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Pozměňovací návrh 1
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že nesporný přínos 
evropské politiky soudržnosti je nejlepším 
prostředkem pro tvorbu pracovních míst a 
podporu hospodářského růstu; zdůrazňuje 
skutečnost, že programy, které byly 
zahájeny po roce 2007, vyžadují vyšší 
prostředky na platby a že je třeba tuto 
potřebu v rozpočtu EU na rok 2012 řádně 
zohlednit;

1. domnívá se, že nesporný přínos 
evropské politiky soudržnosti je nejlepším 
prostředkem pro tvorbu pracovních míst a 
podporu hospodářského růstu, přičemž 
přispívá k hospodářskému a sociálnímu 
rozvoji regionů a k blahobytu 
obyvatelstva; zdůrazňuje skutečnost, že 
programy, které byly zahájeny po roce 
2007, vyžadují vyšší prostředky na platby a 
že je třeba tuto potřebu v rozpočtu EU na 
rok 2012 řádně zohlednit;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že nesporný přínos 
evropské politiky soudržnosti je nejlepším 
prostředkem pro tvorbu pracovních míst a 
podporu hospodářského růstu; zdůrazňuje 
skutečnost, že programy, které byly 
zahájeny po roce 2007, vyžadují vyšší 
prostředky na platby a že je třeba tuto 
potřebu v rozpočtu EU na rok 2012 řádně 
zohlednit;

1. domnívá se, že nesporný přínos 
evropské politiky soudržnosti je nejlepším 
prostředkem pro tvorbu pracovních míst a 
podporu hospodářského růstu; zdůrazňuje 
skutečnost, že programy, které byly 
zahájeny po roce 2007, se stávají plně 
funkčními, a proto vyžadují vyšší 
prostředky na platby a že je třeba tuto 
potřebu v rozpočtu EU na rok 2012 řádně 
zohlednit;

Or. en



PE462.876v01-00 4/9 AM\864825CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že nesporný přínos 
evropské politiky soudržnosti je nejlepším 
prostředkem pro tvorbu pracovních míst a 
podporu hospodářského růstu; zdůrazňuje 
skutečnost, že programy, které byly 
zahájeny po roce 2007, vyžadují vyšší 
prostředky na platby a že je třeba tuto 
potřebu v rozpočtu EU na rok 2012 řádně 
zohlednit;

1. domnívá se, že nesporný přínos 
evropské politiky soudržnosti je nejlepším 
prostředkem pro tvorbu pracovních míst a 
podporu hospodářského a udržitelného 
růstu; zdůrazňuje skutečnost, že programy, 
které byly zahájeny po roce 2007, vyžadují 
vyšší prostředky na platby a že je třeba tuto 
potřebu v rozpočtu EU na rok 2012 řádně 
zohlednit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje výsledek referenda ze dne 
29. března 2009, který opravňuje Mayotte 
– současný francouzský departement –
používat statut nejvzdálenějšího regionu 
s účinností od roku 2014, čehož by mohlo 
být dosaženo za předpokladu, že by Rada 
jednohlasně přijala článek 355 odst. 6
dohody; zdůrazňuje potřebu přijmout, 
podobně jako v případě předvstupních
nástrojů, opatření, která místním úřadům 
na Mayotte umožní se na tuto možnost
připravit;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že politika soudržnosti je 
klíčovým nástrojem pro vyrovnání 
strukturální a konkurenční nerovnováhy
v rámci EU, což je naprosto zásadní pro 
budoucí evropskou integraci a pro to, aby 
se silnější Evropská unie vymanila ze 
současné krize;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
zaujímá celostní pohled, zahrnující jak 
hospodářský rozvoj méně rozvinutých 
regionů s podporou pro zranitelné 
sociální skupiny, tak zvýšenou 
konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj 
v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a 
konkrétními regionálními charakteristiky; 
bere na vědomí, že tento pohled musí být 
zohledněn také v jednotlivých položkách 
rozpočtu; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Luís Paulo Alves
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná přesvědčení Parlamentu, že 
zatímco rozpočtové zdroje v okruzích 1a a 
1b by měly být používány k harmonizaci 
oblastí politik s cíli strategie Evropa 2020, 
mají cíle politiky soudržnosti, konkrétně 
snižování regionálních rozdílů, rovnocenný 
význam;

2. připomíná přesvědčení Parlamentu, že 
zatímco rozpočtové zdroje v okruzích 1a a 
1b by měly být používány k harmonizaci 
oblastí politik s cíli strategie Evropa 2020, 
mají cíle politiky soudržnosti, konkrétně 
snižování regionálních rozdílů, rovnocenný 
význam, a že by proto měly sloužit k 
podpoře skutečné konvergence a 
hospodářské a sociální soudržnosti, která 
umožní plně využívat potenciál 
vycházejícího z endogenního růstu
v jednotlivých zemích a v jednotlivých 
regionech, vytvářet pracovní místa, 
vymýtit chudobu a sociální vyloučení a 
ochraňovat životní prostředí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná přesvědčení Parlamentu, že 
zatímco rozpočtové zdroje v okruzích 1a a 
1b by měly být používány k harmonizaci 
oblastí politik s cíli strategie Evropa 2020, 
mají cíle politiky soudržnosti, konkrétně 
snižování regionálních rozdílů, rovnocenný 
význam;

2. připomíná přesvědčení Parlamentu, že 
zatímco rozpočtové zdroje v okruzích 1a a 
1b by měly být používány k harmonizaci 
oblastí politik s cíli strategie Evropa 2020, 
mají cíle politiky soudržnosti, konkrétně 
snižování regionálních rozdílů, rovnocenný 
význam; dále poznamenává, že strategie 
Evropa 2020 je sice důležitá, ale potřeby a 
cíle regionů se liší a měly by se odrážet v 
cílech politik, které zajistí regionům 
flexibilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná přesvědčení Parlamentu, že 
zatímco rozpočtové zdroje v okruzích 1a a 
1b by měly být používány k harmonizaci 
oblastí politik s cíli strategie Evropa 2020, 
mají cíle politiky soudržnosti, konkrétně 
snižování regionálních rozdílů, rovnocenný 
význam;

2. připomíná přesvědčení Parlamentu, že 
zatímco rozpočtové zdroje v okruzích 1a a 
1b by měly být používány k harmonizaci 
oblastí politik s cíli strategie Evropa 2020, 
mají cíle politiky soudržnosti, konkrétně 
snižování regionálních rozdílů a podpory 
pro regionální konkurenceschopnost v 
globalizovaném světě, rovnocenný 
význam;

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znovu opakuje stanovisko Parlamentu, 
že je třeba dále zjednodušit příslušná 
pravidla a postupy provádění, aniž by byla 
dotčena transparentnost a odpovědnost;

4. znovu opakuje stanovisko Parlamentu, 
že je třeba dále zjednodušit příslušná 
pravidla a postupy provádění, aniž by byla 
dotčena transparentnost a odpovědnost; je 
si vědom toho, že je v rámci tohoto 
kontextu nutno harmonizovat pravidla 
pro fondy se sdíleným řízením jako 
součást přezkumu finančního nařízení, 
ale je nicméně znepokojen novými a 
zbytečnými administrativními formalitami 
navrženými Komisí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
François Alfonsi
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že pilotní projekty 
přispívají z hlediska regionálního rozvoje 
k inovacím, a doufá, že budou navýšeny 
kapacity pro provádění těchto projektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje a opakuje postoj Parlamentu, 
že aby mohla politika soudržnosti plnit 
svůj účel stanovený Smlouvami, musí na ní 
být uvolněny adekvátní a dostatečné 
zdroje.

5. zdůrazňuje a opakuje postoj Parlamentu, 
že aby mohla politika soudržnosti plnit 
svůj účel stanovený Smlouvami, musí na ní 
být uvolněny adekvátní a dostatečné 
zdroje; je proto toho názoru, že je 
nezbytný skutečné navýšení položek 
v rozpočtu politiky soudržnosti do roku 
2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje a opakuje postoj Parlamentu, 
že aby mohla politika soudržnosti plnit 
svůj účel stanovený Smlouvami, musí na ní 
být uvolněny adekvátní a dostatečné 
zdroje.

5. připomíná, že politika soudržnosti je 
nástrojem pro financování mnoha oblastí 
politiky EU; zdůrazňuje a opakuje postoj 
Parlamentu, že aby mohla politika 
soudržnosti plnit svůj účel stanovený 
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Smlouvami, musí na ní být uvolněny 
adekvátní a dostatečné zdroje.

Or. fi


