila úpravu právních předpisů, která je 
nezbytná k vytvoření přeshraničních 
multiregionálních programů podle stejného 
modelu;

14. vybízí členské státy a regiony, aby 
zavedly multiregionální operační 
programy, které budou odrážet společné 
územní problémy a jejichž řídícími orgány 
se mohou stát ESÚS; vyzývá Komisi, aby 
zvážila úpravu právních předpisů, která je 
nezbytná k vytvoření přeshraničních 
multiregionálních programů podle stejného 
modelu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 67
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. vybízí Komisi a členské státy, aby
podporovaly koordinaci politik v 
příhraničních regionech, a to zejména v 
oblastech, jako je daňová politika ve 
vztahu k fyzickým i právnickým osobám a 
jako je rovněž trh práce, aby v rámci 
budování hospodářské a územní 
soudržnosti nedocházelo k narušování
hospodářské soutěže;

Or. el
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Pozměňovací návrh 68
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území a soustředí se na 
uplatnění výhod, které plynou z 
integrovaného a mnohaodvětvového 
přístupu, a to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že z těchto strategií by pro 
rozpočet Unie neměly vyplývat žádné další 
náklady a že by jejich využití nemělo 
vyžadovat vytvoření nových institucí ani 
zavedení nových právních předpisů;

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území a soustředí se na využití
výhod, které plynou z integrovaného a 
mnohaodvětvového přístupu, a to v 
souvislosti se společnými strategickými 
činnostmi, jejichž finanční zajištění 
pochází z již existujících fondů; připomíná, 
že z těchto strategií by v rozpočtu Unie 
neměly vznikat žádné nové fondy a že by 
jejich využití nemělo vyžadovat vytvoření 
nových institucí ani zavedení nových 
právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území a soustředí se na 
uplatnění výhod, které plynou z 
integrovaného a mnohaodvětvového 
přístupu, a to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že z těchto strategií by pro 
rozpočet Unie neměly vyplývat žádné další 
náklady a že by jejich využití nemělo 
vyžadovat vytvoření nových institucí ani 

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území a soustředí se na 
uplatnění výhod, které plynou z 
integrovaného a mnohaodvětvového 
přístupu, a to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že tyto strategie pro rozpočet
Unie nepředstavují žádné další náklady a
nepředpokládají vytvoření nových institucí 
ani zavedení nových právních předpisů;
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zavedení nových právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území a soustředí se na 
uplatnění výhod, které plynou z 
integrovaného a mnohaodvětvového 
přístupu, a to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že z těchto strategií by pro 
rozpočet Unie neměly vyplývat žádné další 
náklady a že by jejich využití nemělo 
vyžadovat vytvoření nových institucí ani 
zavedení nových právních předpisů;

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území, pro něž jsou
charakteristické společné územní 
problémy, a soustředí se na uplatnění 
výhod, které plynou z integrovaného,
mnohaodvětvového a územního přístupu, a 
to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že z těchto strategií by pro 
rozpočet Unie neměly vyplývat žádné další 
náklady a že by jejich využití nemělo 
vyžadovat vytvoření nových institucí ani 
zavedení nových právních předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území a soustředí se na 
uplatnění výhod, které plynou z 

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území a soustředí se na 
uplatnění výhod, které plynou z 
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integrovaného a mnohaodvětvového 
přístupu, a to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že z těchto strategií by pro 
rozpočet Unie neměly vyplývat žádné další 
náklady a že by jejich využití nemělo 
vyžadovat vytvoření nových institucí ani 
zavedení nových právních předpisů;

integrovaného a mnohaodvětvového 
přístupu, a to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že by se tyto strategie ve 
stávající či možné nové podobě měly stát 
základem pro strategičtější a více 
zapojující přístupy uplatňované 
prostřednictvím příslušných nástrojů 
územní spolupráce, ale pro rozpočet Unie 
by z nich neměly vyplývat žádné další 
náklady a že by jejich využití nemělo 
vyžadovat vytvoření nových institucí ani 
zavedení nových právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná, že z popudu Rady je logika 
makroregionů experimentální, spočívá v 
koordinaci společných projektů na velmi 
rozsáhlém území a soustředí se na 
uplatnění výhod, které plynou z 
integrovaného a mnohaodvětvového 
přístupu, a to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že z těchto strategií by pro 
rozpočet Unie neměly vyplývat žádné další 
náklady a že by jejich využití nemělo 
vyžadovat vytvoření nových institucí ani 
zavedení nových právních předpisů;

15. domnívá se, že přístupy po vzoru 
Strategie EU pro region Baltského moře 
mohou částečně posílit přeshraniční 
spolupráci; zastává názor, že by 
makroregionální strategie měly plně 
zohledňovat jiné programy regionální 
spolupráce, aby působily s větší 
součinností; připomíná, že z popudu Rady 
je logika makroregionů experimentální, 
spočívá v koordinaci společných projektů 
na velmi rozsáhlém území a soustředí se na 
uplatnění výhod, které plynou 
z integrovaného a mnohaodvětvového 
přístupu, a to v souvislosti se společnými 
strategickými činnostmi, jejichž finanční 
zajištění pochází z již existujících fondů; 
připomíná, že z těchto strategií by pro 
rozpočet Unie neměly vyplývat žádné další 
náklady a že by jejich využití nemělo 
vyžadovat vytvoření nových institucí ani 
zavedení nových právních předpisů;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 73
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na to, že cíl územní 
spolupráce může pojmout spolupráci na 
makroregionální úrovni, zejména v rámci 
svého nadnárodního zaměření;  

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou kontrolu výsledků prvních 
zavedených strategií; domnívá se, že 
proces vyvolal zájem, jejž by bylo 
příhodné využít; doporučuje, aby 
nadnárodní programy tyto územní strategie 
podepřely tím, že sladí proces přípravy, 
určování a řízení stávajících i nových
makroregionálních strategií;

16. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou kontrolu výsledků prvních 
zavedených strategií; domnívá se, že 
proces vyvolal zájem, jejž by bylo 
příhodné využít; doporučuje, aby 
nadnárodní programy tyto územní strategie 
podepřely tím, že sladí proces přípravy, 
určování a řízení makroregionálních 
strategií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou kontrolu výsledků prvních 
zavedených strategií; domnívá se, že 
proces vyvolal zájem, jejž by bylo 
příhodné využít; doporučuje, aby 
nadnárodní programy tyto územní strategie 
podepřely tím, že sladí proces přípravy, 
určování a řízení stávajících i nových 
makroregionálních strategií;

16. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou kontrolu výsledků prvních 
zavedených strategií; domnívá se, že 
proces vyvolal zájem, jejž by bylo 
příhodné využít, a a představuje poučení 
pro budoucí uplatňování nových 
makroregionálních strategií; doporučuje, 
aby nadnárodní programy tyto územní 
strategie podepřely tím, že sladí proces 
přípravy, určování a řízení stávajících i 
nových makroregionálních strategií;

Or. pt

Pozměňovací návrh 76
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou kontrolu výsledků prvních 
zavedených strategií; domnívá se, že 
proces vyvolal zájem, jejž by bylo 
příhodné využít; doporučuje, aby 
nadnárodní programy tyto územní strategie 
podepřely tím, že sladí proces přípravy, 
určování a řízení stávajících i nových 
makroregionálních strategií;

16. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou kontrolu výsledků prvních 
zavedených makroregionálních strategií; 
domnívá se, že proces vyvolal zájem, jejž 
by bylo příhodné využít; doporučuje, aby 
nadnárodní programy tyto územní strategie 
podepřely tím, že sladí proces přípravy, 
určování a řízení stávajících i nových 
makroregionálních strategií;

Or. en



PE458.829v01-00 42/69 AM\858194CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 77
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 16 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou kontrolu výsledků prvních 
zavedených strategií; domnívá se, že 
proces vyvolal zájem, jejž by bylo 
příhodné využít; doporučuje, aby 
nadnárodní programy tyto územní strategie 
podepřely tím, že sladí proces přípravy, 
určování a řízení stávajících i nových 
makroregionálních strategií;

16. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou kontrolu výsledků prvních 
zavedených strategií; domnívá se, že 
proces vyvolal zájem, jejž by bylo 
příhodné využít; doporučuje, aby 
nadnárodní programy tyto územní strategie 
podepřely tím, že sladí proces přípravy, 
určování a řízení stávajících i nových 
makroregionálních strategií s cílem 
umožnit vytvoření dlouhodobějších plánů 
makroregionů a přijetí odpovídajících 
postupů mezi různými makroregiony;

Or. fi

Pozměňovací návrh 78
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. zároveň zdůrazňuje, že cíle 
makroregionálních strategií se s cíli 
mikro-regionální přeshraniční spoluprace 
doplňují, mohou je zahrnout, ale nemohu 
je nahradit; z tohoto důvodu musí být 
přeshraniční prvek územní spolupráce 
zachován jako svébytný a opodstatněný;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 79
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 16a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je přesvědčen, že nadnárodní okruh 
cíle 3 může přispět k zintenzivnění 
spolupráce v rámci makroregionálních 
strategií, a to díky většímu zapojení 
regionálních a místních orgánů veřejné 
správy a organizací občanské společnosti 
do provádění konkrétních činností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že veškeré nadnárodní 
strategie musí do svých příprav zahrnout 
možnost koordinace s pokyny pro 
transevropské dopravní sítě a strategie 
využívané v rámci integrované námořní 
politiky;

17. zastává názor, že veškeré nadnárodní 
strategie musí do svých příprav zahrnout 
možnost koordinace s pokyny pro 
transevropské dopravní sítě a strategie 
využívané v rámci integrované námořní 
politiky, se zvláštním odkazem na ostrovní 
regiony, horské regiony a regiony 
s nízkou hustotou obyvatelstva;

Or. es

Pozměňovací návrh 81
François Alfonsi

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

17a. má za to, že kulturní a jazykovou 
příbuznost příhraničních regionů různých 
členských států, která vyplývá z historie, je 
nutno zhodnocovat a využívat ve prospěch 
posilování přeshraniční spolupráce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že územní spolupráce se 
týká vnitřních i vnějších hranic Evropské 
unie; vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým 
způsobem by mohla podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, nástroje 
předvstupní pomoci, evropského nástroje 
sousedství a partnerství a z Evropského 
rozvojového fondu působit s větší 
součinností;

18. připomíná, že územní spolupráce se 
týká vnitřních i vnějších hranic Evropské 
unie;  zdůrazňuje, že třetí státy mají potíže 
se spolufinancováním při využívání 
ustanovení o spolupráci podle 
prováděcího nařízení EFRR; vyzývá 
Komisi, aby zvážila, jakým způsobem by 
mohla podpora z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, nástroje předvstupní 
pomoci, evropského nástroje sousedství a 
partnerství a z Evropského rozvojového 
fondu působit s větší součinností; vyzývá 
k usnadnění společného financování 
z EFRR a finančních prostředků 
určených na vnější politiky Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 18 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že územní spolupráce se 
týká vnitřních i vnějších hranic Evropské 
unie; vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým 
způsobem by mohla podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, nástroje 
předvstupní pomoci, evropského nástroje 
sousedství a partnerství a z Evropského 
rozvojového fondu působit s větší 
součinností;

18. rapřipomíná, že územní spolupráce se 
týká vnitřních i vnějších hranic Evropské 
unie, a to též pokud jde o stávající a 
budoucí makroregionální strategie; 
vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým 
způsobem by mohla podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, nástroje 
předvstupní pomoci, evropského nástroje 
sousedství a partnerství a z Evropského 
rozvojového fondu působit s větší 
součinností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že územní spolupráce se 
týká vnitřních i vnějších hranic Evropské 
unie; vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým 
způsobem by mohla podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, nástroje 
předvstupní pomoci, evropského nástroje 
sousedství a partnerství a z Evropského 
rozvojového fondu působit s větší 
součinností;

18. připomíná, že územní spolupráce se 
týká vnitřních i vnějších hranic Evropské 
unie; vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým 
způsobem by mohla podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, nástroje 
předvstupní pomoci, evropského nástroje 
sousedství a partnerství a z Evropského 
rozvojového fondu působit s větší 
součinností; vyzývá ke zjednodušení a 
harmonizaci předpisů pro přístup k 
různým zdrojům finančních prostředků, 
aby byla zajištěna slučitelnost a 
příjemcům bylo usnadněno jejich 
využívání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že územní spolupráce se 
týká vnitřních i vnějších hranic Evropské 
unie; vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým 
způsobem by mohla podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, nástroje 
předvstupní pomoci, evropského nástroje 
sousedství a partnerství a z Evropského 
rozvojového fondu působit s větší 
součinností;

18. připomíná, že územní spolupráce se 
týká vnitřních i vnějších hranic Evropské 
unie; vyzývá Komisi, aby zvážila, jakým 
způsobem by mohla podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, nástroje 
předvstupní pomoci, evropského nástroje 
sousedství a partnerství a z Evropského 
rozvojového fondu působit s větší 
součinností, a aby co nejdříve předložila 
návrh na novou politiku sousedství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 86
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Netýká se českého znění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi s ohledem na zvláštní 
povahu evropského nástroje sousedství 
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a partnerství, aby jeho řízením pověřila 
své GŘ pro regionální politiku, třebaže 
bere v úvahu hlediska vnějších vztahů; 
domnívá se, že ve své současné podobě 
evropský nástroj sousedství a partnerství 
nepředstavuje dostatečný základ pro 
uvážení zvláštností přeshraniční 
spolupráce; je přesvědčený, že je vhodné 
uvažovat o jeho oddělení z oblasti správy 
vnějších vztahů alespoň v těch případech, 
kdy třetí země, které se účastní spolupráce 
na vnějších hranicích, tuto spolupráci 
rovněž finančně podporují;

Or. fi

Pozměňovací návrh 88
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 18a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá ke konkretizaci akčního plánu 
pro širší sousedství určeného pro 
nejvzdálenější regiony, který je popsán ve 
sdělení KOM(2004) 343; zdůrazňuje v 
tomto ohledu, že v politikách Unie, které 
se týkají nejvzdálenějších regionů, je 
nezbytný soudržný mnohaodvětvový 
přístup, a to zejména lepší koordinace 
mezi vnějším a vnitřním okruhem 
založená na strategii spádových oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že bílá kniha o územní 
soudržnosti navazující na zelenou knihu 
by představovala příhodný nástroj 
k vyjasnění toho, jak v budoucí regionální 
politice zavést územní soudržnost 
prostřednictvím víceúrovňové správy, i 
příspěvek k diskusi o příštím legislativním 
balíčku.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. v tomto smyslu doporučuje posílit 
koordinaci činností jednotlivých 
generálních ředitelství v rámci Evropské 
komise;

19. uvádí, že podmínky pro přeshraniční 
spolupráci v rámci evropského nástroje 
sousedství a partnerství pro její náležitý 
rozvoj nedostačují; v tomto smyslu 
doporučuje posílit koordinaci činností 
jednotlivých generálních ředitelství v rámci 
Evropské komise; je přesvědčen, že je 
nutné znovu začlenit programy 
přeshraniční spolupráce evropského 
nástroje sousedství a partnerství do cíle 
územní spolupráce spadajícího do politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 20 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že seskupení ESÚS je 
jedinečným a cenným nástrojem územní 
správy, který odpovídá potřebám 
strukturované spolupráce v oblasti 
finanční, v oblasti právních postavení a 
víceúrovňové správy;

20. domnívá se, že seskupení ESÚS je 
jedinečným a cenným nástrojem územní 
správy, který odpovídá potřebám 
strukturované spolupráce v oblasti 
finanční, v oblasti právních postavení a 
víceúrovňové správy; připomíná, že 
nástroj ESÚS musí být podpořen jako 
nástroj k vytváření systému přeshraniční 
správy a zajišťování podílu na různých 
politikách na regionální a místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že seskupení ESÚS je 
jedinečným a cenným nástrojem územní 
správy, který odpovídá potřebám 
strukturované spolupráce v oblasti 
finanční, v oblasti právních postavení a 
víceúrovňové správy;

20. domnívá se, že seskupení ESÚS je 
jedinečným a cenným nástrojem územní 
správy, který odpovídá potřebám 
strukturované spolupráce v oblasti 
finanční, v oblasti právních postavení a 
víceúrovňové správy; zdůrazňuje 
významný přínos seskupení ESÚS pro 
úspěch při zavádění jednoho modelu 
správy na různých úrovních;

Or. pt

Pozměňovací návrh 93
László Surján

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že seskupení ESÚS může 
přispívat nejen k územní soudržnosti, ale 
také k soudržnosti sociální: poukazuje na 
to, že tento nástroj má nejlepší 
předpoklady sblížit navzájem různá 
kulturní, jazyková společenství; 
podporovat mírové soužití v rozmanité 
Evropě a učinit evropskou přidanou 
hodnotu viditelnou pro občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
François Alfonsi

Návrh usnesení
Bod 20a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. doporučuje, aby bylo provedeno 
první hodnocení stávajících seskupení 
ESÚS, aby bylo možno vyvodit z těchto 
prvních zkušeností poučení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 21 – uvozovací část 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se však, že by bylo vhodné 
zjednodušit jeho provádění, a vyzývá 
Evropskou komisi, aby co nejdříve 
předložila pozměňovací návrhy k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1082/2006 o evropském seskupení pro 

21. domnívá se však, že by bylo vhodné 
zjednodušit jeho provádění, a vyzývá 
Evropskou komisi, aby co nejdříve 
předložila pozměňovací návrhy k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1082/2006 o evropském seskupení pro 
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územní spolupráci (ESÚS), jež 
zohlední problémy, které regiony již 
odhalily, a již vytvořená seskupení a práci 
vykonanou Výborem regionů, a jejichž 
cílem bude následující:

územní spolupráci (ESÚS), jež 
zohlední problémy, které místní a 
regionální orgány již odhalily, a již 
vytvořená seskupení a práci vykonanou 
Výborem regionů, a jejichž cílem bude 
následující:

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 21 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– objasnit postavení seskupení ESÚS v 
rámci vnitrostátních právních systémů,

– objasnit postavení seskupení ESÚS v 
rámci právních systémů členských států, 
aby bylo v tomto ohledu dosaženo 
náležitého sblížení právních předpisů,

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 21 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– objasnit postavení seskupení ESÚS v 
rámci vnitrostátních právních systémů,

– objasnit postavení seskupení ESÚS v 
rámci právních systémů všech členských 
států,

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 21 – třetí odrážka 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– změnit znění čl. 4 odst. 3 tak, aby lhůta 
tří měsíců byla striktně dodržována,

–

Or. it

Pozměňovací návrh 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 21 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– změnit znění čl. 4 odst. 3 tak, aby lhůta 
tří měsíců byla striktně dodržována,

– změnit znění čl. 4 odst. 3 tak, aby lhůta 
tří měsíců pro rozhodování členských 
států o žádostech o založení ESÚS byla 
striktně dodržována,

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 21 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– u seskupení ESÚS zjednodušit právní 
předpisy týkající se zaměstnanců a systému 
zdanění,

– zjednodušit právní předpisy týkající se 
zaměstnanců,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 21 – odrážka 4a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajistit, aby systém zdanění seskupení 
ESÚS nebyl pro provádění projektů či 
programů spolupráce méně výhodný než u 
entit s jinými právními statusy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí, aby byly seskupením ESÚS 
udělovány globální granty, které jim 
umožní přímo využívat strukturální fondy, 
a žádá, aby nařízení pro ostatní evropské 
fondy ve větší míře zohledňovala 
mnohonárodní a mnohostrannou povahu 
seskupení ESÚS a usnadnila jim přístup k 
dalším zdrojům finančních prostředků;

22. žádá, aby nařízení pro ostatní evropské 
fondy ve větší míře zohledňovala 
mnohonárodní a mnohostrannou povahu 
seskupení ESÚS a usnadnila jim přístup k 
dalším zdrojům finančních prostředků;

Or. it

Pozměňovací návrh 103
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí, aby byly seskupením ESÚS 
udělovány globální granty, které jim 
umožní přímo využívat strukturální fondy, 

22. vybízí, aby byly seskupením ESÚS, 
která předkládají projekt v souladu s cíli a 
strategiemi dotčených programů 
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a žádá, aby nařízení pro ostatní evropské 
fondy ve větší míře zohledňovala 
mnohonárodní a mnohostrannou povahu 
seskupení ESÚS a usnadnila jim přístup k 
dalším zdrojům finančních prostředků;

spolupráce, udělovány globální granty, 
které jim umožní přímo využívat 
strukturální fondy, a žádá, aby nařízení pro 
ostatní evropské fondy ve větší míře 
zohledňovala mnohonárodní a 
mnohostrannou povahu seskupení ESÚS a 
usnadnila jim přístup k dalším zdrojům 
finančních prostředků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 22 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí, aby byly seskupením ESÚS 
udělovány globální granty, které jim 
umožní přímo využívat strukturální fondy,
a žádá, aby nařízení pro ostatní evropské 
fondy ve větší míře zohledňovala 
mnohonárodní a mnohostrannou povahu 
seskupení ESÚS a usnadnila jim přístup k 
dalším zdrojům finančních prostředků;

22. vybízí, aby byly seskupením ESÚS na 
základě společných přeshraničních 
rozvojových strategií udělovány globální 
granty, které jim umožní přímo využívat 
strukturální fondy, a žádá, aby nařízení pro 
ostatní evropské fondy ve větší míře 
zohledňovala mnohonárodní a 
mnohostrannou povahu seskupení ESÚS a 
usnadnila jim přístup k dalším zdrojům 
finančních prostředků;

Or. cs

Pozměňovací návrh 105
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí, aby byly seskupením ESÚS 
udělovány globální granty, které jim 
umožní přímo využívat strukturální fondy,
a žádá, aby nařízení pro ostatní evropské 

22. vybízí, aby byly seskupením ESÚS 
udělovány globální granty s cílem umožnit 
jim přímo využívat strukturální fondy a 
jejich programy a rovněž žádá, aby 
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fondy ve větší míře zohledňovala 
mnohonárodní a mnohostrannou povahu 
seskupení ESÚS a usnadnila jim přístup k 
dalším zdrojům finančních prostředků;

nařízení pro ostatní evropské fondy ve 
větší míře zohledňovala mnohonárodní a 
mnohostrannou povahu seskupení ESÚS a 
usnadnila jim přístup k dalším zdrojům 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 22a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá skutečnost, že Výbor regionů 
zřídil evropskou platformu seskupení 
ESÚS, jejímž cílem je výměna zkušeností, 
kapitalizace osvědčených postupů a 
technická podpora seskupení ESÚS;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 22a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že přeshraniční 
seskupení ESÚS představují výbornou 
příležitost k budování Evropy přímo 
v územích a k zapojení evropských 
občanů do tohoto procesu; vyzývá 
přeshraniční seskupení ESÚS, aby zřídila 
a uvedla v život „přeshraniční fórum 
občanské společnosti“ a aby podporovala 
přeshraniční občanské iniciativy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 108
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je toho názoru, že provádění programů 
územní spolupráce je stále příliš složité, a 
domnívá se, že u cíle 3 je nutné upravit 
pravidla;

23. je toho názoru, že provádění programů 
územní spolupráce je stále příliš složité, a 
domnívá se, že cíl 3 si žádá samostatný 
právní předpis;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je toho názoru, že provádění programů 
územní spolupráce je stále příliš složité, a 
domnívá se, že u cíle 3 je nutné upravit 
pravidla;

23. je toho názoru, že provádění programů 
územní spolupráce je stále příliš složité, a 
domnívá se, že u cíle 3 je nutné upravit 
pravidla; konstatuje, že současné předpisy 
založené na vnitrostátních východiscích 
nejsou pro programy s přeshraničním, 
mezinárodním rozměrem vhodné, tudíž 
mimo jiné vyvolávají nerovnováhu mezi 
partnery projektů; vyzývá Komisi, aby v 
příštím období prozkoumala možnost 
zahrnout programy Interreg do obecného 
nařízení; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 110
Manfred Weber

Návrh usnesení
Bod 23 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je toho názoru, že provádění programů 
územní spolupráce je stále příliš složité, 
a domnívá se, že u cíle 3 je nutné upravit 
pravidla;

23. je toho názoru, že provádění programů 
územní spolupráce je stále příliš složité, 
a domnívá se, že u cíle 3 je nutné upravit 
pravidla; domnívá se, že je v současnosti 
třeba do provádění programů zapojovat 
příliš mnoho správních subjektů 
a požaduje v tomto ohledu znatelné 
zjednodušení;
(V tomto okamžiku je nutno v rámci správy 
programu pověřit činností správní, 
osvědčovací a kontrolní orgány. Proto je 
velice žádoucí celkové omezení 
byrokracie.)

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 23 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je toho názoru, že provádění programů 
územní spolupráce je stále příliš složité, a 
domnívá se, že u cíle 3 je nutné upravit 
pravidla;

23. je toho názoru, že provádění programů 
územní spolupráce je stále příliš složité, a 
domnívá se, že u cíle 3 je nutné upravit 
pravidla, aby odrážela z podstaty 
mezinárodní povahu jeho činností;

Or. en

Amendment 112
Manfred Weber

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. požaduje, aby ve všech případech 
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podpory přeshraniční spolupráce 
proběhla alespoň počáteční porada 
u euroregionů daného místa, a byla tak 
zaručena vysoká míra kvality projektu, 
transparentnosti a blízkosti občanům; 
kromě toho požaduje, aby byly 
euroregiony jakožto regionální 
a přeshraniční zájmová sdružení 
komplexně zapojeny do procesu 
rozhodování při schvalování projektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než 
na formální správnost žádostí;

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů a vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 114
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 24 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby připravila
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než na 
formální správnost žádostí;

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření s klíčovou zásadou 
jediného správního orgánu pro jeden 
program, jimiž zjednoduší pravidla pro 
audit a kontrolu, umožní systematičtější 
využití nákladů, vymezí přesnější rámec 
pravidel způsobilosti pro výdaje EU, zaručí 
flexibilitu při postupu rušení prostředků na 
závazky, aby tím řídícím orgánům 
umožnila více se zaměřit na strategickou 
podporu projektů spíše než na formální 
správnost žádostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než na 
formální správnost žádostí;

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
technickou pomoc, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než na 
formální správnost žádostí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než na 
formální správnost žádostí;

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % 
a posoudí potřebu zvýšit technickou 
pomoc1, aby tím řídícím orgánům 
umožnila více se zaměřit na strategickou 
podporu projektů spíše než na formální 
správnost žádostí;
__________________
1Za správu základních opatření by v 
zásadě měly být odpovědné členské státy. 
Komise by měla posoudit, zda je potřebné 
technickou pomoc v jednotlivých 
členských státech zvýšit, nebo zda mohou 
být tytéž výsledky dosaženy uplatňováním 
účinnější správy. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 117
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel EU pro 
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výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než na
formální správnost žádostí;

způsobilost výdajů, zaručí flexibilitu při 
postupu rušení prostředků na závazky, 
zvýší přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
vytváření a strategickou podporu projektů 
spíše než na pouhé správní aspekty a
formální správnost dokumentace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než na 
formální správnost žádostí;

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů 
a financování malých projektů fixní 
částkou, vymezí přesnější rámec pravidel 
způsobilosti pro výdaje EU, zaručí 
flexibilitu při postupu rušení prostředků na 
závazky, zvýší přípustnou míru rizika chyb 
na 5 % a technickou pomoc na 8 %, aby 
tím řídícím orgánům umožnila více se 
zaměřit na strategickou podporu projektů 
spíše než na formální správnost žádostí;

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Manfred Weber

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby připravila 24. vyzývá Komisi, aby připravila 
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konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než na 
formální správnost žádostí;

konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům a euroregionům umožnila více se 
zaměřit na strategickou podporu projektů 
spíše než na formální správnost žádostí;

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 24 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů spíše než na 
formální správnost žádostí;

24. vyzývá Komisi, aby připravila 
konkrétní opatření, jimiž zjednoduší 
pravidla pro audit a kontrolu, umožní 
systematičtější využití nákladů, vymezí 
přesnější rámec pravidel způsobilosti pro 
výdaje EU, zaručí flexibilitu při postupu 
rušení prostředků na závazky, zvýší 
přípustnou míru rizika chyb na 5 % a 
technickou pomoc na 8 %, aby tím řídícím 
orgánům umožnila více se zaměřit na 
strategickou podporu projektů a podávání 
výsledků spíše než na formální správnost 
žádostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá členské státy, aby zjednodušily 
své vnitrostátní předpisy, které často 
přispívají k další administrativní zátěži, jež 
není předpisy Společenství požadována.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 24a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá Komisi, aby co nejrychleji 
vyjasnila, jak konkrétně by se měla v 
územní spolupráci projevovat zásada 
podmíněnosti; má za to, že tato 
podmíněnost by měla vytvořit prostředí 
příznivé pro lepší využití a vyšší efektivitu 
vynakládání finančních prostředků, avšak 
nesmí kvůli ní narůst složitost provádění 
na úkor správy programů a příjemců 
pomoci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rovněž zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
úsilí o zjednodušení, aby bylo možné lépe 
zapojit soukromé subjekty; doporučuje 
zavést systémy finančního inženýrství 
podle modelu JEREMIE a JESSICA, a tím 

25. rovněž zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
úsilí o zjednodušení, aby bylo možné lépe 
zapojit soukromé subjekty; doporučuje 
zavést systémy finančního inženýrství 
podle modelu JEREMIE a JESSICA, a tím 
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usnadnit přeshraniční projekty, které jsou 
zdrojem příjmů, účast soukromých 
subjektů a vytváření partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

usnadnit přeshraniční projekty, které jsou 
nositeli hospodářského rozvoje, účast 
soukromých subjektů a vytváření 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rovněž zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
úsilí o zjednodušení, aby bylo možné lépe 
zapojit soukromé subjekty; doporučuje 
zavést systémy finančního inženýrství 
podle modelu JEREMIE a JESSICA, a tím 
usnadnit přeshraniční projekty, které jsou 
zdrojem příjmů, účast soukromých 
subjektů a vytváření partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

25. rovněž zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
úsilí o rozšíření a zjednodušení, aby bylo 
možné lépe zapojit soukromé subjekty; 
doporučuje zavést systémy finančního 
inženýrství podle modelu JEREMIE a 
JESSICA, a tím usnadnit přeshraniční 
projekty, které jsou zdrojem příjmů, účast 
soukromých subjektů a vytváření 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 25 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. rovněž zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
úsilí o zjednodušení, aby bylo možné lépe 
zapojit soukromé subjekty; doporučuje 
zavést systémy finančního inženýrství 
podle modelu JEREMIE a JESSICA, a tím 
usnadnit přeshraniční projekty, které jsou 
zdrojem příjmů, účast soukromých 

25. rovněž zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
úsilí o zjednodušení, aby bylo možné lépe 
zapojit soukromé subjekty; doporučuje 
prozkoumat proveditelnost zavedení 
systémů finančního inženýrství program 
od programu a podle modelu JEREMIE a 
JESSICA, aby došlo k usnadnění 
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subjektů a vytváření partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

přeshraničních projektů, které jsou 
zdrojem příjmů, účast soukromých 
subjektů a vytváření partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyjadřuje politování nad tím, že se 
územní spolupráce potýká s problémem 
nedostatečného zviditelnění, a to na úrovni 
vnitrostátní a místní správy i u občanů;
vyzývá Komisi, aby především zvážila 
možnosti řešení, které by seskupením 
ESÚS umožnily se lépe zviditelnit u 
subjektů zapojených do územní 
spolupráce a u občanů;

26. vyjadřuje politování nad tím, že se 
územní spolupráce potýká s problémem 
nedostatečného zviditelnění, a to na úrovni 
vnitrostátní a místní správy i u občanů, a 
vybízí v tomto ohledu ke zlepšení 
komunikace o již uskutečněných 
projektech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyjadřuje politování nad tím, že se 
územní spolupráce potýká s problémem 
nedostatečného zviditelnění, a to na úrovni 
vnitrostátní a místní správy i u občanů; 
vyzývá Komisi, aby především zvážila 
možnosti řešení, které by seskupením 
ESÚS umožnily se lépe zviditelnit u 
subjektů zapojených do územní 
spolupráce a u občanů;

26. vyjadřuje politování nad tím, že se 
územní spolupráce potýká s problémem 
nedostatečného zviditelnění, a to na úrovni 
vnitrostátní a místní správy i u občanů;
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Or. it

Pozměňovací návrh 128
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 26 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyjadřuje politování nad tím, že se 
územní spolupráce potýká s problémem 
nedostatečného zviditelnění, a to na úrovni 
vnitrostátní a místní správy i u občanů; 
vyzývá Komisi, aby především zvážila 
možnosti řešení, které by seskupením 
ESÚS umožnily se lépe zviditelnit u 
subjektů zapojených do územní spolupráce 
a u občanů;

26. vyjadřuje politování nad tím, že se 
územní spolupráce potýká s problémem 
nedostatečného zviditelnění, a to na úrovni 
vnitrostátní a místní správy i u občanů; 
vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu 
informací mezi již zavedenými a 
zaváděnými seskupeními ESÚS a aby 
zvážila možnosti řešení, které by 
seskupením ESÚS umožnily se lépe 
zviditelnit u subjektů zapojených do 
územní spolupráce a u občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 26a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. žádá Komisi, aby zvážila, jakými 
způsoby je možno zajistit zviditelnění 
seskupení ESÚS a jejich činnosti, a to jak 
u aktérů územní spolupráce, tak u 
občanů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 130
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení-{}- Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že spolupráce v oblasti 
vzdělávání a kultury spolu se zapojením do 
plnění cílů strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní růst podporující začlenění 
přispívá ke zviditelnění územní spolupráce, 
jelikož odbourává „psychické bariéry“, 
které občanům brání více se sblížit;

27. domnívá se, že spolupráce v oblasti 
vzdělávání a kultury spolu se zapojením do 
plnění cílů strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní růst podporující začlenění by 
zvýšila míru zapojení občanů a 
nevládních organizací a stejně tak
přispěla ke zviditelnění územní spolupráce 
a také odbourávání „psychické bariéry“, 
které občanům brání více se sblížit;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. žádá, aby byla komunikace mezi všemi 
subjekty zapojenými do procesu 
uplatňování územní spolupráce lépe 
koordinována, navrhuje, aby všechny 
programy spadající do stejného okruhu 
zavedly jednotné logo, podle nějž by bylo 
možné je na první pohled rozeznat, a 
vyzývá Komisi, aby na začátek příštího 
programového období připravila rozsáhlou 
mediální kampaň, jíž v příhraničních 
oblastech rozšíří informace o výhodách 
územní spolupráce;

28. žádá, aby byla komunikace mezi všemi 
subjekty zapojenými do procesu 
uplatňování územní spolupráce lépe 
koordinována, navrhuje, aby všechny 
programy spadající do stejného okruhu 
zavedly jednotné identifikovatelné logo
(např. znovu zavést dobře známé LOGO 
„INTERREG“ ) souběžně s logem 
každého programu (třeba ve 
standardizované velikosti), podle nějž by 
bylo možné je na první pohled rozeznat, a 
vyzývá Komisi, aby na začátek příštího 
programového období připravila rozsáhlou 
mediální kampaň, jíž v příhraničních 
oblastech rozšíří informace o výhodách 
územní spolupráce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 132
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 28 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. žádá, aby byla komunikace mezi všemi 
subjekty zapojenými do procesu 
uplatňování územní spolupráce lépe 
koordinována, navrhuje, aby všechny 
programy spadající do stejného okruhu 
zavedly jednotné logo, podle nějž by bylo 
možné je na první pohled rozeznat, a 
vyzývá Komisi, aby na začátek příštího 
programového období připravila rozsáhlou 
mediální kampaň, jíž v příhraničních 
oblastech rozšíří informace o výhodách 
územní spolupráce;

28. žádá, aby byla komunikace mezi všemi 
subjekty zapojenými do procesu 
uplatňování územní spolupráce lépe 
koordinována, navrhuje, aby všechny 
programy spadající do stejného okruhu 
zavedly jednotné logo, podle nějž by bylo 
možné je na první pohled rozeznat, a 
vyzývá Komisi, aby na začátek příštího 
programového období připravila rozsáhlou 
mediální kampaň, jíž v příhraničních 
oblastech rozšíří informace o výhodách a 
úspěších územní spolupráce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že spolupráce v oblasti 
vzdělávání a kultury spolu se zapojením do 
plnění cílů strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní růst podporující začlenění 
přispívá ke zviditelnění územní spolupráce, 
jelikož odbourává „psychické bariéry“, 
které občanům brání více se sblížit;

27. domnívá se, že spolupráce v oblasti 
vzdělávání a kultury spolu se zapojením do 
plnění cílů strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní růst podporující začlenění 
přispívá ke zviditelnění územní spolupráce, 
jelikož odbourává „psychické a mentální
bariéry“, které občanům brání více se 
sblížit;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 134
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 27 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že spolupráce v oblasti 
vzdělávání a kultury spolu se zapojením do 
plnění cílů strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní růst podporující začlenění 
přispívá ke zviditelnění územní spolupráce, 
jelikož odbourává „psychické bariéry“, 
které občanům brání více se sblížit;

27. domnívá se, že významnější spolupráce 
v oblasti vzdělávání a kultury spolu se 
zapojením do plnění cílů strategie Evropa 
2020 pro inteligentní růst podporující 
začlenění by přispěla ke zviditelnění 
územní spolupráce, jelikož odbourává 
„psychické bariéry“, které občanům brání 
více se sblížit;

Or. en


