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Pozměňovací návrh 1
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že přístup založený na 
místním rozvoji může výrazně přispět 
k účinnosti politiky soudržnosti, zatímco 
výhradní důraz na otázky spojené s městy 
a jejich rolí v rámci politiky soudržnosti by 
mohl vést k nevyváženému rozvoji 
městských a venkovských oblastí,

J. vzhledem k tomu, že přístup založený na 
místním rozvoji může výrazně přispět 
k účinnosti politiky soudržnosti a že 
politika soudržnosti zůstává klíčovým 
nástrojem pro řešení specifických výzev 
městských oblastí, jejichž rozvoj musí být 
spojen s rozvojem venkovských 
a příměstských oblastí, a to 
prostřednictvím součinnosti mezi 
strukturálními fondy a EZFRV, zejména 
v rámci společného strategického rámce,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že přístup založený na 
místním rozvoji může výrazně přispět 
k účinnosti politiky soudržnosti, zatímco
výhradní důraz na otázky spojené s městy 
a jejich rolí v rámci politiky soudržnosti 
by mohl vést k nevyváženému rozvoji 
městských a venkovských oblastí,

J. vzhledem k tomu, že přístup založený na 
místním rozvoji může výrazně přispět 
k účinnosti politiky soudržnosti, zatímco
výrazný městský rozměr politiky 
soudržnosti, který zohledňuje širší funkční 
oblasti, musí být doprovázen 
vyváženějšími podmínkami v zájmu 
rozvoje součinnosti městských 
a venkovských oblastí,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že Rada ve svých 
závěrech ze dne 21. února 2011 o páté 
zprávě o hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti žádá Komisi, aby uvážila a 
umožnila zavedení programů s mnoha 
fondy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Elie Hoarau

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že některé regiony 
Evropské unie sousedí se třetími zeměmi, 
které jsou příjemci z Evropského 
rozvojového fondu (ERF), by mělo být 
možné upřednostnit součinnost 
financování určitých projektů s cílem 
umožnit zvýšení rozvojového potenciálu 
evropských regionů, jež nesou tyto 
charakteristiky,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby byl navržen jednotný 
strategický rámec, který by zajistil 
jednotný přístup a využil součinnosti mezi 
veškerými opatřeními, která v místě slouží 
dalším cílům politiky soudržnosti, jak jsou 
definovány ve Smlouvách, a jsou 
financována z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, 
Evropského sociálního fondu, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
a Evropského rybářského fondu;

1. požaduje, aby byl navržen jednotný 
strategický rámec, a to již pro příští 
finanční programové období po roce 
2013, který by zajistil jednotný přístup 
a využil součinnosti mezi veškerými 
opatřeními, která v místě slouží dalším 
cílům politiky soudržnosti, jak jsou 
definovány ve Smlouvách, a jsou 
financována z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, 
Evropského sociálního fondu, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
a Evropského rybářského fondu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Elie Hoarau

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby byl navržen jednotný 
strategický rámec, který by zajistil 
jednotný přístup a využil součinnosti mezi 
veškerými opatřeními, která v místě slouží 
dalším cílům politiky soudržnosti, jak jsou 
definovány ve Smlouvách, a jsou 
financována z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, 
Evropského sociálního fondu, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
a Evropského rybářského fondu;

1. požaduje, aby byl navržen jednotný 
strategický rámec, který by zajistil 
jednotný přístup a využil součinnosti mezi 
veškerými opatřeními, která v místě slouží 
dalším cílům politiky soudržnosti, jak jsou 
definovány ve Smlouvách, a jsou 
financována z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, 
Evropského sociálního fondu, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova,
Evropského rybářského fondu a ERF;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 7
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá návrh uvedený v přezkumu 
rozpočtu, aby Komise přijala společný 
strategický rámec s cílem posílit integraci 
politik EU v zájmu plnění strategie Evropa 
2020; poukazuje však na to, že posílená 
součinnost mezi opatřeními financovanými 
z uvedených pěti fondů v rámci společného 
strategického rámce mají zásadní význam 
nejen z hlediska naplnění cílů strategie 
Evropa 2020, ale v prvé řadě pro dosažení 
cílů politiky soudržnosti zakotvených ve 
Smlouvě;

2. vítá návrh uvedený v přezkumu 
rozpočtu, aby Komise přijala společný 
strategický rámec s cílem posílit integraci 
politik EU v zájmu plnění strategie Evropa 
2020; žádá v této souvislosti o podporu 
součinnosti mezi způsoby financování 
stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020; 
poukazuje však na to, že posílená 
součinnost mezi opatřeními financovanými 
z uvedených pěti fondů v rámci společného 
strategického rámce mají zásadní význam 
nejen z hlediska naplnění cílů strategie 
Evropa 2020, ale v prvé řadě pro dosažení 
cílů politiky soudržnosti zakotvených ve 
Smlouvě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá návrh, který předložila Komise 
ohledně smluv o partnerství pro rozvoj 
a investice s cílem zlepšit koordinaci mezi 
fondy Společenství a vnitrostátním 
financováním cílů a programů; 
zdůrazňuje nutnost zapojit místní 
a regionální orgány do vytváření 
a provádění těchto smluv; vyzývá ke 
koordinaci těchto smluv s vnitrostátními 
reformami v oblasti odvětvových politik 
s územními dopady (mj. doprava 
a infrastruktura pro výzkum a vývoj);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že by se Fond soudržnosti 
měl postupně rozpustit rámci EFRR ve 
prospěch regionů podílejících se na 
konvergenci, a to při zachování 
investičních priorit v oblastech spojených 
s udržitelným rozvojem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že výdaje v oblasti politiky 
soudržnosti je nutné racionalizovat tím, že 
se sníží roztříštěnost nástrojů a směřování 
finančních prostředků, a vítá návrh 
Komise, aby byly lépe stanoveny priority 
a aby se zdroje na úrovni EU i členských 
států v zájmu dosažení výraznější 
koordinace mezi fondy lépe tematicky 
soustředily na určitý počet priorit, u nichž 
by mohlo dojít k posílení strategické 
povahy této politiky; zdůrazňuje však, že 
členské státy a orgány na regionální 
a místní úrovni stále potřebují dostatečnou 
pružnost k tomu, aby mohly priority 
přizpůsobit svým konkrétním rozvojovým 
potřebám;

4. domnívá se, že výdaje v oblasti politiky 
soudržnosti je nutné racionalizovat tím, že 
se sníží roztříštěnost nástrojů a směřování 
finančních prostředků, a vítá návrh 
Komise, aby byly lépe stanoveny priority 
a aby se zdroje na úrovni EU i členských 
států v zájmu dosažení výraznější 
koordinace mezi fondy lépe tematicky 
soustředily, aniž by však bylo dotčeno 
plnění cílů strategie Evropa 2020, a to 
v zájmu posílení strategické povahy této 
politiky; zdůrazňuje však, že členské státy 
a orgány na regionální a místní úrovni stále 
potřebují dostatečnou pružnost k tomu, aby 
mohly priority přizpůsobit svým 
konkrétním rozvojovým potřebám;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že výdaje v oblasti politiky 
soudržnosti je nutné racionalizovat tím, že 
se sníží roztříštěnost nástrojů a směřování 
finančních prostředků, a vítá návrh 
Komise, aby byly lépe stanoveny priority 
a aby se zdroje na úrovni EU i členských 
států v zájmu dosažení výraznější 
koordinace mezi fondy lépe tematicky 
soustředily na určitý počet priorit, u nichž 
by mohlo dojít k posílení strategické 
povahy této politiky; zdůrazňuje však, že 
členské státy a orgány na regionální 
a místní úrovni stále potřebují dostatečnou 
pružnost k tomu, aby mohly priority 
přizpůsobit svým konkrétním rozvojovým 
potřebám;

4. domnívá se, že výdaje v oblasti politiky 
soudržnosti je nutné racionalizovat tím, že 
se sníží roztříštěnost nástrojů a směřování 
finančních prostředků a že se podpoří lepší 
doplňkovost mezi různými nástroji 
financování, a vítá návrh Komise, aby 
byly lépe stanoveny priority a aby se zdroje 
na úrovni EU i členských států v zájmu 
dosažení výraznější koordinace mezi fondy 
lépe tematicky soustředily na určitý počet 
priorit, u nichž by mohlo dojít k posílení 
strategické povahy této politiky; 
zdůrazňuje však, že členské státy a orgány 
na regionální a místní úrovni stále 
potřebují dostatečnou pružnost k tomu, aby 
mohly priority přizpůsobit svým 
konkrétním rozvojovým potřebám;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že FEDER i ostatní 
strukturální fondy pocítily problémy 
zejména s účinným převodem finančních 
prostředků na projekty, jež jsou více 
způsobilé podnítit hospodářský rozvoj 
a vytváření pracovních míst, a to vzhledem 
k jejich zaměření spíše na absorpční 
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kapacitu než na výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. trvá na tom, že na Evropský sociální 
fond by se mělo vztahovat nařízení 
obsahující obecná ustanovení 
o finančních prostředcích politiky 
soudržnosti, avšak že vyžaduje specifická 
pravidla;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že necílené 
a nekoordinované politiky by mohly vést 
k financování příliš široké a nesourodé 
škály projektů, aniž by byly nutně 
upřednostněny investice, jež nejvíce 
přispívají ke konkurenceschopnosti 
a hospodářskému rozvoji v regionech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že spolupráce správních 
orgánů, jež spravují prostředky různých 
fondů (EFRR, ESF, Fond soudržnost, 
EZFRV, ERF), na všech územních 
úrovních, musí probíhat prostřednictvím 
vytváření výborů pro více fondů, které 
budou vybírat a sledovat projekty v zájmu 
racionalizace jejich financování, 
optimalizace čerpání finančních 
prostředků a snížení administrativní 
zátěže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by měla být dále posílena 
koordinace nejen mezi nástroji politiky 
soudržnosti jako takovými (Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond a Fond soudržnosti), ale i mezi 
opatřeními financovanými z těchto nástrojů 
a činnostmi prováděnými v rámci 
transevropských sítí, sedmého rámcového 
programu a rámcového programu pro 
konkurenceschopnost;

7. zdůrazňuje, že by měla být dále posílena 
koordinace nejen mezi nástroji politiky 
soudržnosti jako takovými (Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond a Fond soudržnosti), ale i mezi 
opatřeními financovanými z těchto nástrojů 
a činnostmi prováděnými v rámci 
transevropských sítí, sedmého rámcového 
programu a rámcového programu pro 
konkurenceschopnost, a to při zachování 
schopnosti vytvářet součinnost s nástroji 
vnějšího okruhu politik Unie, jako jsou 
ERF, Evropský nástroj sousedství 
a partnerství (NESP) či finanční nástroj 
pro rozvojovou spolupráci Evropské unie 
(ICD);
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Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by měla být dále posílena 
koordinace nejen mezi nástroji politiky 
soudržnosti jako takovými (Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond a Fond soudržnosti), ale i mezi 
opatřeními financovanými z těchto nástrojů 
a činnostmi prováděnými v rámci 
transevropských sítí, sedmého rámcového 
programu a rámcového programu pro 
konkurenceschopnost;

7. zdůrazňuje, že by měla být dále posílena 
koordinace nejen mezi nástroji politiky 
soudržnosti jako takovými (Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální 
fond a Fond soudržnosti), zejména 
prostřednictvím zavádění programů 
s mnoha fondy, ale i mezi opatřeními 
financovanými z těchto nástrojů 
a činnostmi prováděnými v rámci 
transevropských sítí, sedmého rámcového 
programu a rámcového programu pro 
konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. má za to, že by v rámci přeshraničních 
projektů mohla být, pokud jde o cíl 
územní spolupráce, relevantní součinnost 
mezi EFRR a nástroji předvstupní pomoci 
a sousedství;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 19
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že takové vzájemné 
posilování a koordinace politik EU může 
nepochybně zajistit nejlepší možné 
výsledky použití prostředků z rozpočtu EU;

8. domnívá se, že takové vzájemné 
posilování a koordinace politik EU může 
nepochybně zajistit nejlepší možné 
výsledky použití prostředků z rozpočtu EU; 
žádá o vytvoření iniciativ finančního 
inženýrství, jako jsou nástroje 
financované EIB, a o větší míru využívání 
těchto nástrojů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje však, že mnohé členské státy 
se při koordinaci jednotlivých fondů 
potýkají s problémy a otevřeně vyjádřily 
obavy z nedostatečné součinnosti mezi 
fondy a v některých případech dokonce 
z jejich překrývání; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že složitá pravidla pro řízení 
fondů vyžadují vysokou úroveň 
institucionálních kapacit, díky nimž teprve 
bude možné překonat překážky 
a uspokojivě koordinovat uplatňování 
fondů;

9. zdůrazňuje však, že mnohé členské státy 
se při koordinaci jednotlivých fondů 
potýkají s problémy a otevřeně vyjádřily 
obavy z nedostatečné součinnosti mezi 
fondy a v některých případech dokonce 
z jejich překrývání; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že složitá pravidla pro řízení 
fondů vyžadují vysokou úroveň 
institucionálních kapacit, díky nimž teprve 
bude možné překonat překážky 
a uspokojivě koordinovat uplatňování 
fondů; zdůrazňuje význam 
spolufinancování a nezbytného 
zjednodušení těchto pravidel pro 
umožnění posílení součinnosti mezi 
strukturálními fondy;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 21
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje však, že mnohé členské státy 
se při koordinaci jednotlivých fondů 
potýkají s problémy a otevřeně vyjádřily 
obavy z nedostatečné součinnosti mezi 
fondy a v některých případech dokonce 
z jejich překrývání; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že složitá pravidla pro řízení 
fondů vyžadují vysokou úroveň 
institucionálních kapacit, díky nimž teprve 
bude možné překonat překážky 
a uspokojivě koordinovat uplatňování 
fondů;

9. zdůrazňuje však, že mnohé členské státy 
se při koordinaci jednotlivých fondů 
potýkají s problémy a otevřeně vyjádřily 
obavy z nedostatečné součinnosti mezi 
fondy a v některých případech dokonce 
z jejich překrývání; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že složitá pravidla pro řízení 
fondů vyžadují příliš vysokou úroveň 
institucionálních kapacit, díky nimž teprve 
bude možné překonat překážky 
a uspokojivě koordinovat uplatňování 
fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. požaduje vyjasnění územního dosahu 
a harmonizaci kritérií EFRR a EZFRV ve 
venkovských a příměstských oblastech, 
aby se zabránilo zbytečnému překrývání 
těchto fondů; trvá na nutnosti úzké 
spolupráce při výběru a sledování 
projektů financovaných z těchto dvou 
fondů na určitém území;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23
Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se v tomto ohledu, že 
sloučení ESF a Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci by umožnilo 
zjednodušit správu finančních prostředků, 
zejména posílit účinky součinnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že společná pravidla pro 
řízení fondů, způsobilost pro čerpání, 
provádění auditů a podávání zpráv 
o projektech financovaných z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského rybářského 
fondu (zejména pokud jde o opatření na 
podporu zvýšení hospodářské rozmanitosti 
venkovských a rybářských oblastí) by hrála 
nejen klíčovou úlohu při posilování 
a usnadňování účinnějšího provádění 
programů politiky soudržnosti, ale výrazně 
by pomohla i snahám o zjednodušení; 
domnívá se dále, že by se tím zjednodušilo 
jak využití fondů ze strany příjemců, tak 
správa fondů vnitrostátními orgány, 
přičemž by se snížilo riziko chyb při 
poskytování potřebných výjimek 
s ohledem na specifika jednotlivých 
politik, nástrojů a příjemců a usnadnila by 

10. zdůrazňuje, že společná pravidla pro 
řízení fondů, způsobilost pro čerpání, 
provádění auditů a podávání zpráv 
o projektech financovaných z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského rybářského 
fondu (zejména pokud jde o opatření na 
podporu zvýšení hospodářské rozmanitosti 
venkovských a rybářských oblastí) by hrála 
nejen klíčovou úlohu při posilování 
a usnadňování účinnějšího provádění 
programů politiky soudržnosti, ale výrazně 
by pomohla i snahám o zjednodušení; 
domnívá se dále, že by se tím zjednodušilo 
jak využití fondů ze strany příjemců, tak 
správa fondů vnitrostátními orgány, 
přičemž by se snížilo riziko chyb při 
poskytování potřebných výjimek 
s ohledem na specifika jednotlivých 
politik, nástrojů a příjemců a usnadnila by 
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se účast v programech politiky soudržnosti 
pro malé subjekty, stejně jako čerpání 
dostupných prostředků;

se účast v programech politiky soudržnosti 
pro malé subjekty, stejně jako čerpání 
dostupných prostředků, pokud toto 
zjednodušení bude doprovázeno 
dostatečným finančním rámcem pro 
technickou podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby zlepšila jak 
technickou podporu, tak odbornou 
přípravu vnitrostátních, regionálních 
a místních orgánů s cílem posílit kapacity 
a znalosti pravidel týkajících se problémů 
spojených s uplatňováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje zároveň, že je v členských 
státech na regionální a místní úrovni i na 
straně zúčastněných subjektů nutné zvýšit 
administrativní kapacitu s cílem překonat 
překážky efektivní součinnosti mezi 
strukturálními fondy a dalšími fondy 
a podpořit účinné vytváření a provádění 
politik; trvá na tom, že v tomto ohledu 
musí zásadní úlohu hrát Komise;

12. zdůrazňuje zároveň, že je v členských 
státech na regionální a místní úrovni i na 
straně zúčastněných subjektů nutné pomocí
usnadněného přístupu ke zdrojům 
technické podpory zvýšit administrativní 
kapacitu s cílem překonat překážky 
efektivní součinnosti mezi strukturálními 
fondy a dalšími fondy a podpořit účinné 
vytváření a provádění politik; trvá na tom, 
že v tomto ohledu musí zásadní úlohu hrát 
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Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že díky lepší součinnosti 
mezi finančními nástroji politiky 
soudržnosti a lepší koordinaci mezi těmito 
a jinými nástroji financování může a musí 
být vytvořena evropská přidaná hodnota;

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. připomíná významný přínos 
dodržování zásady subsidiarity 
a víceúrovňového řízení pro podporu 
koordinace mezi různými rozhodovacími 
orgány a pro posílení součinnosti mezi 
různými nástroji financování;

Or. pt

Pozměňovací návrh 29
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)



AM\859151CS.doc 17/20 PE460.648v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. obhajuje architekturu budoucí 
politiky soudržnosti, která bude 
jednodušší, flexibilnější a schopná 
usnadnit čerpání finančích prostředků 
a optimalizovat jejich účinnost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby prověřila 
nejúčinnější způsoby posílení součinnosti 
v místě; navrhuje v této souvislosti, že by 
měla být zvážena možnost dovolit 
členským státům, aby si zvolily pro každý 
region jediný operační program, který bude 
financován z různých fondů (Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský rybářský fond) a bude jej 
spravovat jediný řídící orgán;

13. vyzývá Komisi, aby prověřila 
nejúčinnější způsoby posílení součinnosti 
v místě; navrhuje v této souvislosti, že by 
měla být zvážena možnost dovolit 
členským státům, aby si zvolily pro každý 
region jediný operační program, který bude 
financován z různých fondů (Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský rybářský fond) a bude jej 
spravovat jediný řídící orgán, přičemž 
zvláštní pozornost by měla být věnována 
zejména přínosu regionů pro 
decentralizovaný přístup, jakož 
i poskytnutí větší autonomie a flexibility 
regionům, aby jim bylo umožněno podílet 
se na vypracování vlastních strategií 
a valorizovat regionální a místní úrovně 
správy;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 31
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13.  vyzývá Komisi, aby prověřila 
nejúčinnější způsoby posílení součinnosti 
v místě; navrhuje v této souvislosti, že by 
měla být zvážena možnost dovolit 
členským státům, aby si zvolily pro každý 
region jediný operační program, který bude 
financován z různých fondů (Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský rybářský fond) a bude jej 
spravovat jediný řídící orgán;

13. vyzývá Komisi, aby prověřila 
nejúčinnější způsoby posílení součinnosti 
v místě; navrhuje v této souvislosti, že by 
měla být zvážena možnost dovolit 
členským státům, aby si zvolily pro každý 
region jediný operační program, který bude 
financován z různých fondů (Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský rybářský fond) a bude jej 
spravovat jediný řídící orgán; navrhuje 
řídícím orgánům členských států, aby 
vypracovaly budoucí operační programy, 
jež budou náležitě přizpůsobeny místním 
a regionálním cílům;

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby prověřila 
nejúčinnější způsoby posílení součinnosti 
v místě; navrhuje v této souvislosti, že by 
měla být zvážena možnost dovolit 
členským státům, aby si zvolily pro každý 
region jediný operační program, který bude 
financován z různých fondů (Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský rybářský fond) a bude jej 

13. vyzývá Komisi, aby prověřila 
nejúčinnější způsoby posílení součinnosti 
v místě; navrhuje v této souvislosti, že by 
měla být zvážena možnost dovolit 
členským státům, aby si zvolily pro každý 
region jediný operační program nebo 
multiregionální operační program v rámci 
makroregionálních strategií, který bude 
financován z různých fondů (Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský 
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spravovat jediný řídící orgán; zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský rybářský fond) a bude jej 
spravovat jediný řídící orgán;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14 a. vyzývá členské státy, aby přiznaly 
prioritu investicím do institucionálních 
kapacit a aby zjednodušily příslušnou 
právní úpravu s cílem snížit 
administrativní zátěž a zvýšit jejich 
absorpční kapacitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje přidanou hodnotu 
křížového financování EFRR a ESF, 
pokud jde o flexibilitu, pro projekty 
sociálního začlenění a integrované 
strategie městského rozvoje; vyzývá 
Komisi, aby prostřednictvím pokynů 
informovala řídící orgány o možnostech, 
jež tento nástroj nabízí, a o platných 
pravidlech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35
Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
programy s mnoha fondy pro členské státy 
a regiony, které mají v úmyslu je využít; 
domnívá se, že by toto opatření přispělo 
k integrovanější a flexibilnější práci 
a zvýšilo účinnost různých fondů (EFRR, 
ESF, Fondu soudržnosti, EZFRV, ERF 
a sedmého rámcového programu pro 
výzkum);

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby povzbudila členské 
státy k tomu, aby rozšířily mechanismy 
řízení politiky soudržnosti (například 
plánování, financování a realizaci 
v partnerství mezi vnitrostátní, regionální 
a místní úrovní) i na fondy spadající do 
plánovaného společného strategického 
rámce, aby se tak zvýšila účinnost 
vynakládání veřejných prostředků;

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
evropské pokyny pro víceúrovňové řízení 
a povzbudila členské státy k tomu, aby tyto 
pokyny provedly v souladu se specifickými 
místními a regionálními cíli a rozšířily 
mechanismy řízení politiky soudržnosti 
(například plánování, financování 
a realizaci v partnerství mezi vnitrostátní, 
regionální a místní úrovní) i na fondy 
spadající do plánovaného společného 
strategického rámce, aby se tak zvýšila 
účinnost vynakládání veřejných 
prostředků;

Or. ro


