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Pozměňovací návrh 1
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 3 odst. 3 
pododstavec 1 Smlouvy o Evropské unii, 
který zdůrazňuje, že EU usiluje o vysoký 
stupeň ochrany a zlepšování kvality 
životního prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 3 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 191 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, který 
zdůrazňuje, že Unie sleduje cíle, mezi něž 
patří zachování, ochrana a zlepšování 
kvality životního prostředí, uvážlivé a 
racionální využívání přírodních zdrojů a 
boj proti změně klimatu na regionální i 
mezinárodní úrovni,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 3 c (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 2 Smlouvy o 
Evropské unii a článek 3 odst. 3 
pododstavec2 této smlouvy, které 
zdůrazňují rovnost mezi ženami a muži 
jako základní princip Evropské unie a 
rovněž i její cíl,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Riikka Manner

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Rady (ES) 
č. 1906/2006, kterým se stanoví pravidla 
pro účast podniků, výzkumných středisek 
a vysokých škol na akcích v rámci 
sedmého rámcového programu a pro 
šíření výsledků výzkumu4, 
__________________
4 Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze 
dne 5. července 2006 o evropském 
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seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
22. září 2010 o evropské strategii 
hospodářského a sociálního rozvoje 
horských regionů, ostrovů a řídce 
osídlených oblastí (P7_TA-
PROV(2010)0341),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Georgios Stavrakakis
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Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
regionální rozvoj o současné situaci 
a budoucí součinnosti mezi EFRR 
a ostatními strukturálními fondy v zájmu 
větší účinnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14 prosince 2010 o dosažení skutečné 
územní, sociální a hospodářské 
soudržnosti v EU – nezbytné podmínky 
konkurenceschopnosti na světové úrovni? 
(Přijaté texty P7_TA(2010)0473),

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise o iniciativě 
Evropská platforma pro boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení: evropský rámec 
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pro sociální a územní soudržnost 
(KOM(2010)0578),

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Evropské rady ze 
dne 29. a 30. října 2009, které poukazují 
na potřebu snížit objem emisí do roku 
2050 o 80–95 % oproti hodnotám z roku 
1990, a s ohledem na závěry Evropské 
rady ze dne 14. února 2011, které tuto 
potřebu znovu potvrdily,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Právní východisko 17 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Lambert van Nistelrooij, Maurice 
Ponga, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Philippe Boulland

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Výboru 
regionů k páté zprávě o soudržnosti, které 
bylo přijato dne 1. dubna 2011,

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
26 května 2004 nazvané Posílené 
partnerství pro nejvzdálenější regiony 
(KOM(2004)0343) a na sdělení Komise ze 
dne 17. října 2008 nazvané Nejvzdálenější 
regiony: přínos pro Evropu 
(KOM(2008)0642),

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Výboru pro 
regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci, Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výbor pro dopravu a cestovní 
ruch (A7-0202/2010) ke strategii 
Evropské unie pro region Baltského moře 
a roli makroregionů v budoucí politice 
soudržnosti,

Or. pl

Pozměňovací návrh 16
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti EU podstatně přispívá k tomu, 
že v uplynulém a nynějším finančním 
období bylo možné ve všech regionech EU 
zaznamenat růst produktivity; vzhledem k 
tomu, že hodnocení ex-post ukazuje další 
zřetelné zmenšení hospodářského, 
sociálního a regionálního poklesu; 
vzhledem k tomu, že tento vývoj měl 
rovněž pozitivní vliv na sociální
zabezpečení a investice do ochrany 
životního prostředí,

vzhledem k tomu, že politika soudržnosti je 
hlavním pilířem v procesu evropské 
integrace a nejdůležitějším nástrojem 
podpory harmonického rozvoje celé Unie 
realizované zejména snižováním 
nerovností mezi různými úrovni rozvoje 
jednotlivých regionů, což podstatně 
přispívá k tomu, že v uplynulém a 
nynějším finančním období bylo možné v 
Unii zaznamenat růst a prosperitu; 
vzhledem k tomu, že hodnocení ex-post 
ukazuje, že přes dosažené výsledky a další 
zřetelné zmenšení hospodářského a
sociálního poklesu existují mezi regiony i 
nadále velké hospodářské, sociální a 
územní nerovnosti,

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti EU podstatně přispívá k tomu, 
že v uplynulém a nynějším finančním 
období bylo možné ve všech regionech EU 
zaznamenat růst produktivity; vzhledem k 
tomu, že hodnocení ex-post ukazuje další 
zřetelné zmenšení hospodářského, 
sociálního a regionálního poklesu; 
vzhledem k tomu, že tento vývoj měl 
rovněž pozitivní vliv na sociální 
zabezpečení a investice do ochrany 
životního prostředí,

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti EU přispívá ke zmenšení 
hospodářského, sociálního a regionálního 
poklesu, což zdůrazňuje i hodnocení ex 
post; vzhledem k tomu, že tento vývoj měl 
rovněž pozitivní vliv na sociální 
zabezpečení a investice do ochrany 
životního prostředí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti EU podstatně přispívá k tomu, 
že v uplynulém a nynějším finančním 
období bylo možné ve všech regionech EU 
zaznamenat růst produktivity; vzhledem k 
tomu, že hodnocení ex-post ukazuje další 
zřetelné zmenšení hospodářského, 
sociálního a regionálního poklesu; 
vzhledem k tomu, že tento vývoj měl 
rovněž pozitivní vliv na sociální 
zabezpečení a investice do ochrany 
životního prostředí,

A. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je moderní a dlouhodobou 
politikou napomáhající regionálnímu 
rozvoji všech regionů, čímž přispívá v 
celkovým cílům EU; vzhledem k tomu, že 
tato politika podstatně přispívá k 
usnadnění udržitelného rozvoje a k tomu, 
že v uplynulém a nynějším finančním 
období bylo možné ve všech regionech EU 
zaznamenat růst produktivity; vzhledem k 
tomu, že hodnocení ex-post ukazuje další 
zřetelné zmenšení hospodářského, 
sociálního a regionálního poklesu; 
vzhledem k tomu, že tento vývoj neměl 
vždy také pozitivní vliv na sociální 
zabezpečení a částečně se neslučuje s cíli 



AM\865029CS.doc 11/154 PE462.896v01-00

CS

EU v oblasti ochrany klimatu a zachování 
biologické rozmanitosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti byla vytvořena jako obdoba 
jednotného trhu, aby sloužila jako 
nejdůležitější nástroj solidarity mezi 
členskými státy a regiony Evropy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A a. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti slouží rozvoji inovativní a 
solidární Evropy, poskytující ochranu 
před výzvami spojenými s globalizací,

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A b. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti představuje skutečný přínos 
pro občany, protože Evropě umožňuje, 
aby se s ní setkávali ve svém každodenním 
životě, aby se konkrétně a viditelně 
projevovala v jednotlivých místech,

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika
soudržnosti a strukturální politika
prokázala v krizových situacích flexibilitu
a mohla podstatně přispět k různým 
vnitrostátním programům obnovy a 
vzdělávacím programům,

vzhledem k tomu, že hospodářská a 
finanční krize zvýšila potřebu politiky
soudržnosti, která by dokázala pružně 
reagovat na potřeby regionů, zvláště 
regionů, které zaostávají; vzhledem k 
tomu, že v současné krizové době tato 
evropská politika prokázala v krizových 
situacích flexibilitu a mohla podstatně 
přispět k různým vnitrostátním programům 
obnovy a vzdělávacím programům,

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti a strukturální politika 
prokázala v krizových situacích flexibilitu 
a mohla podstatně přispět k různým 
vnitrostátním programům obnovy a 
vzdělávacím programům,

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti prokázala v krizových 
situacích flexibilitu a mohla podstatně 
přispět k různým vnitrostátním programům 
obnovy a vzdělávacím programům,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper, Sophie Auconie, Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti a strukturální politika 
prokázala v krizových situacích flexibilitu 
a mohla podstatně přispět k různým 
vnitrostátním programům obnovy a 
vzdělávacím programům,

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti a strukturální politika 
prokázala v krizových situacích flexibilitu 
a mohla podstatně přispět k různým 
vnitrostátním programům obnovy a 
vzdělávacím programům, a vzhledem k 
tomu, že tuto flexibilitu je třeba zachovat,

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B a. vzhledem k tomu, že evropská 
strukturální politika významným 
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způsobem přispívá k překonání 
hospodářské a finanční krize. Svým 
zaměřením na vyrovnávání rozdílů a 
inovace přináší evropským regionům 
rozhodující podněty pro zlepšování úrovně 
infrastruktury, zvyšování jejich 
inovačních schopností a udržitelný 
ekologický rozvoj,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B b. vzhledem k tomu, že regiony Evropy 
se společně potýkají s výzvami globalizace, 
demografických změn a šetrného 
využívání zdrojů a že s ohledem na 
podporu růstu a regionální a sociální 
soudržnosti musí být využit vlastní 
potenciál každého regionu,

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se vyčleňování 
prostředků ze strukturálních fondů na cíle 
Lisabonské strategie ukázalo jako účinné, 
co je zřejmé z impozantní míry závazků 

vypouští se



AM\865029CS.doc 15/154 PE462.896v01-00

CS

pro cíle „konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“, 
ačkoli je nutné kritizovat skutečnost, že 
pouze asi 20 % projektů spadajících pod 
cíl „územní spolupráce“ odpovídá 
lisabonským cílům,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se vyčleňování 
prostředků ze strukturálních fondů na cíle
Lisabonské strategie ukázalo jako účinné, 
co je zřejmé z impozantní míry závazků 
pro cíle „konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“, 
ačkoli je nutné kritizovat skutečnost, že 
pouze asi 20 % projektů spadajících pod 
cíl „územní spolupráce“ odpovídá 
lisabonským cílům,

C. vzhledem k tomu, že vyčleňování 
prostředků na evropské cíle přináší 
přidanou hodnotu regionům; vzhledem k 
tomu, že další koncentrace prostředků v 
rozvinutějších regionech určených na 
určitý omezený počet cílů může přinést 
výsledky jedině tehdy, když přístup 
vycházející z nižších úrovní zajistí 
dostatečnou flexibilitu, umožňující plnění 
cílů prostřednictvím řešení 
přizpůsobených podmínkám jednotlivých 
regionů,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se vyčleňování 
prostředků ze strukturálních fondů na cíle 

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti by měla i nadále podporovat 
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Lisabonské strategie ukázalo jako účinné, 
co je zřejmé z impozantní míry závazků 
pro cíle „konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“, 
ačkoli je nutné kritizovat skutečnost, že
pouze asi 20 % projektů spadajících pod cíl 
„územní spolupráce“ odpovídá 
lisabonským cílům,

růst a konkurenceschopnost, jak je tomu v 
současném období, kdy vysoký podíl 
prostředků ze strukturálních fondů byl 
přislíben na investice vyčleněné na cíle 
Lisabonské strategie v rámci cílů 
„konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“, i 
když pouze asi 20 % projektů spadajících 
pod cíl „územní spolupráce“ odpovídá v 
současném období lisabonským cílům,

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se vyčleňování 
prostředků ze strukturálních fondů na cíle 
Lisabonské strategie ukázalo jako účinné, 
co je zřejmé z impozantní míry závazků 
pro cíle „konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“, 
ačkoli je nutné kritizovat skutečnost, že 
pouze asi 20 % projektů spadajících pod 
cíl „územní spolupráce“ odpovídá 
lisabonským cílům,

C. vzhledem k tomu, že se vyčleňování 
prostředků ze strukturálních fondů na cíle 
Lisabonské strategie ukázalo jako účinné, 
co je zřejmé z impozantní míry závazků 
pro cíle „konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan 
Olbrycht, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že se vyčleňování 
prostředků ze strukturálních fondů na cíle 
Lisabonské strategie ukázalo jako účinné, 
co je zřejmé z impozantní míry závazků 
pro cíle „konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“, 
ačkoli je nutné kritizovat skutečnost, že 
pouze asi 20 % projektů spadajících pod cíl 
„územní spolupráce“ odpovídá 
lisabonským cílům,

C. vzhledem k tomu, že se vyčleňování 
prostředků ze strukturálních fondů na cíle 
Lisabonské strategie ukázalo jako účinné, 
což je zřejmé z impozantní míry závazků 
pro cíle „konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“, a 
že asi 20 % projektů spadajících pod cíl 
„územní spolupráce“ odpovídá 
lisabonským cílům,

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C a. vzhledem k tomu, že cílem územní 
spolupráce je podněcovat jednotlivá místa 
a regiony ke spolupráci při hledání 
společných řešení svých společných 
problémů, k odstraňování fyzických, 
administrativních a právních překážek, 
které této spolupráci brání, a ke 
zmírňování „přímých dopadů“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
dopadů finanční krize a nedostatků při
provádění jednotného vnitřního trhu, slabé 
rozpočtové kázně a nedostatečných 
makroekonomických rámcových 
podmínek v jednotlivých členských
státech,

D. vzhledem k tomu, že selhání Lisabonské 
strategie není důsledkem nedostatečného 
provádění politiky soudržnosti, ale 
mnohem spíše důsledkem dopadů finanční 
krize, jejího zaměření na 
„konkurenceschopnost“, krácení výdajů, 
demontáž štědrého sociálního státu, ještě 
pružnější trhy práce, obecnou liberalizaci 
trhů a přiživování politiky členských států 
pod heslem „každý na úkor druhých“; 
domnívá se, že příčinou neúspěchu 
Lisabonské strategie jsou také metody 
práce, v jejichž rámci členské státy tuto 
strategii neúčinným způsobem realizovaly, 
jakož i nedostatky vnitřního trhu,
nedostatečná daňová harmonizace, 
zvýšená míra inflace, která nepřestává 
zatěžovat rozpočty domácností, protože 
není vyrovnávána růstem mezd, 
nedostatek politické vůle na straně 
členských států a Komise k nastolení 
jednotné vysoké úrovně pracovních práv 
v celé Evropě a dosažení vyššího počtu 
pracovních míst,

Or. xm

Pozměňovací návrh 34
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem
dopadů finanční krize a nedostatků při 
provádění jednotného vnitřního trhu, 
slabé rozpočtové kázně a nedostatečných 

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
makroekonomických činitelů, 
nedodržování pravidel víceúrovňové 
správy a zejména nezapojení regionální 
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makroekonomických rámcových 
podmínek v jednotlivých členských 
státech,

úrovně do plánování a provádění této 
strategie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
dopadů finanční krize a nedostatků při 
provádění jednotného vnitřního trhu, slabé 
rozpočtové kázně a nedostatečných 
makroekonomických rámcových 
podmínek v jednotlivých členských 
státech,

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
důsledkem dopadů finanční krize a 
nedostatků při provádění jednotného 
vnitřního trhu, nedodržování pravidel 
víceúrovňové správy a zejména nezapojení 
regionální úrovně do plánování a 
provádění této strategie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
dopadů finanční krize a nedostatků při 
provádění jednotného vnitřního trhu, 
slabé rozpočtové kázně a nedostatečných 

vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
nedostatečných makroekonomických 
rámcových podmínek v jednotlivých 
členských státech,
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makroekonomických rámcových podmínek 
v jednotlivých členských státech,

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
dopadů finanční krize a nedostatků při 
provádění jednotného vnitřního trhu, slabé 
rozpočtové kázně a nedostatečných 
makroekonomických rámcových podmínek 
v jednotlivých členských státech,

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
nedostatečné víceúrovňové správy a 
vlastnické odpovědnosti za tuto strategii 
na místní a regionální úrovni, dopadů 
finanční krize a nedostatků při provádění 
jednotného vnitřního trhu, slabé rozpočtové 
kázně a nedostatečných 
makroekonomických rámcových podmínek 
v jednotlivých členských státech; vzhledem 
k tomu, že politika soudržnosti není 
pouhým nástrojem pro realizaci strategie 
EU 2020, nýbrž představuje trvalý cíl 
Smlouvy o EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání 
Lisabonské strategie není důsledkem 
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nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
dopadů finanční krize a nedostatků při 
provádění jednotného vnitřního trhu, slabé 
rozpočtové kázně a nedostatečných 
makroekonomických rámcových podmínek 
v jednotlivých členských státech,

nedostatečného provádění politiky 
soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem 
dopadů finanční krize a nedostatků při 
provádění jednotného vnitřního trhu, 
nevyhovujícího rámce pro spolupráci mezi 
členskými státy a nedostatečných 
makroekonomických rámcových podmínek 
v jednotlivých členských státech,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že se výskyt chyb a 
zneužívání prostředků v posledních 
obdobích zřetelně snížily; avšak vzhledem 
k tomu, že strukturální politika zůstává 
bohužel oblastí politiky s vysokou mírou 
plýtvání a že některé členské státy stále 
nemají účinné mechanismy proti 
zneužívání finančních prostředků a pro 
zpětné získávání neoprávněně vyplacených 
částek,

vzhledem k tomu, že výskyt chyb se sice v 
posledních obdobích zřetelně snížil, 
nepodařilo se mu však úplně zamezit, 
protože některé členské státy stále nemají 
účinné mechanismy pro napravování 
těchto chyb a pro zpětné získávání 
neoprávněně vyplacených částek,

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že se výskyt chyb a 
zneužívání prostředků v posledních 

E. vzhledem k tomu, že se výskyt chyb a 
zneužívání prostředků v posledních 
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obdobích zřetelně snížily; avšak vzhledem 
k tomu, že strukturální politika zůstává 
bohužel oblastí politiky s vysokou mírou 
plýtvání a že některé členské státy stále 
nemají účinné mechanismy proti 
zneužívání finančních prostředků a pro 
zpětné získávání neoprávněně vyplacených 
částek,

obdobích zřetelně snížily; avšak vzhledem 
k tomu, že strukturální politika zůstává 
bohužel oblastí politiky s vysokou mírou 
plýtvání a že některé členské státy stále 
nemají účinné mechanismy proti 
zneužívání finančních prostředků a pro 
zpětné získávání neoprávněně vyplacených 
částek; vzhledem k tomu, že je třeba 
konstatovat, že významnou část chyb, k 
nimž dochází v politice soudržnosti, lze 
chápat jako důsledek legislativních 
požadavků, které nepatří do oblasti 
politiky soudržnosti, jako jsou například 
požadavky týkající se zadávání veřejných 
zakázek, environmentální požadavky a 
státní podpory,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že se výskyt chyb a 
zneužívání prostředků v posledních 
obdobích zřetelně snížily; avšak vzhledem 
k tomu, že strukturální politika zůstává 
bohužel oblastí politiky s vysokou mírou 
plýtvání a že některé členské státy stále 
nemají účinné mechanismy proti 
zneužívání finančních prostředků a pro 
zpětné získávání neoprávněně vyplacených 
částek,

E. vzhledem k tomu, že se výskyt chyb a 
zneužívání prostředků v posledních 
obdobích zřetelně snížily; avšak vzhledem 
k tomu, že strukturální politika zůstává 
bohužel oblastí politiky s vysokou mírou 
plýtvání a že některé členské státy stále 
nemají účinné mechanismy proti 
zneužívání finančních prostředků a pro 
zpětné získávání neoprávněně vyplacených 
částek nebo případně nejsou buď z 
nedbalosti, nebo i úmyslně hlášeny 
nesrovnalosti,

Or. de
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Pozměňovací návrh 42
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že se výskyt chyb a 
zneužívání prostředků v posledních 
obdobích zřetelně snížily; avšak vzhledem 
k tomu, že strukturální politika zůstává 
bohužel oblastí politiky s vysokou mírou 
plýtvání a že některé členské státy stále 
nemají účinné mechanismy proti 
zneužívání finančních prostředků a pro 
zpětné získávání neoprávněně vyplacených 
částek,

E. vzhledem k tomu, že se výskyt chyb a 
zneužívání prostředků v posledních 
obdobích zřetelně snížily; avšak vzhledem 
k tomu, že politika soudržnosti zůstává 
bohužel oblastí politiky s vysokou mírou 
plýtvání a že některé členské státy stále 
nemají účinné mechanismy proti 
zneužívání finančních prostředků a pro 
zpětné získávání neoprávněně vyplacených 
částek,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti a strukturální 
politiky (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
přeshraniční spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, 
avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání,

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti a strukturální 
politiky (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
přeshraniční spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) celkově osvědčil, 
avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání a významné změny 
pravidel platných pro politiku soudržnosti,
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Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti a strukturální 
politiky (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
přeshraniční spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, 
avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání,

vzhledem k tomu, že stávající systém cílů 
politiky soudržnosti a strukturální politiky 
(konvergence, konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, územní spolupráce) se ve 
spojení s víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, 
avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání v průběhu 
rozhodovacího procesu Společenství,

Or. es

Pozměňovací návrh 45
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti a strukturální 
politiky (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
přeshraniční spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, 

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti a strukturální 
politiky (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
přeshraniční spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou, horizontálními 
cíli a jistotou plánování na základě 
spolehlivých finančních prostředků a 
dohodnutého časového rámce (7 let) v 
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avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání,

zásadě osvědčil, avšak vzhledem ke 
značným zpožděním v plánování 
programů, jež jsou důsledkem nadměrně 
dlouhých finančních a legislativních 
jednání,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti a strukturální 
politiky (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
přeshraniční spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, 
avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání,

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
přeshraniční spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, 
avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti a strukturální 

F. vzhledem k tomu, že stávající systém 
cílů politiky soudržnosti a strukturální 
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politiky (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
přeshraniční spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, 
avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání,

politiky (konvergence, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost, 
územní spolupráce) se ve spojení s 
víceúrovňovou správou a jistotou 
plánování na základě spolehlivých 
finančních prostředků a dohodnutého 
časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, 
avšak vzhledem ke značným zpožděním v 
plánování programů, jež jsou důsledkem 
nadměrně dlouhých finančních a 
legislativních jednání,

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropulu, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že mezi regiony, 
které mají srovnatelnou úroveň rozvoje, 
ale výrazně se od sebe liší v míře, v jaké 
využívají podpory, vznikají významné 
mezní účinky – regiony vykazující růst a 
přesahující mezní hodnotu 75 % 
průměrného HDP na obyvatele Unie 
získávají vyšší finanční podporu nežli 
regiony, které jsou sice nad úrovní této 
mezní hodnoty, ale stagnují –, což z 
hlediska spravedlnosti mezi evropskými 
regiony představuje zjevný problém,

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že zajištění 
neomezeného pohybu zboží a služeb a 
volného pohybu pracovníků je tou 
nejúčinnější regionální politikou a svou 
vlastní tendencí přispívá k vyrovnání 
rozdílů v úrovni rozvoje jednotlivých 
regionů,

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v důsledku 
značných regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů i specificky
strukturálních problémů a dlouhodobých
znevýhodnění je ve všech evropských 
regionech nadále potřebná rozsáhlá 
evropská politika soudržnosti, a je to také 
požadavek vyplývající z Lisabonské 
smlouvy,

H. vzhledem k tomu, že v důsledku 
regionálních hospodářských a sociálních 
rozdílů, znevýhodnění některých regionů,
daných jejich zeměpisnou polohou
(zejména v případě nejvzdálenějších 
regionů), specifických strukturálních 
problémů či také v důsledku 
přizpůsobování se novým výzvám je ve 
všech evropských regionech nadále 
potřebná rozsáhlá evropská politika 
soudržnosti, a je to také požadavek 
vyplývající z Lisabonské smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v důsledku 
značných regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů i specificky 
strukturálních problémů a dlouhodobých 
znevýhodnění je ve všech evropských 
regionech nadále potřebná rozsáhlá 
evropská politika soudržnosti, a je to také 
požadavek vyplývající z Lisabonské 
smlouvy,

H. vzhledem k tomu, že v důsledku 
značných regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů i specifických 
strukturálních problémů, znevýhodnění 
daných zeměpisnou polohou a výzev, před 
nimiž se evropské regiony ocitají a které 
souvisejí s politikou soudržnosti 
(globalizace, demografické změny, změna 
klimatu, energetika, sociální začlenění a 
chudoba), je ve všech evropských 
regionech nadále potřebná rozsáhlá 
evropská politika soudržnosti, a je to také 
požadavek vyplývající z Lisabonské 
smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v důsledku 
značných regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů i specificky 
strukturálních problémů a dlouhodobých 
znevýhodnění je ve všech evropských 
regionech nadále potřebná rozsáhlá 
evropská politika soudržnosti, a je to také 
požadavek vyplývající z Lisabonské 
smlouvy,

H. vzhledem k tomu, že v důsledku 
značných regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů i specificky 
strukturálních problémů a dlouhodobých 
znevýhodnění je ve všech evropských 
regionech nadále potřebná rozsáhlá 
evropská politika soudržnosti, a je to také 
požadavek vyplývající z Lisabonské 
smlouvy; zdůrazňuje v této souvislosti, že 
přínos politiky soudržnosti k 
uskutečňování strategie Evropa 2020 se 
musí pohybovat v rámci cílů stanovených 
v článku 174 SFEU a průřezového cíle 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, který je zakotven 
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Lisabonskou smlouvou v článku 3 
Smlouvy o Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že v důsledku 
značných regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů i specificky 
strukturálních problémů a dlouhodobých 
znevýhodnění je ve všech evropských 
regionech nadále potřebná rozsáhlá 
evropská politika soudržnosti, a je to také 
požadavek vyplývající z Lisabonské 
smlouvy,

H. vzhledem k tomu, že v důsledku 
značných regionálních hospodářských a 
sociálních rozdílů i specificky 
strukturálních problémů a dlouhodobých 
znevýhodnění je ve všech evropských 
regionech nadále potřebná rozsáhlá a z 
finančního hlediska dobře zajištěná 
evropská politika soudržnosti, a je to také 
požadavek vyplývající z Lisabonské 
smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H a. vzhledem k tomu, že rámec politiky 
soudržnosti by měly vytvářet hodnoty a 
zásady Evropské unie zakotvené v 
Lisabonské smlouvě (mezi něž patří 
demokracie, lidská práva, solidarita, 
rovnost mužů a žen a sociální 
spravedlnost), které by se měly odrážet v 
programech a v hodnocení,
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo 
Alves

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H a. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti dosud jen málo využívá svých 
možností, které jsou spojeny s jejím 
vnějším rozměrem, zejména pokud jde o 
vzdálené a nejvzdálenější regiony; 
přičemž nedostatečné rozpočtové kapacity 
některých třetích zemí mohou omezovat 
jejich možnosti spolufinancování určitých 
projektů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H a. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti se s ohledem na svůj 
strategický význam pro budoucnost nesmí 
stát proměnnou závisející na výsledcích 
příštích rozpočtových jednání,

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Sophie Auconie
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H b. vzhledem k tomu, že města jsou 
místem, kde se tvoří bohatství, ale kde se 
také koncentrují a vyostřují hospodářské a 
sociální problémy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že udržitelná podpora 
a rozvoj regionů, jichž se týká 
konvergenční cíl, má pozitivní vliv na 
poptávku po zboží a službách na jejich 
trzích, a tedy prokazatelně pozitivní účinky 
i na bohatší členské státy EU,

G. vzhledem k tomu, že udržitelná podpora 
a rozvoj regionů, jichž se týká 
konvergenční cíl, má pozitivní vliv na 
evropské hospodářství jako celek, a tedy 
prokazatelně pozitivní účinky i na bohatší 
členské státy EU,

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 

1. zdůrazňuje nepopiratelnou evropskou 
přidanou hodnotu programů politiky 
soudržnosti; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud mají evropské 
činnosti jednoznačně vyšší přínos oproti 
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trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněný 
region z hospodářského, 
infrastrukturního, sociálního a/nebo 
ekologického hlediska, přičemž by nebylo 
možné dosáhnout takového zlepšení bez 
evropského impulsu;

přínosu, který by měla opatření, pokud by 
je členské státy přijímaly samostatně, a že 
tak přispívá k plnění dohodnutých 
politických cílů efektivnějším způsobem a 
zároveň také snižuje vnitrostátní výdaje; 
poukazuje na to, že s ohledem na dosažení 
vyšší evropské přidané hodnoty je třeba 
zaměřit prostředky na oblasti, kde mohou 
přinést nejvíce užitku a že pro 
rozhodování v této věci představují 
základní kritéria zásada subsidiarity a 
proporcionality;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněný 
region z hospodářského, infrastrukturního, 
sociálního a/nebo ekologického hlediska, 
přičemž by nebylo možné dosáhnout 
takového zlepšení bez evropského impulsu;

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale zhodnotí všechny evropské regiony z 
hospodářského, infrastrukturního, 
sociálního a/nebo ekologického hlediska, 
přičemž by nebylo možné dosáhnout 
takového zlepšení bez evropského impulsu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněný 
region z hospodářského, infrastrukturního, 
sociálního a/nebo ekologického hlediska, 
přičemž by nebylo možné dosáhnout 
takového zlepšení bez evropského impulsu;

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
udržitelným způsobem zhodnotí 
znevýhodněný region z hospodářského, 
infrastrukturního, sociálního a/nebo 
ekologického hlediska, přičemž by nebylo 
možné dosáhnout takového zlepšení bez 
evropského impulsu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněný 
region z hospodářského, 
infrastrukturního, sociálního a/nebo 
ekologického hlediska, přičemž by nebylo 
možné dosáhnout takového zlepšení bez 
evropského impulsu;

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
přinesou nějaké trvalé a měřitelné 
hodnoty a rozvoj v hospodářské, 
infrastrukturní, sociální a/nebo 
ekologické oblasti, přičemž by nebylo 
možné dosáhnout takového zlepšení a 
takového rozvoje bez evropského impulsu;

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Andrey Kovatchev
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněný 
region z hospodářského, infrastrukturního, 
sociálního a/nebo ekologického hlediska, 
přičemž by nebylo možné dosáhnout 
takového zlepšení bez evropského impulsu;

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněné 
a méně rozvinuté regiony z 
hospodářského, infrastrukturního, 
sociálního a/nebo ekologického hlediska, 
přičemž by nebylo možné dosáhnout 
takového zlepšení bez evropského impulsu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 64
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněný 
region z hospodářského, infrastrukturního, 
sociálního a/nebo ekologického hlediska, 
přičemž by nebylo možné dosáhnout 
takového zlepšení bez evropského impulsu;

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale a měřitelně zhodnotí některý region 
z hospodářského, územního,
infrastrukturního, sociálního a/nebo 
ekologického hlediska, přičemž by nebylo 
možné dosáhnout takového zlepšení bez 
evropského impulsu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
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Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a.
zdůrazňuje, že evropská přidaná hodnota 
politiky soudržnosti je nepopiratelná, 
protože tato politika podporuje udržitelný 
růst a tím, že usiluje o vyrovnávání 
rozdílů v úrovni rozvoje evropských 
regionů, dokládá evropskou solidaritu a 
vytváří tak dobře fungující mechanismus 
umožňující růst a tvorbu pracovních míst 
a je také jednou z nejvýznačnějších, 
nejviditelnějších a nejúspěšnějších politik 
uplynulých desetiletí; poukazuje nicméně 
na to, že moderní politika soudržnosti 
musí projít řadou reforem, zejména je 
nutno zjednodušit provádění politik a 
podporovat synergie s jinými politikami a 
nástroji přímo v daném místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. domnívá se, že politika soudržnosti by 
měla podporovat hospodářské, sociální a 
územní sbližování EU, které je nezbytnou 
podmínkou budoucnosti evropské 
integrace, tím, že svým regionům bude 
poskytovat rovné příležitosti zmírňováním 
jejich hlavních nedostatků a podporou 
jejich rozvojového potenciálu, což je 
jediný způsob, jak dosáhnout zmenšení 
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strukturální nerovnováhy a nevyvážených 
poměrů v oblasti hospodářské soutěže 
uvnitř EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 67
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti a strukturální politiky kladly 
větší důraz na evropskou přidanou 
hodnotu; domnívá se, že této přidané 
hodnoty se docílí, pokud projekty EU 
trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněný 
region z hospodářského, infrastrukturního, 
sociálního a/nebo ekologického hlediska, 
přičemž by nebylo možné dosáhnout 
takového zlepšení bez evropského impulsu;

1. požaduje, aby programy politiky 
soudržnosti kladly větší důraz na 
evropskou přidanou hodnotu; domnívá se, 
že této přidané hodnoty se docílí, pokud 
projekty EU trvale a měřitelně zhodnotí 
znevýhodněný region z hospodářského, 
infrastrukturního, sociálního a/nebo 
ekologického hlediska, přičemž by nebylo 
možné dosáhnout takového zlepšení bez 
evropského impulsu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální 
úrovni přispívají k dosažení 
celoevropských cílů z hlediska 
hospodářského růstu, výzkumných 
výsledků, ochrany životního prostředí, 

2. dále uznává, že financování v rámci 
evropské politiky soudržnosti přináší 
evropskou přidanou hodnotu tím, že 
vytváří pákový efekt v oblasti veřejných i 
soukromých investic plynoucích na 
uskutečňování evropských priorit a cílů a 
produkuje tak na evropské úrovni 
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úspor zdrojů, demografického rozvoje, 
udržitelného zásobování energií, sociální 
soudržnosti nebo přeshraničního rozvoje, 
přičemž by je nebylo možné dosáhnout bez 
evropského stimulu;

výsledky, kterých by prostřednictvím 
projektů podporovaných pouze na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni 
nebylo možné dosáhnout;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 
přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska hospodářského růstu, 
výzkumných výsledků, ochrany životního 
prostředí, úspor zdrojů, demografického 
rozvoje, udržitelného zásobování energií, 
sociální soudržnosti nebo přeshraničního 
rozvoje, přičemž by je nebylo možné 
dosáhnout bez evropského stimulu;

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 
přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska sociální soudržnosti, snižování 
chudoby a nezaměstnanosti, zachování 
kvalitních veřejných služeb, ochrany 
životního prostředí, výzkumných výsledků, 
hospodářského růstu, úspor zdrojů, 
udržitelného zásobování energií nebo 
přeshraničního rozvoje, tedy úkolů, které 
musí mít Evropská unie ambici plnit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 
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přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska hospodářského růstu, 
výzkumných výsledků, ochrany životního 
prostředí, úspor zdrojů, demografického 
rozvoje, udržitelného zásobování energií, 
sociální soudržnosti nebo přeshraničního 
rozvoje, přičemž by je nebylo možné 
dosáhnout bez evropského stimulu;

přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska evropské integrace, 
hospodářského růstu, výzkumných 
výsledků, ochrany životního prostředí, 
kultury, úspor zdrojů, demografického 
rozvoje, udržitelného zásobování energií, 
sociální soudržnosti nebo přeshraničního 
rozvoje, přičemž by je nebylo možné 
dosáhnout bez evropského stimulu;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 
přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska hospodářského růstu, 
výzkumných výsledků, ochrany životního 
prostředí, úspor zdrojů, demografického 
rozvoje, udržitelného zásobování energií, 
sociální soudržnosti nebo přeshraničního 
rozvoje, přičemž by je nebylo možné 
dosáhnout bez evropského stimulu;

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 
přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska hospodářského růstu, 
výzkumných výsledků, ochrany životního 
prostředí a klimatu, úspor zdrojů, 
demografického rozvoje, udržitelného 
zásobování energií, sociální soudržnosti 
nebo přeshraničního rozvoje, přičemž by je 
nebylo možné dosáhnout bez evropského 
stimulu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 
přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska hospodářského růstu, 
výzkumných výsledků, ochrany životního 
prostředí, úspor zdrojů, demografického 
rozvoje, udržitelného zásobování energií, 
sociální soudržnosti nebo přeshraničního 
rozvoje, přičemž by je nebylo možné 
dosáhnout bez evropského stimulu;

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na národní,
regionální a místní úrovni přispívají k 
dosažení celoevropských cílů z hlediska 
hospodářského růstu, výzkumných 
výsledků, ochrany životního prostředí, 
úspor zdrojů, demografického rozvoje, 
udržitelného zásobování energií, sociální 
soudržnosti nebo přeshraničního rozvoje, 
přičemž by je nebylo možné dosáhnout bez 
evropského stimulu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 73
Seán Kelly, Alain Cadec, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 
přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska hospodářského růstu, 
výzkumných výsledků, ochrany životního 
prostředí, úspor zdrojů, demografického 
rozvoje, udržitelného zásobování energií, 
sociální soudržnosti nebo přeshraničního 
rozvoje, přičemž by je nebylo možné 
dosáhnout bez evropského stimulu;

2. dále uznává, že evropská podpora 
přidává hodnotu v případech, kdy 
podporované projekty na regionální úrovni 
přispívají k dosažení celoevropských cílů z 
hlediska hospodářského růstu, 
výzkumných výsledků, ochrany životního 
prostředí, úspor zdrojů, sportu, 
demografického rozvoje, udržitelného 
zásobování energií, sociální soudržnosti 
nebo přeshraničního rozvoje, přičemž by je 
nebylo možné dosáhnout bez evropského 
stimulu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Derek Vaughan
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí 
řešit otázku přesnosti a dostupnosti údajů 
o regionální účasti v rámcových 
programech a dalších evropských 
programech financování výzkumu a 
inovací, aby místní a regionální orgány 
měly možnost vyhodnotit svůj výkon na 
úrovni EU a bylo možné s dostatečnou 
přesností zjistit strukturální nedostatky, 
které tento výkon oslabují;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti;
Evropská komise by proto měla zajistit, 
aby zásada víceúrovňové správy byla 
systematicky uplatňována a aby místní a 
regionální orgány byly zapojeny do 
přípravy, provádění, sledování a 
hodnocení; uznává, že zásady, jako je 
přístup vycházející od nižších úrovní k 
vyšším, veřejná účast a integrovaný 
přístup, přispívají k úspěšnému provádění 
politiky soudržnosti; požaduje, aby zásada 
partnerství byla zavedena jako právně 
závazná a ještě posílena, mj. 
odpovídajícím finančním zajištěním a 
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technickou pomocí, rozvíjením schopností 
partnerů a pokrokem v souvislosti se 
zjednodušováním; požaduje, aby Komise 
vydala jednoznačné pokyny a prováděla 
účinné kontroly, které zajistí úplný soulad 
se závaznými požadavky vyplývajícími ze 
zásady partnerství, podle které musí být k 
účasti přizvány místní a regionální orgány 
a v souladu se Smlouvou i sociální a 
environmentální partneři a rovněž 
subjekty odpovídající za uplatňování 
hlediska rovnosti mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu s decentralizovaným přístupem a
se zásadou sdílené odpovědnosti a sdílené 
správy (víceúrovňová správa) za velký klad
politiky soudržnosti; požaduje, aby zásada 
partnerství byla posílena účastí 
regionálních a místních subjektů a aby se 
na politice soudržnosti větší měrou 
podíleli hospodářští a sociální partneři;

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
zdůrazňuje, že se zásada partnerství a s 
tím související zapojení hospodářských a 
sociálních partnerů a jiných regionálních 
a místních aktérů do všech fází podpory ze 
strukturálních fondů osvědčila, a bylo tak 
dosaženo většího přijetí činnosti a jejího 
přesného zaměření; požaduje, aby tato 
zásada partnerství byla povinná;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Markus Pieper, László Surján, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena; důkladné strukturování a 
rozdělení odpovědnosti v rámci 
víceúrovňové správy chápe jako 
uskutečnění zásady subsidiarity; požaduje, 
aby tato zásada partnerství a pocit 
vlastnické odpovědnosti zúčastněných 
stran byly ještě posíleny tím, že součástí 
územních paktů, o nichž se rozhoduje v 
každém členském státě, budou podrobná 
závazná ustanovení, což napomůže mj. 
tomu, že plánování a provádění se bude 
větší měrou orientovat na výsledky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 79
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. v oblasti územní soudržnosti považuje
prosazování evropských cílů v souladu se 
zásadou sdílené odpovědnosti a sdílené 
správy (víceúrovňová správa) za velkou 
přednost, a tím i přidanou hodnotu jako 
takovou, politiky soudržnosti a za uznání 
významu regionálních orgánů v procesu 
plánování a provádění politiky 
soudržnosti; požaduje, aby tato zásada 
partnerství byla ještě posílena;

Or. pt

Pozměňovací návrh 80
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. (Netýká se českého znění.)

Or. bg
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Pozměňovací návrh 81
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena a s ní i politické diskuse na 
půdě Rady a Parlamentu, aby byla 
podporována transparentnost, 
odpovědnost všech zúčastněných stran a 
hodnocení výsledků politiky soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena; nová pravidla by měla 
členským státům ukládat, aby 
strukturovaným a systematickým 
způsobem zapojovaly do plánování, 
rozhodování, provádění, sledování a 
hodnocení místní a regionální orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena;

3. považuje prosazování evropských cílů v 
souladu se zásadou sdílené odpovědnosti a 
sdílené správy (víceúrovňová správa) za 
velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu 
jako takovou, politiky soudržnosti; 
požaduje, aby tato zásada partnerství byla 
ještě posílena; nové předpisy by měly 
místním a regionálním orgánům 
umožňovat účast v procesu rozhodování, 
provádění, sledování a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že začleňování hlediska 
rovnosti mužů a žen je horizontální 
zásadou všech strukturálních fondů a 
investic, a jeho uplatňování je proto 
podmínkou budoucího financování a 
musí být zakotveno v programových 
dokumentech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a 
v některých členských státech rostoucí –
nerovnosti a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje;

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a 
v některých členských státech důsledkem 
ekonomické a finanční krize rostoucí –
nerovnosti a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
zmenšení regionálních rozdílů v úrovni 
konvergence a rozvoje; a měla by se 
rozšířit na veškeré území Unie, a používat 
natolik flexibilně, že se umožní její 
přizpůsobení socioekonomické realitě 
dané oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje;

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti, a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
snižování regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje a na jednotný udržitelný rozvoj;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje;

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti, a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
snížení nerovností a uskutečňování 
harmonického rozvoje všech evropských 
regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje;

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti, a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje a na podporu rozvojového 
potenciálu evropských regionů a přispívat 
tak k plnění cílů strategie Evropa 2020 v 
oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 89
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje;

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti, a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje, a to bez ohledu na členský stát, ve 
kterém existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech rostoucí –
nerovnosti a že se proto politika 
soudržnosti musí dále koncentrovat na 
vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni 
rozvoje;

4. zdůrazňuje, že i když se regionální 
rozdíly snížily, nadále existují velké – a v 
některých členských státech i mezi nimi 
navzájem rostoucí – nerovnosti, a že se 
proto politika soudržnosti musí dále 
koncentrovat na vyrovnání regionálních 
rozdílů v úrovni rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována 
zvláštní podpora;

5. uznává zvláštní potřeby některých 
regionů, které jsou dané jejich polohou a 
demografickou situací; s ohledem na to 
žádá, aby v rámci strategických priorit 
byla věnována zvláštní pozornost 
ostrovním, horským a řídce osídleným 
regionům; požaduje také, aby byly 
vypracovány studie zabývající se otázkou 
zachování či vytváření určitých preferencí 
ve prospěch nejvzdálenějších regionů a
přímořských i vnitrozemských 
přeshraničních regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 92
Maurice Ponga, Alain Cadec, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy, demografické situace či v 
důsledku jiných překážek; znovu 
požaduje, aby pro obzvlášť znevýhodněné 
druhy regionů uvedené v Lisabonské 
smlouvě (nejvzdálenější regiony, 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony) zůstala 
zachována zvláštní podpora a zejména 
zvláštní dodatečný příděl poskytovaný 
nejvzdálenějším regionům v rámci EFRR;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 93
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; konstatuje, že mj. řídce osídlené 
severské oblasti trpí stálým 
znevýhodněním v podobě řídkého osídlení, 
velkých vzdáleností a 
severských přírodních podmínek; znovu 
požaduje, aby pro obzvlášť znevýhodněné 
druhy regionů uvedené v Lisabonské 
smlouvě (nejvzdálenější regiony, 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony) zůstala 
zachována zvláštní podpora;

Or. fi

Pozměňovací návrh 94
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 



AM\865029CS.doc 51/154 PE462.896v01-00

CS

podpora; podpora v podobě příznivějších podmínek 
pro investování v těchto regionech, ať už 
formou přímé podpory, či formou 
osvobození od daňových povinností;

Or. el

Pozměňovací návrh 95
Czesław Adam Siekierski

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí, včetně nejvzdálenějších 
venkovských regionů; znovu požaduje, aby 
pro obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora; upozorňuje v této souvislosti na 
možnost hospodářského rozvoje obzvlášť 
znevýhodněných regionů, který spočívá v 
patřičném využívání a podporování 
místního potenciálu venkovských oblastí, 
včetně jejich environmentálních a 
kulturních statků;

Or. pl

Pozměňovací návrh 96
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí, přičemž zvláštní pozornost je 
třeba věnovat jejich trvalým nevýhodám, 
ale rovněž i jejich potenciálu; znovu 
požaduje, aby pro obzvlášť znevýhodněné 
druhy regionů uvedené v Lisabonské 
smlouvě (nejvzdálenější regiony, 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony) zůstala 
zachována zvláštní podpora;

Or. pt

Pozměňovací návrh 97
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Luís Paulo Alves, María Irigoyen Pérez, Jean-Luc 
Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v článcích 349 a 174 Lisabonské 
smlouvy (nejvzdálenější regiony, 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony) zůstala 
zachována zvláštní podpora;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 98
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora a zvláštní rozpočtové prostředky 
na jejich financování;

Or. fi

Pozměňovací návrh 99
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora, pokud to bude efektivní a pokud 
to přinese evropskou přidanou hodnotu;
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Or. cs

Pozměňovací návrh 100
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby členské 
státy pro obzvlášť znevýhodněné druhy 
regionů uvedené v Lisabonské smlouvě 
(jako jsou nejvzdálenější regiony, 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony, ale nejen 
tyto) zachovaly zvláštní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony) zůstala 
zachována zvláštní podpora;
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podpora;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby pro 
obzvlášť znevýhodněné druhy regionů 
uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zůstala zachována zvláštní 
podpora;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které 
jsou znevýhodněny z hlediska jejich 
polohy nebo přirozeného životního 
prostředí; znovu požaduje, aby členské 
státy pro obzvlášť znevýhodněné druhy 
regionů uvedené v Lisabonské smlouvě 
(nejvzdálenější regiony, nejsevernější 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony) zachovaly zvláštní 
podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. uznává zvláštní postavení 
nejvzdálenějších regionů, jejichž 
strukturální sociální a hospodářská 
situace je podle Smlouvy spoluurčována 
jejich odlehlostí, ostrovní povahou, malou 
rozlohou, složitým povrchem a podnebím 
a hospodářskou závislostí na malém 
množství produktů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 104
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje specifické výzvy, s nimiž 
se vlivem svých komplexně provázaných 
sociálních, hospodářských a 
environmentálních úkolů potýkají velké 
městské aglomerace,

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 b. uznává zvláštní potřeby regionů, které
jsou z hlediska úrovně svého rozvoje 
obzvláště znevýhodněny v důsledku 
demografických změn; znovu požaduje, 
aby se na tento druh regionů vztahovaly i 
nadále zvláštní preference;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že politika soudržnosti má 
zásadní přínos pro hospodářský a sociální 
rozvoj Společenství, a podporuje tak i jeho 
konkurenceschopnost v celosvětové 
hospodářské soutěži, přičemž stimuluje i 
rozvoj jednotlivých regionů; v souvislosti s 
tímto cílem připomíná, že je třeba 
podněcovat k její lepší koordinaci s 
dalšími politikami Společenství; domnívá 
se, že politika soudržnosti se musí obracet 
ke všem regionům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství se může s
výzvami dvojí krize – hospodářské a 
klimatické krize – vyrovnat pouze tehdy, 
pokud se ve všech regionech EU podaří 
dosáhnout hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje, že politika 
soudržnosti musí využít rozvojový 
potenciál všech regionů, protože jedině tak 
může významným způsobem přispět k 
plnění cílů strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může být v 
celosvětové hospodářské soutěži 
konkurenceschopné pouze tehdy, pokud 
bude politika soudržnosti natolik pružná, 
aby ji regiony mohly přizpůsobovat 
provádění strategie Evropa 2020 v souladu
se svými vlastními potřebami a byly tak 
schopny v plné míře využít svého 
rozvojového potenciálu;

Or. es

Pozměňovací návrh 109
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020; zastává názor, že politika 
soudržnosti není podřízena strategii EU 
2020, jakkoli značnou měrou přispívá k 
plnění cílů strategie EU 2020. Domnívá 
se, že rozumná samostatná politika 
soudržnosti je předpokladem úspěchu EU 
v její společné činnosti, protože přispívá 
ke snižování nerovností na regionální a 
místní úrovni a umožňuje konsolidaci 
strategických cílů a místních potřeb 
využitím potenciálu daného místa; 
zdůrazňuje, že svou horizontální povahou 
přispívá politika soudržnosti ke všem 
cílům EU 2020;



AM\865029CS.doc 59/154 PE462.896v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020; podtrhuje v této souvislosti, že 
cílené používání prostředků 
strukturálních fondů v rámci široce 
pojatého územního přístupu musí vést 
také k tomu, aby byly odstraněny 
strukturní nedostatky, které existují i v 
silnějších regionech, a zlepšovány 
potenciální slabé stránky;

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020; považuje proto za potřebné, aby 
se všechny typy infrastruktury – dopravní, 
sociální, vzdělávací, zdravotnické i 
environmentální – budovaly tak, aby ve 
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všech regionech členských států 
dosahovaly obdobného standardu, 
přičemž právě politika soudržnosti by 
měla rozvoj tohoto druhu umožňovat;

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020; požaduje proto, aby politika 
soudržnosti přispívala i nadále k 
budoucnosti všech evropských regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Czesław Adam Siekierski

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020; v této souvislosti spatřuje 
možnosti rozvoje v místním potenciálu 
venkovských oblastí, a to nejen v blízkosti 
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aglomerací a velkých měst;

Or. pl

Pozměňovací návrh 114
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020; domnívá se, že by měl být
vytvořen účinný monitorovací systém, 
který by umožňoval koordinaci strategie 
Evropa 2020 a politiky soudržnosti;

Or. fi

Pozměňovací návrh 115
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na nedostatky 
zjištěné strategií EU 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů a měst jako odpověď na výzvy 
strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech
regionů jako odpověď na výzvy strategie 
EU 2020;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět 
v celosvětové hospodářské soutěži pouze 
tehdy, pokud bude politika soudržnosti 
moci využít rozvojový potenciál všech 
regionů a měst jako odpověď na výzvy 
strategie EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6 a. zdůrazňuje nicméně, že politika 
soudržnosti není pouhým nástrojem 
provádění strategie EU 2020. Tím, že 
zůstane i v budoucnu zaměřena na své 
hlavní zásady, bude politika soudržnosti 
schopna vytvářet přidanou hodnotu 
spočívající v tom, že bude přispívat k 
trvalému udržení výsledků strategie 
Evropa 2020 i v době, kdy tato strategie 
skončí;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální 
soudržnosti („územní soudržnost“), a 
podtrhuje, že k cílům hospodářské a 
sociální soudržnosti přidala Lisabonská 
smlouva i cíl územní soudržnosti; 
konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat podpoře vyváženého 
rozvoje v celé Unii, a podtrhuje, že k cílům 
hospodářské a sociální soudržnosti přidala 
Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; 

Or. es

Pozměňovací návrh 120
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální soudržnosti 
(„územní soudržnost“), a podtrhuje, že k 
cílům hospodářské a sociální soudržnosti 
přidala Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální soudržnosti 
(„územní soudržnost“), a podtrhuje, že k 
cílům hospodářské a sociální soudržnosti 
přidala Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti; zdůrazňuje také, že 
„územní soudržnost“ má svůj význam i na 
subregionální úrovni, zejména v 
městských oblastech (městské čtvrti 
nacházející se v obtížných situacích, 
nedostatečně řízené rozrůstání městské 
zástavby), a to i v regionech považovaných 
za regiony bohaté;

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální soudržnosti 
(„územní soudržnost“), a podtrhuje, že k 
cílům hospodářské a sociální soudržnosti 
přidala Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální soudržnosti 
(„územní soudržnost“), a podtrhuje, že k 
cílům hospodářské a sociální soudržnosti 
přidala Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti, a zdůrazňuje výhody 
regionálních partnerství v rozhodování o 
regionálních a sociálních fondech;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 122
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální 
soudržnosti („územní soudržnost“), a 
podtrhuje, že k cílům hospodářské a 
sociální soudržnosti přidala Lisabonská 
smlouva i cíl územní soudržnosti; 
konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat územní soudržnosti, a 
podtrhuje, že k cílům hospodářské a 
sociální soudržnosti přidala Lisabonská 
smlouva i cíl územní soudržnosti; 
konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti a zvyšuje evropskou 
přidanou hodnotu politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální soudržnosti 
(„územní soudržnost“), a podtrhuje, že k 
cílům hospodářské a sociální soudržnosti 
přidala Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální a 
subregionální soudržnosti („územní 
soudržnost“); podtrhuje, že k cílům 
hospodářské a sociální soudržnosti přidala 
Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální soudržnosti 
(„územní soudržnost“), a podtrhuje, že k 
cílům hospodářské a sociální soudržnosti 
přidala Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti 
musí nadále věnovat regionální a územní
soudržnosti, a podtrhuje, že k cílům 
hospodářské a sociální soudržnosti přidala 
Lisabonská smlouva i cíl územní 
soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a 
sociální soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. zdůrazňuje, že k uvolnění rozvojového 
potenciálu na subregionální a místní 
úrovni, zlepšení synergií a řešení 
problémů marginalizovaných obcí je 
nezbytný územně více zaměřený a 
integrovanější přístup; požaduje společný 
rámec pro přístupy k místnímu rozvoji, 
který zajistí, aby se existující fondy 
navzájem doplňovaly, a umožní za tím 
účelem místním akčním skupinám 
získávat prostředky z většího počtu zdrojů 
s územní perspektivou a lépe využívat 
globálních grantů;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. domnívá se, že makroregionální strategie 
se mohou stát účinným nástrojem podpory 
spolupráce mezi členy makroregionu v 
jimi definovaných funkčních oblastech, 
zlepšování spolupráce mezi různými 
úrovněmi správy a současně s tím i 
provádění politických cílů Unie v souladu 
se strategií Evropa 2020; domnívá se, že 
lepší koordinace stávajících možností 
podpory může napomoci cílenějšímu 
využití strukturálních fondů EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. vyzývá Komisi, aby makroregionální 
strategie používala jako základní nástroj 
nadregionální spolupráce v oblasti
ochrany životního prostředí; domnívá se, 
že lepší koordinace stávajících možností 
podpory může napomoci cílenějšímu 
využití strukturálních fondů EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 128
Juozas Imbrasas
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. vyzývá členské státy, aby věnovaly větší 
pozornost provádění makroregionálních 
strategií a umožnily tak lepší využití 
nadregionálního potenciálu a zvládání
problémů týkajících se např. ochrany 
životního prostředí, které nastaly v určitém 
regionu; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory a 
dlouhodobější plánování na mezistátní a 
meziregionální úrovni může napomoci 
cílenějšímu využití strukturálních fondů 
EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 129
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného přístupu k řešení společných
problémů, čímž umožní účinnější, 
vyváženější a trvalejší rozvoj; domnívá se, 
že lepší koordinace stávajících možností 
podpory může napomoci cílenějšímu 
využití strukturálních fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Patrice Tirolien
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie – za 
předpokladu, že do způsobů jejich správy 
jsou zapojeny regionální orgány a že mají 
konkrétní obsah, zvláště pokud jde o 
řízení programů – za velkou příležitost pro 
lepší využití nadregionálního potenciálu a 
přijetí společného postupu při řešení 
problémů týkajících se např. ochrany 
životního prostředí; domnívá se, že lepší 
koordinace stávajících možností podpory 
může napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU; domnívá se, že 
makroregionální přístup, který nevyžaduje 
žádné dodatečné prostředky, by bylo 
možné využít k posilování vazeb mezi 
politikou soudržnosti a politikou 
sousedství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU; upozorňuje dále, 
že jako nejúčinnější metoda plnění cílů 
politiky soudržnosti by se mohly osvědčit 
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plány místního rozvoje, a to v podobě 
integrovaného vytváření projektů na 
subregionální úrovni založeného na 
přístupu „zdola nahoru“;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU; pro tyto strategie 
by nicméně neměly být vytvářeny žádné 
další nové nástroje, finanční prostředky či 
struktury pro jejich provádění;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
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týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU; domnívá se 
nicméně, že finanční podpora 
makroregionálních cílů nesmí mít vliv na 
finanční podporu poskytovanou regionům 
na rozvojové projekty menších rozměrů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 134
László Surján, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí, hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; upozorňuje na potřebu 
účinnějším způsobem propojit programy 
územní spolupráce s územními 
strategiemi, které jsou založeny na 
společném závazku regionálních subjektů;
domnívá se, že lepší koordinace stávajících 
možností podpory může napomoci 
cílenějšímu využití strukturálních fondů 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie – za 
předpokladu, že do způsobů jejich správy 
jsou zapojeny regionální orgány a že mají 
konkrétní obsah, zvláště pokud jde o 
řízení programů – za velkou příležitost pro 
lepší využití nadregionálního potenciálu a 
přijetí společného postupu při řešení 
problémů týkajících se např. ochrany 
životního prostředí; domnívá se, že lepší 
koordinace stávajících možností podpory 
může napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU; zdůrazňuje, že 
pro úspěšné provádění makroregionálních 
strategií je rozhodující rovněž závazek 
členských států;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 137
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU, aniž by tím 
ovšem mělo dojít k navyšování prostředků 
určených pro tyto oblasti meziregionální 
spolupráce;

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí a využívání zdrojů a možností 
rozvoje; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

Or. el



PE462.896v01-00 74/154 AM\865029CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 139
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, Markus Pieper, Jan 
Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení společných 
problémů, jako je např. ochrana životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

8. považuje makroregionální strategie za 
velkou příležitost pro lepší využití 
nadnárodního potenciálu a přijetí 
společného postupu při řešení problémů 
týkajících se např. ochrany životního 
prostředí; domnívá se, že lepší koordinace 
stávajících možností podpory může 
napomoci cílenějšímu využití 
strukturálních fondů EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8 a. zdůrazňuje nicméně, že je třeba 
zajistit, aby regiony nemohly být v 
souvislosti s vytvářením svých politik 
soudržnosti penalizovány tím, že členské 
státy nesplní makroekonomické a 
finanční cíle, zvláště pak proto, že tyto 
politiky zásadním způsobem napomáhají 
ke snižování nerovností mezi regiony 
Evropy a tyto pokuty, které v mnoha 
případě nemají žádný přínos, by pouze 
přispěly k vyostření těchto nerovností;

Or. pt

Pozměňovací návrh 142
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci 
makroregionálních strategií a strategií 
týkajících se přirozeného životního 
prostředí na mezistátní úrovni;

9. domnívá se, že zvláštní operační 
programy vypracované na základě 
funkčních území (jako jsou metropolitní 
oblasti, přímořské oblasti, pohoří nebo 
povodí řek), mohou opatřením 
Společenství dodávat přidanou hodnotu, a 
to především proto, že se podílejí na 
uskutečňování cíle, jímž je územní 
soudržnost; podpora na tyto programy by 
nicméně měla pocházet od příslušných 
regionálních orgánů, které je provádějí 
nebo koordinují;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. požaduje intenzivnější koordinaci 
makroregionálních strategií a strategií 
týkajících se přirozeného životního 
prostředí na mezistátní úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 144
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 

9. zdůrazňuje, že zvláštní operační 
programy, včetně multiregionálních 
operačních programů, mohou přinášet 
dodatečný užitek tím, že odpovídají na 
společné výzvy týkající se funkčních 
území, jako jsou metropolitní oblasti, 
přímořské oblasti, povodí řek nebo horská 
pásma; domnívá se, že v souladu se 



AM\865029CS.doc 77/154 PE462.896v01-00

CS

programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

zásadou partnerství je provádění těchto
programů věcí sdílené odpovědnosti, 
kterou je nutno zachovat; požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. uznává, že zvláštní operační programy 
pro funkční geografické jednotky, jako 
jsou městské oblasti, regiony partnerství 
mezi městy a venkovem, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; požaduje intenzivnější koordinaci 
makroregionálních strategií a strategií 
týkajících se přirozeného životního 
prostředí mezi dotčenými členskými státy, 
regiony a obcemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci 
makroregionálních strategií a strategií 
týkajících se přirozeného životního 
prostředí na mezistátní úrovni;

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek, protože je tu riziko, že se mohou 
překrývat s jinými existujícími oblastmi 
spolupráce či s jinými strukturami;

Or. es

Pozměňovací návrh 147
Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek v případě chybějícího politického (i 
demokratického) orgánu s dostatečnou 
odpovědností za provádění programů;
požaduje intenzivnější koordinaci 
makroregionálních strategií a strategií 
týkajících se přirozeného životního 
prostředí na mezistátní úrovni a žádá, aby 
v rámci vnitrostátních operačních 
programů byly tyto funkční geografické 
jednotky náležitě vztahy v úvahu, aby se 
usnadnilo využívání prostředků EU pro 
meziregionální rozvojové projekty;
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Or. en

Pozměňovací návrh 148
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. považuje za sporné, zda zvláštní 
operační programy pro funkční geografické 
jednotky, jako jsou skupiny místních 
orgánů, metropolitní oblasti, přímořské 
oblasti nebo povodí řek, přinášejí 
dodatečný užitek; taková možnost by měla 
existovat v případě programů, za jejichž 
provádění nese dostatečnou odpovědnost 
nějaký politický (i demokratický) orgán; 
tato možnost realizace by měla být 
preferována v regionech, ve kterých 
realizace na subregionální úrovni přináší 
oproti vnitrostátním a regionálním 
programům přidanou hodnotu; dále také
požaduje intenzivnější koordinaci 
makroregionálních strategií a strategií 
týkajících se přirozeného životního 
prostředí na mezistátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 

9. je třeba zvážit, zda zvláštní operační 
programy pro funkční geografické 
jednotky, jako jsou skupiny místních 
orgánů, metropolitní oblasti, přímořské 
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nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

oblasti nebo povodí řek, přinášejí 
dodatečný užitek; tato možnost by měla 
existovat v případě programů, kde tvoří 
partnerství politické (i demokratické) 
orgány s dostatečnou odpovědností za 
provádění programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; místo toho požaduje intenzivnější 
koordinaci makroregionálních strategií a 
strategií týkajících se přirozeného 
životního prostředí na mezistátní úrovni;

Or. bg

Pozměňovací návrh 151
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. vyjadřuje vážné pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; domnívá se, že zvláštní 
operační programy s sebou nesou riziko 
vytváření antagonismů uvnitř regionů; je 
toho názoru, že pomoc ve prospěch 
funkčních geografických jednotek by 
měla být poskytována spíše v rámci 
regionálního programu, pod který daná 
jednotka spadá; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

Or. sv

Pozměňovací návrh 152
Manfred Weber, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
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přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni; žádá, aby v případě 
přeshraničních programů byly na základě 
nařízení ESUS do tvorby operačních 
programů zapojeny přeshraniční skupiny;

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Jan Olbrycht, Joachim Zeller, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou přímořské 
oblasti nebo povodí řek, přinášejí 
dodatečný užitek; je si zejména vědom 
chybějícího politického (i demokratického) 
orgánu s dostatečnou odpovědností za 
provádění programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
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zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou přímořské 
oblasti nebo povodí řek, přinášejí 
dodatečný užitek; je si zejména vědom 
chybějícího politického (i demokratického) 
orgánu s dostatečnou odpovědností za 
provádění programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 155
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou přímořské 
oblasti nebo povodí řek, přinášejí 
dodatečný užitek; je si zejména vědom 
chybějícího politického (i demokratického) 
orgánu s dostatečnou odpovědností za 
provádění programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

Or. cs

Pozměňovací návrh 156
Rodi Kratsa-Tsagaropulu
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného životního prostředí na 
mezistátní úrovni;

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda 
zvláštní operační programy pro funkční 
geografické jednotky, jako jsou 
metropolitní oblasti, přímořské oblasti 
nebo povodí řek, přinášejí dodatečný 
užitek; je si zejména vědom chybějícího 
politického (i demokratického) orgánu s 
dostatečnou odpovědností za provádění 
programů; místo toho požaduje 
intenzivnější koordinaci makroregionálních 
strategií a strategií týkajících se 
přirozeného i hospodářského životního 
prostředí na mezistátní úrovni;

Or. el

Pozměňovací návrh 157
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k 
podpoře modelových koncepcí a projektů 
na základě integrovaných rozvojových 
plánů a k lepšímu využití vazeb mezi 
městem a venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu, kterou mají 
v hospodářské dynamice regionů města; 
vyzývá k podpoře modelových koncepcí a 
projektů na základě integrovaných 
rozvojových plánů, zejména takových, 
které umožňují posilovat a rozšiřovat 
synergie a vazby mezi městem, 
příměstskými oblastmi a venkovem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných plánů místního 
rozvoje, podpoře polycentrického rozvoje a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem se zřetelem na regionální 
strategii a při zohlednění zvláštností 
příměstských oblastí; zdůrazňuje, že 
meziodvětvové místní akční skupiny 
veřejných orgánů, občanské společnosti a 
soukromých podniků mají znalosti i 
potenciál k vypracování integrované 
strategie pro místní služby, trhy, pracovní 
příležitosti a místní řešení otázky 
sociálního vyloučení, a musí být proto 
zapojeny do činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst jako 
hnacího motoru rozvoje umožňujícího 
dosažení hospodářských, 
environmentálních a sociálních cílů EU-
2020, a je proto velmi důležité, aby se 
podílely na koncepci budoucí politiky 
soudržnosti; žádá, aby městský rozměr 
politiky soudržnosti byl posilován už od 
samého začátku i ve fázi jejího provádění, 
a vyzývá k podpoře modelových koncepcí 
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a projektů na základě integrovaných 
rozvojových plánů a k lepšímu využití 
vazeb mezi městem a venkovem;

Or. es

Amendment 160
László Surján

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem a vytvoření situace výhodné jak 
pro menší i větší města, tak pro jejich 
venkovské okolí; domnívá se, že pevnější 
soudržnost mezi městskými a venkovskými 
oblastmi má zvláštní význam při řešení 
problémů oblastí osídlených 
znevýhodněnými komunitami za pomoci 
nástrojů Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst a 
regionů pro dosažení hospodářských, 
ekologických a sociálních cílů EU-2020; 
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modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

vyzývá k podpoře modelových koncepcí a 
projektů na základě integrovaných 
rozvojových plánů vycházejících z potřeb 
daného místa a k lepšímu využití vazeb 
mezi městem a venkovem; zdůrazňuje, že 
největší socioekonomické rozdíly často 
existují ve velkých městech a že velká 
města se zaostalými oblastmi a chudými 
čtvrtěmi se nacházejí i v bohatých 
regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; podporuje 
dynamický proces zahájený během 
předchozího programového období ve 
prospěch integrovaných městských 
programů a zdůrazňuje současný význam 
experimentálních přístupů; vyzývá k 
podpoře modelových koncepcí a projektů 
na základě integrovaných rozvojových 
plánů a k lepšímu využití vazeb mezi 
městem a venkovem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů; 
vyzývá členské státy, aby vzhledem k 
dynamickému vlivu měst na hospodářský 
rozvoj v regionech a v souvislosti s 
hospodářskou stimulací přilehlých 
venkovských oblastí zajistily prostředky 
nezbytné na provádění potřebných 
městských a příměstských projektů a 
zvážily možnost vyhlášení specificky 
zaměřené akce EU; domnívá se, že 
nezbytné je lepší využití vazeb mezi 
městem a venkovem;

Or. lt

Pozměňovací návrh 164
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem; zdůrazňuje, že jako střediska a 
hnací motory růstu se města mohou stát 
pro daný region klíčovým přínosem; 
zároveň poukazuje také na to, že je třeba, 
aby se na integrovaných řešeních 
určených pro danou funkční 
geografickou jednotku podílely formou 
podpory partnerství a sítí také venkovské 
obce;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 165
Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k další
podpoře ve prospěch městských oblastí v 
rámci hlavních programů, jaká je 
poskytována již v současném 
programovém období; požaduje povinné 
uplatňování integračního přístupu 
(mainstreaming); vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Czesław Adam Siekierski

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městy a 
venkovskými oblastmi, které jsou s nimi 
funkčně propojeny;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 167
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst a 
městských zón pro dosažení 
hospodářských, ekologických a sociálních 
cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem v rámci regionální strategie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem; zdůrazňuje však, že k by tomu 
nemělo docházet na úkor venkova;

Or. de
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Pozměňovací návrh 169
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst – včetně 
hlavních měst a jejich regionů – pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných rozvojových plánů a 
k lepšímu využití vazeb mezi městem a 
venkovem;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro 
dosažení hospodářských, ekologických a 
sociálních cílů EU-2020; vyzývá k podpoře 
modelových koncepcí a projektů na 
základě integrovaných plánů místního 
rozvoje vycházejících z potřeb daného 
místa a k lepšímu využití vazeb mezi 
městem a venkovem;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Derek Vaughan
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. vyzývá Komisi, aby členským státům 
a regionům ponechala i nadále možnost 
definovat městské oblasti, jak samy uznají 
za vhodné;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

11. uznává, že vnitrostátní rozdělení
prostředků ESF lze prověřovat teprve 
zpětně; mohl by zvážit přezkoumání 
tohoto přístupu pro budoucí programové 
období; považuje za problematické, aby 
byly městské a jiné oblasti, jimž lze 
poskytnout podporu, povinně stanoveny již 
v operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Markus Pieper, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

11. odmítá, že by povinné kvantitativní 
přísliby (kvóty) zvláště určené pro 
vnitrostátní rozdělení programů 
(ESF/EFRR), rozvoj obcí a měst, venkova 
i další kategorie podle hustoty obyvatelstva 
nebo územní funkce mohly zajistit větší 
kritické množství intervencí; požadavek, 
aby byly městské a jiné oblasti, jimž lze 
poskytnout podporu, povinně stanoveny již 
v operačních programech, je možnost, 
která by měla být upřednostňována v 
případě, že tato metoda zajistí přidanou 
hodnotu a soustředí intenzitu pomoci; 
musí být dojednána na základě zásad 
víceúrovňové správy; úkolem členských 
státy a regionů je rovněž to, aby
organizovaly výběrové postupy 
orientované na konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR); považuje za 
problematické, aby byly teritoriální
oblasti, jimž lze poskytnout podporu, 
povinně stanoveny již v operačních 
programech, a požaduje, aby také zde 
přijaly členské státy a regiony výběrové 
postupy orientované na 
konkurenceschopnost;
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Or. cs

Pozměňovací návrh 175
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost byly organizovány 
tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám 
regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
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také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

také zde přijaly členské státy a regiony 
větší vlastnickou odpovědnost tím, že 
budou organizovat výběrové postupy 
orientované na konkurenceschopnost a 
výkon;

Or. de

Pozměňovací návrh 177
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

11. vyslovuje pochybnost nad užitečností 
kvantitativních příslibů (kvót) zvláště 
určených pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
regiony a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně definovány již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 178
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) 
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 

11. odmítá vzrůstající počet žádostí o
kvantitativní přísliby (kvóty) zvláště 
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programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

určené pro vnitrostátní rozdělení programů 
(ESF/EFRR), rozvoj měst, venkova i další 
kategorie podle hustoty obyvatelstva nebo 
územní funkce; považuje za problematické, 
aby byly městské a jiné oblasti, jimž lze 
poskytnout podporu, povinně stanoveny již 
v operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty)
zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení 
programů (ESF/EFRR), rozvoj měst, 
venkova i další kategorie podle hustoty 
obyvatelstva nebo územní funkce; 
považuje za problematické, aby byly 
městské a jiné oblasti, jimž lze poskytnout 
podporu, povinně stanoveny již v 
operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

11. měl by zvážit používání kvantitativních
příslibů (kvót) zvláště určených pro 
vnitrostátní rozdělení programů 
(ESF/EFRR), rozvoj měst, venkova i další 
kategorie podle hustoty obyvatelstva nebo 
územní funkce; považuje za problematické, 
aby byly městské a jiné oblasti, jimž lze 
poskytnout podporu, povinně stanoveny již 
v operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony 
výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11 a. vyzývá Komisi, aby členským státům 
uložila jako povinnost zapojování všech 
zúčastněných stran v klíčových městských 
oblastech a místních a regionálních 
orgánů do všech fází rozhodování o 
politice soudržnosti (strategické 
plánování, vypracování a sjednávání 
dohod o rozvojovém a investičním 
partnerství a operační programy);

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a 
ve strukturální politice nesmí dojít k 
jednostrannému upřednostňování typů 
regionů; požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
nahlíželo více v sociálních a 
hospodářských souvislostech;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a 12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti 
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ve strukturální politice nesmí dojít k 
jednostrannému upřednostňování typů 
regionů; požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
nahlíželo více v sociálních a 
hospodářských souvislostech;

nesmí dojít k libovolnému 
upřednostňování některých typů regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 183
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a 
ve strukturální politice nesmí dojít k 
jednostrannému upřednostňování typů 
regionů; požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
nahlíželo více v sociálních a 
hospodářských souvislostech;

12. požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
nahlíželo více v sociálních a 
hospodářských souvislostech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a 
ve strukturální politice nesmí dojít k 
jednostrannému upřednostňování typů 
regionů; požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
nahlíželo více v sociálních a 
hospodářských souvislostech;

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a 
ve strukturální politice nesmí dojít k 
jednostrannému upřednostňování typů 
regionů; požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
nahlíželo více v sociálních, hospodářských
a ekologických souvislostech;
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Or. el

Pozměňovací návrh 185
Czesław Adam Siekierski

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a 
ve strukturální politice nesmí dojít k 
jednostrannému upřednostňování typů 
regionů; požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
nahlíželo více v sociálních a 
hospodářských souvislostech;

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a 
ve strukturální politice by se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
mělo ve větší míře nahlížet takovým 
způsobem, že z hlediska sociálních a 
hospodářských faktorů by venkovské 
oblasti měly mít stejné podmínky pro 
rozvoj a kvalitu života;

Or. pl

Pozměňovací návrh 186
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a 
ve strukturální politice nesmí dojít k 
jednostrannému upřednostňování typů 
regionů; požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí 
nahlíželo více v sociálních a 
hospodářských souvislostech;

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti 
nesmí dojít k jednostrannému 
upřednostňování typů regionů; požaduje, 
aby se na partnerství venkovských regionů 
a městských oblastí nahlíželo více v 
sociálních a hospodářských souvislostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. domnívá se, že problémy měst, ať už 
se týkají zhoršování environmetálních a 
životních podmínek, sociálního vyloučení 
nebo jejich malé hospodářské přitažlivosti, 
vyžadují reakci a přímé zapojení té úrovně 
správy, které se tyto problémy přímo 
týkají; zdůrazňuje, že přístup vycházející 
od nižších úrovní k vyšším by se měl 
uplatňovat i v činnostech zaměřených na 
zaostalé oblasti, aby bylo možné snížit 
nerovnosti, odstranit chudobu a 
diskriminaci v dané obci a překonat 
izolovanost zaostalých čtvrtí; doporučuje, 
aby na místní subjekty byla přenesena 
větší odpovědnost za přípravu a provádění 
nezbytných opatření, která by se zvláště 
zaměřovala na činnosti v oblasti 
energetické účinnosti domácností, 
stavebnictví a udržitelnou městskou 
mobilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. poukazuje na to, že v Evropě jsou 
regiony, například některé nejvzdálenější 
regiony, jejichž mořské hranice nesplňují 
vlivem odlehlosti těchto regionů kritérium 
vzdálenosti vztahující se na mořské 
hranice pro účely přeshraniční 
spolupráce; domnívá se nicméně, že 
integrace těchto regionů s geografickými 
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oblastmi za hranicemi EU a jejich 
otevírání se těmto oblastem není a ani 
nemůže být jednoduše funkcí jejich velké 
geografické vzdálenosti, protože díky 
velkému množství historických, 
jazykových a kulturních vazeb, které je 
spojují s různými částmi světa, jim přísluší 
klíčová role v prohlubování těchto vztahů 
ve prospěch celosvětové působnosti EU, a 
měly by mít proto možnost podílet se na 
programech přeshraniční spolupráce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 189
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná 
„evropeizace“ příslušných oblastí politiky 
musí selhat již z finančních důvodů; 
požaduje proto další rozvoj postupů, které 
by se mohly stát vzorovými postupy, při 
zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

vypouští se

Or. el

Pozměňovací návrh 190
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná 
„evropeizace“ příslušných oblastí politiky 
musí selhat již z finančních důvodů; 
požaduje proto další rozvoj postupů, které 
by se mohly stát vzorovými postupy, při 
zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

13. zdůrazňuje, že strukturální 
financování se musí více zaměřit na 
vzdělávací a sociální politiky; zdůrazňuje, 
že ESF by měly hrát významnější roli v 
oblasti zlepšování vzdělání pracovníků, 
zajišťování jejich celoživotní odborné 
přípravy a zvyšování úrovně jejich 
dovedností; vyzývá Komisi, aby posoudila 
veškeré politické možnosti pro zvýšení 
přínosu ESF v souvislosti s budoucí 
podobou strukturálních fondů s cílem 
posílit sociální model Evropské unie; je 
přesvědčen, že je velice výhodné zachovat 
situaci, kdy ESF spadá do působnosti 
základního nařízení o obecných 
ustanoveních pro fondy, v rámci vlastních 
pravidel; 

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná 
„evropeizace“ příslušných oblastí politiky 
musí selhat již z finančních důvodů; 
požaduje proto další rozvoj postupů, které
by se mohly stát vzorovými postupy, při 
zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020 
včetně sociálního začlenění a přístupnosti 
zboží a služeb; žádá členské státy, aby 
využívaly potenciál a synergie 
strukturálních fondů k realizaci reforem, 
které jsou nezbytné ke splnění cílů 
strategie EU 2020;

Or. en



AM\865029CS.doc 103/154 PE462.896v01-00

CS

Pozměňovací návrh 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná 
„evropeizace“ příslušných oblastí politiky 
musí selhat již z finančních důvodů; 
požaduje proto další rozvoj postupů, které 
by se mohly stát vzorovými postupy, při
zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací, kulturní a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020, 
při respektování subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020, 
při zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí snažit o dosažení vzdělávacích a 
sociálněpolitických cílů strategie EU-
2020, při zachování kompetencí na 
vnitrostátní a regionální úrovni;

Or. es
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Pozměňovací návrh 194
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná 
„evropeizace“ příslušných oblastí politiky 
musí selhat již z finančních důvodů;
požaduje proto další rozvoj postupů, které 
by se mohly stát vzorovými postupy, při 
zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

13. zdůrazňuje, že strukturální fondy by se 
měly zaměřovat na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
požaduje proto, aby národní programy 
reforem braly tyto faktory při tvorbě 
chystaných opatření v úvahu, při 
zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná 
„evropeizace“ příslušných oblastí politiky 
musí selhat již z finančních důvodů; 
požaduje proto další rozvoj postupů, které 
by se mohly stát vzorovými postupy, při 
zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že politika soudržnosti 
si musí zachovat svou autonomii i své 
vlastní cíle; požaduje proto další rozvoj 
postupů, které by se mohly stát vzorovými 
postupy, při zachování kompetencí na 
vnitrostátní a regionální úrovni;

Or. it
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Pozměňovací návrh 196
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky musí selhat již 
z finančních důvodů; požaduje proto další 
rozvoj postupů, které by se mohly stát 
vzorovými postupy, při zachování 
kompetencí na vnitrostátní a regionální 
úrovni;

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů by 
měla rovněž zohledňovat vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky musí selhat již 
z finančních důvodů; požaduje proto další 
rozvoj postupů, které by se mohly stát 
vzorovými postupy, při zachování 
kompetencí na vnitrostátní a regionální 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky musí selhat již
z finančních důvodů; požaduje proto další 
rozvoj postupů, které by se mohly stát 
vzorovými postupy, při zachování 
kompetencí na vnitrostátní a regionální 
úrovni;

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky by bez ohledu 
na to, že by selhala z finančních důvodů, 
byla v rozporu se zásadou subsidiarity, a 
postrádala by tudíž dostatečnou 
demokratickou legitimitu; požaduje proto 
další rozvoj postupů, které by se mohly stát 
vzorovými postupy, při zachování 
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kompetencí na vnitrostátní a regionální 
úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 198
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky musí selhat již 
z finančních důvodů; požaduje proto další 
rozvoj postupů, které by se mohly stát 
vzorovými postupy, při zachování 
kompetencí na vnitrostátní a regionální 
úrovni;

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky musí selhat již 
z finančních důvodů; požaduje proto další 
rozvoj postupů, které by se mohly stát 
vzorovými postupy, při zachování 
kompetencí na vnitrostátní a regionální 
úrovni a konkrétního regionálně-
politického zaměření; požaduje v této 
souvislosti větší zapojení poskytovatelů 
vzdělání z oblasti průmyslu;

Or. de

Pozměňovací návrh 199
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020, 
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přesto se domnívá, že plošná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky musí selhat již 
z finančních důvodů; požaduje proto další
rozvoj postupů, které by se mohly stát 
vzorovými postupy, při zachování 
kompetencí na vnitrostátní a regionální 
úrovni;

přičemž zastřešujícím cílem EU musí 
zůstat soudržnost Smlouvy; přesto se 
domnívá, že plošná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky musí selhat již 
z finančních důvodů; požaduje proto 
zavádění dalších postupů v oblasti 
místního rozvoje, které by se mohly stát 
vzorovými postupy, při zachování 
kompetencí na vnitrostátní a regionální 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že plošná
„evropeizace“ příslušných oblastí politiky 
musí selhat již z finančních důvodů; 
požaduje proto další rozvoj postupů, které 
by se mohly stát vzorovými postupy, při 
zachování kompetencí na vnitrostátní a 
regionální úrovni;

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu 
soudržnosti a ze strukturálních fondů se 
musí více zaměřit na vzdělávací a 
sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; 
přesto se domnívá, že úplná „evropeizace“ 
příslušných oblastí politiky není žádoucí a
musela by selhat již ze zjevných finančních 
důvodů; požaduje proto další rozvoj 
postupů, které by se mohly stát vzorovými 
postupy, při zachování kompetencí na 
vnitrostátní a regionální úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. zdůrazňuje také, že politika 
soudržnosti se nemůže stát nástrojem 
sloužícím potřebám jednotlivých odvětví, 
jako jsou mj. politiky v oblasti výzkumu a 
vývoje, průmyslové inovace a boj proti 
změně klimatu, neboť by tak došlo k 
oslabení prvotního cíle této politiky a k 
omezení jejích možností podporovat 
rozvojový potenciál regionů, což je 
nezbytná podmínka sblížení úrovně 
nejvíce znevýhodněných a nejvíce 
rozvinutých regionů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 202
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie; 
podporuje v této souvislosti skladování
energie v regionech;

14. žádá, aby se v souvislosti s nezbytností 
dosáhnout splnění cílů 20/20/20 politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie; 
podporuje v této souvislosti plány na 
decentralizované energetické strategie, 
jejichž součástí jsou i technologie účinného 
skladování energie v regionech;

Or. es

Pozměňovací návrh 203
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie; 
podporuje v této souvislosti skladování
energie v regionech;

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie, který 
by se měl stát jednou z priorit, pakliže 
bude v rámci programů k dispozici 
dostatek prostředků a zaměření na 
obnovitelné zdroje přinese evropskou 
přidanou hodnotu, a to na základě plánů
na decentralizované energetické strategie, 
jejichž součástí jsou i technologie účinného 
skladování energie v regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie; 
podporuje v této souvislosti skladování
energie v regionech;

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie a na 
ukončení využívání jaderné energie; 
podporuje v této souvislosti plány na 
decentralizované energetické strategie, 
jejichž součástí jsou i technologie účinného 
skladování energie v regionech;

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Hermann Winkler
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie; 
podporuje v této souvislosti skladování
energie v regionech;

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie; 
podporuje v této souvislosti plány na 
decentralizované energetické strategie, 
jejichž součástí jsou i technologie energie v 
regionech; podporuje při tom využívání 
potenciálu regionálního hospodářství;

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie; 
podporuje v této souvislosti skladování
energie v regionech;

14. požaduje, aby se v souvislosti s 
nevyhnutelným přechodem na obnovitelné 
zdroje energie a diskusí o klimatu politika 
soudržnosti více podílela na rychlém 
rozvoji environmentálních technologií a
obnovitelných zdrojů energie; podporuje v 
této souvislosti plány na decentralizované 
energetické strategie, jejichž součástí jsou i 
technologie energie v regionech;

Or. fi

Pozměňovací návrh 207
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální  investice do energetické 
infrastruktury, jež se ale musí omezit na 
regiony, v nichž jsou z politických a 
geografických důvodů výrazně omezena 
tržně orientovaná řešení zásobování 
energií; navíc požaduje, aby podpora ze 
strukturálních fondů byla ve všech 
případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální investice do energetické 
infrastruktury, jež se ale musí primárně 
soustředit na regiony, v nichž jsou z 
politických a geografických důvodů 
výrazně omezena tržně orientovaná řešení 
zásobování energií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 208
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální  investice do energetické 
infrastruktury, jež se ale musí omezit na 
regiony, v nichž jsou z politických a 
geografických důvodů výrazně omezena 
tržně orientovaná řešení zásobování 
energií; navíc požaduje, aby podpora ze 
strukturálních fondů byla ve všech 
případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální investice do energetické 
infrastruktury; navíc požaduje, aby 
podpora ze strukturálních fondů byla ve 
všech případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální  investice do energetické 
infrastruktury, jež se ale musí omezit na 
regiony, v nichž jsou z politických a 
geografických důvodů výrazně omezena 
tržně orientovaná řešení zásobování 
energií; navíc požaduje, aby podpora ze 
strukturálních fondů byla ve všech 
případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

15. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím programovém období 
politiky soudržnosti zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie využívající energie z 
obnovitelných zdrojů, politiky zaměřené 
na energetickou účinnost a úsporu by 
měly pro zásahy politiky soudržnosti 
zůstat klíčovými prioritami; domnívá se, 
že existují možnosti, aby byly ze 
strukturálních fondů podporovány speciální 
investice do energetické infrastruktury za 
účelem integrace různých druhů energie z 
obnovitelných zdrojů a budování 
decentralizovaných a inteligentních 
energetických sítí, jež se ale musí omezit 
na regiony, v nichž jsou z politických a 
geografických důvodů výrazně omezena 
tržně orientovaná řešení zásobování 
energií; navíc požaduje, aby podpora ze 
strukturálních fondů byla ve všech 
případech podmíněna dodržením zásady 
sdílené zodpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální  investice do energetické 

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální investice do energetické 
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infrastruktury, jež se ale musí omezit na 
regiony, v nichž jsou z politických a 
geografických důvodů výrazně omezena 
tržně orientovaná řešení zásobování 
energií; navíc požaduje, aby podpora ze 
strukturálních fondů byla ve všech 
případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

infrastruktury, jež se ale musí omezit na 
regiony, v nichž jsou z politických a 
geografických důvodů výrazně omezena 
tržně orientovaná řešení zásobování 
energií; navíc požaduje, aby podpora ze 
strukturálních fondů byla ve všech 
případech spojena s posílením vnitřního 
trhu s energií a zabezpečením jejích 
dodávek a rovněž dodržením zásady 
sdílené zodpovědnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 211
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální  investice do energetické 
infrastruktury, jež se ale musí omezit na 
regiony, v nichž jsou z politických a 
geografických důvodů výrazně omezena 
tržně orientovaná řešení zásobování 
energií; navíc požaduje, aby podpora ze 
strukturálních fondů byla ve všech 
případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální investice do energetické 
infrastruktury, která bude trvale udržitelná 
a integrovaná na evropské úrovni, 
přičemž tyto investice by měly být určené 
zejména pro regiony, v nichž jsou z 
politických a geografických důvodů 
výrazně omezena tržně orientovaná řešení 
zásobování energií; navíc požaduje, aby 
podpora ze strukturálních fondů byla ve 
všech případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Erminia Mazzoni
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
speciální  investice do energetické 
infrastruktury, jež se ale musí omezit na
regiony, v nichž jsou z politických a 
geografických důvodů výrazně omezena 
tržně orientovaná řešení zásobování 
energií; navíc požaduje, aby podpora ze 
strukturálních fondů byla ve všech 
případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

15. domnívá se, že existují možnosti, aby 
byly ze strukturálních fondů podporovány 
investice do energetické infrastruktury, jež 
by ale měly být určeny zvláště pro regiony, 
v nichž jsou z politických a geografických 
důvodů výrazně omezena tržně orientovaná 
řešení zásobování energií; navíc požaduje, 
aby podpora ze strukturálních fondů byla 
ve všech případech podmíněna dodržením 
komerčního přístupu a zásady sdílené 
zodpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Sabine Verheyen, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Petru Constantin Luhan, Markus 
Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. domnívá se rovněž, že politika 
soudržnosti odpovídá za napravení trhlin 
a odstranění nedostatků existujících v 
hlavní transevropské síti, jejíž součástí 
jsou významné evropské přepravní tepny, 
zvláště pak v hraničních regionech, které 
byly v tomto směru vážně zanedbávány;

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15 a. s ohledem na stále náročnější úkoly 
v oblasti sociálního začlenění, které jsou 
obsažené ve čtyřech hlavních zásadách 
politiky zaměstnanosti, s ohledem na 
podporu zásad řádné a důstojné práce 
(které navrhla MOP), boje proti nejistému 
a nehlášenému zaměstnání, boje proti 
chudobě, prosazování rovnosti mužů a žen 
a vhodných podmínek umožňujících 
soulad pracovního a osobního života 
požaduje, aby politika soudržnosti ve větší 
míře přispívala k řešení těchto výzev;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur
transevropských dopravních sítí a
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, 
aby se zvýšil význam projektu 
infrastruktury v souvislosti s cílem 3 
evropské územní spolupráce;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, pokud jsou v 
souladu s koncepcí udržitelnosti a
soudržnosti; požaduje proto, aby bylo 
přehodnoceno financování dopravní 
infrastruktury a přeorientováno na plnění 
cílů EU v oblasti změny klimatu, ropné 
závislosti a snižování počtu nehod, 
právních předpisů na ochranu životního 
prostředí a aby maximální výše 
finančního příspěvku určeného na 
silniční infrastrukturu byla pevně 
stanovena na 20 % celkového objemu 
spolufinancování pro dopravní 
infrastrukturu; zdůrazňuje, že nové 
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členské státy by se měly přednostně 
zaměřit na stávající a přeshraniční 
železniční spoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Alain Cadec, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, 
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, aby 
se zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí, mořských 
dálnic a klasifikovaných evropských silnic 
zejména v hraničních a nejvzdálenějších 
regionech; vybízí k tomu, aby určité 
přeshraniční infrastruktury byly chápány 
jako prioritní projekty, způsobilé k 
financování v rámci plnění cíle 1, 2 a 3; 
žádá, aby právo na předložení prvního 
návrhu pro tento typ akce měla zaručena 
regionální úroveň a aby hraniční regiony 
a místní orgány měly v procesu plánování 
rovné zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, aby
se zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; žádá rovněž, aby
byla věnována zvláštní pozornost 
vzdáleným a ostrovním oblastem;

Or. es

Pozměňovací návrh 218
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Luís 
Paulo Alves, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Gabriel Mato 
Adrover

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, aby 
se zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; naléhavě žádá, 
aby do transevropské dopravní sítě a 
prioritních programů byly zapojeny 
nejvzdálenější regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, aby 
se zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; žádá, aby byla 
podniknuta nezbytná opatření k zajištění 
dostatečných prostředků na financování 
prioritních projektů transevropské 
dopravní sítě (TEN-T) a k zaručení jejich 
včasné realizace; vybízí k tomu, aby se 
zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, aby 
se zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic a 
podpořeno jejich rozšíření do všech 
evropských regionů, zejména regionů 
hraničních; vybízí k tomu, aby se zvýšil 
význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 221
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, aby 
se zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; žádá, aby byla 
zvážena možnost upřednostnění projektu 
infrastruktury v souvislosti s cílem 3 
evropské územní spolupráce;

Or. it

Pozměňovací návrh 222
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, aby 
se zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem 3 evropské územní 
spolupráce;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní 
sítě hrají rozhodující úlohu v evropské 
regionální soudržnosti, a proto musí být 
posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur 
transevropských dopravních sítí a 
klasifikovaných evropských silnic zejména 
v hraničních regionech; vybízí k tomu, aby 
se zvýšil význam projektu infrastruktury v 
souvislosti s cílem evropské územní 
spolupráce;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 223
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Maurice 
Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. podporuje hospodářský rozvoj a 
zaměstnanost v MSP a mikropodnicích; 
požaduje proto, aby hlavní zásady Small 
Business Act pro Evropu, tzn. „zelenou 
malým a středním podnikům“ a „pouze 
jednou“, byly chápány jako jeden ze 
základů politiky soudržnosti, a domnívá 
se, že tyto zásady by měly členské státy a 
regiony uplatňovat v koncepcích svých 
operačních programů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. vybízí k uplatňování zásady 
dopravního ekvivalentu za využití 
prostředků EFRR a prostředků členských 
států s ohledem na přidanou hodnotu 
takových opatření pro posilování 
regionální konvergence, územní 
soudržnosti a rozvojových aktivit, jako je 
cestovní ruch, které jsou významné pro 
vzdálené regiony, jako jsou například 
ostrovy;

Or. el
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Pozměňovací návrh 225
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 
názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do tří osvědčených 
cílových struktur (konvergence, růst a 
zaměstnanost, přeshraniční rozvoj);

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) mohou být rovněž cíli, 
které bude různým způsobem sledovat 
politika soudržnosti a strukturální politika; 
zastává názor, že se výzvy strategie EU 
2020 jsou makroekonomické cíle, jejichž 
plnění je úkolem členských států a že 
politika soudržnosti musí sledovat svou 
vlastní strategii, protože je to velmi 
důležitá politika, která doplňuje strategii 
EU 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 
názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do tří osvědčených 
cílových struktur (konvergence, růst a 

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 jsou již součástí politiky 
soudržnosti; zastává názor, že se výzvy 
strategie EU 2020 dají velmi dobře začlenit 
do tří osvědčených cílových struktur;
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zaměstnanost, přeshraniční rozvoj);

Or. es

Pozměňovací návrh 227
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Philippe 
Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 
názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do tří osvědčených 
cílových struktur (konvergence, růst a 
zaměstnanost, přeshraniční rozvoj);

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 
názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do architektury 
politiky soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 
názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do tří osvědčených 

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 
názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do tří aktuálních
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cílových struktur (konvergence, růst a 
zaměstnanost, přeshraniční rozvoj);

osvědčených cílových struktur 
(konvergence, konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, územní spolupráce);

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 
názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do tří osvědčených 
cílových struktur (konvergence, růst a 
zaměstnanost, přeshraniční rozvoj);

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, udržitelný 
rozvoj, energie, životní prostředí, ochrana 
klimatu, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 
názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do tří osvědčených 
cílových struktur (konvergence, růst a 
zaměstnanost, přeshraniční rozvoj);

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost,
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti a strukturální politiky; zastává 

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie 
EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, 
životní prostředí, zaměstnanost, 
konkurenceschopnost, kvalifikace, boj 
proti chudobě) jsou již součástí politiky 
soudržnosti; zastává názor, že se výzvy 
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názor, že se výzvy strategie EU 2020 dají 
velmi dobře začlenit do tří osvědčených 
cílových struktur (konvergence, růst a 
zaměstnanost, přeshraniční rozvoj);

strategie EU 2020 dají velmi dobře začlenit 
do tří osvědčených cílových struktur 
(konvergence, růst a zaměstnanost, 
přeshraniční rozvoj);

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 a. zdůrazňuje, že investice do inovací a 
vzdělání mohou podpořit růst; poukazuje 
nicméně na to, že účinnou podporu musí 
zajistit příslušná infrastruktura (doprava, 
širokopásmové internetové připojení, 
energie) a odpovídající instituce (vyvážená 
kombinace veřejných investic a 
konsolidace daňové politiky s 
makroekonomickými opatřeními, 
službami elektronické správy a 
přeshraničním studiem);

Or. de

Pozměňovací návrh 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 a. prohlašuje, že strategie EU 2020 má 
klíčový význam pro budoucnost Evropy a 
nakonec i pro politiky Evropské unie, 
protože jejím cílem je konsolidace základů 
na znalostech založeného hospodářského 
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růstu, který je šetrný k životnímu prostředí 
a přispívá k sociální integraci; zdůrazňuje 
v této souvislosti, že politika soudržnosti 
by měla hrát klíčovou roli v podpoře 
strategie EU 2020;

Or. es

Pozměňovací návrh 233
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem 
energie musí být také nahlížena jako 
slučitelná se strategií EU 2020, protože 
pouze tehdy, když budou mít regiony, jichž 
se týká cíl konvergence, 
konkurenceschopné dopravní, energetické 
a komunikační sítě a infrastruktury pro 
nakládání s odpadem, budou moci přispět 
k dosažení cílů EU 2020 – proto musí mít 
právě slabší a nejchudší regiony možnost 
si cíle EU 2020 do určité míry volněji 
vykládat;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 234
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že podpora základních vypouští se
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infrastruktur a konvenčních forem 
energie musí být také nahlížena jako 
slučitelná se strategií EU 2020, protože 
pouze tehdy, když budou mít regiony, jichž 
se týká cíl konvergence, 
konkurenceschopné dopravní, energetické 
a komunikační sítě a infrastruktury pro 
nakládání s odpadem, budou moci přispět
k dosažení cílů EU 2020 – proto musí mít 
právě slabší a nejchudší regiony možnost 
si cíle EU 2020 do určité míry volněji 
vykládat;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává 18. zdůrazňuje

názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem 
energie musí být také nahlížena jako 
slučitelná se strategií EU 2020, protože 
pouze tehdy, když budou mít regiony, jichž 
se týká cíl konvergence, 
konkurenceschopné dopravní, energetické 
a komunikační sítě a infrastruktury pro 
nakládání s odpadem, budou moci přispět 
k dosažení cílů EU 2020 – proto musí mít 
právě slabší a nejchudší regiony možnost 
si cíle EU 2020 do určité míry volněji 
vykládat;

naléhavou potřebu modernizace a 
zvyšování úrovně evropské energetické 
infrastruktury, budování inteligentních 
sítí a vytváření vzájemných propojení 
nezbytných pro vytváření vnitřního trhu s 
energií, zvyšování bezpečnosti dodávek a 
plnění cílů v oblasti energetiky a klimatu; 
zastává názor, že na tomto poli bude 
zapotřebí značných investic a že pro 
naplnění těchto potřeb jsou vhodným 
zdrojem financování prostředky politiky 
soudržnosti; připomíná, že je třeba přesně 
zjistit infrastrukturní požadavky a tím, že 
bude plně zohledňován potenciál 
energetické a nákladové účinnosti, 
předcházet závislosti na přebytkových 
kapacitách; zdůrazňuje, že je třeba 
maximálně zvýšit účinek evropského 
financování a využít možností, které 
nabízejí inovativní finanční nástroje pro 
financování klíčových projektů 
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zaměřených na budování infrastruktur 
využívajících čisté energie, které mají 
evropskou prioritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie 
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony, jichž se týká cíl 
konvergence, konkurenceschopné 
dopravní, energetické a komunikační sítě a 
infrastruktury pro nakládání s odpadem, 
budou moci přispět k dosažení cílů EU 
2020 – proto musí mít právě slabší a 
nejchudší regiony možnost si cíle EU 2020 
do určité míry volněji vykládat;

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie 
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony, jichž se týká cíl 
konvergence, konkurenceschopné 
dopravní, energetické a komunikační sítě a 
infrastruktury pro nakládání s odpadem, 
budou moci přispět k dosažení cílů EU 
2020 – proto musí mít právě slabší a 
nejchudší regiony možnost si cíle EU 2020 
do určité míry volněji vykládat; vítá v této 
souvislosti intenzivnější využívání 
inovativních finančních řešení jako 
například evropských projektových úvěrů 
či partnerství veřejných a soukromých 
subjektů a dalších služeb, které nabízejí 
skupiny EIB/EIF;

Or. de

Pozměňovací návrh 237
Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie 
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony, jichž se týká cíl 
konvergence, konkurenceschopné 
dopravní, energetické a komunikační sítě a 
infrastruktury pro nakládání s odpadem, 
budou moci přispět k dosažení cílů EU 
2020 – proto musí mít právě slabší a 
nejchudší regiony možnost si cíle EU 2020 
do určité míry volněji vykládat;

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie 
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony, jichž se týká cíl 
konvergence, konkurenceschopné 
dopravní, energetické a komunikační sítě a 
environmentální infrastruktury, budou 
moci přispět k dosažení cílů EU 2020 –
proto musí mít právě slabší a nejchudší 
regiony možnost si cíle EU 2020 do určité 
míry volněji vykládat;

Or. bg

Pozměňovací návrh 238
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony, jichž se týká cíl 
konvergence, konkurenceschopné 
dopravní, energetické a komunikační sítě a 
infrastruktury pro nakládání s odpadem, 
budou moci přispět k dosažení cílů EU 
2020 – proto musí mít právě slabší a 
nejchudší regiony možnost si cíle EU 2020 
do určité míry volněji vykládat;

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur musí být také nahlížena jako 
slučitelná se strategií EU 2020, protože 
pouze tehdy, když budou mít regiony, jichž 
se týká cíl konvergence, 
konkurenceschopné dopravní, energetické 
a komunikační sítě a infrastruktury pro 
nakládání s odpadem, budou moci přispět k 
dosažení cílů EU 2020 – proto musí mít 
právě slabší a nejchudší regiony možnost si 
cíle EU 2020 do určité míry volněji 
vykládat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Seán Kelly
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie 
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony, jichž se týká cíl 
konvergence, konkurenceschopné 
dopravní, energetické a komunikační sítě a 
infrastruktury pro nakládání s odpadem, 
budou moci přispět k dosažení cílů EU 
2020 – proto musí mít právě slabší a 
nejchudší regiony možnost si cíle EU 2020 
do určité míry volněji vykládat;

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie 
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony 
konkurenceschopné dopravní, energetické 
a komunikační sítě a infrastruktury pro 
nakládání s odpadem, budou moci přispět k 
dosažení cílů EU 2020 – proto musí mít 
regiony možnost si cíle EU 2020 do určité 
míry volněji vykládat;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie 
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony, jichž se týká cíl 
konvergence, konkurenceschopné 
dopravní, energetické a komunikační sítě a 
infrastruktury pro nakládání s odpadem, 
budou moci přispět k dosažení cílů EU 
2020 – proto musí mít právě slabší a 
nejchudší regiony možnost si cíle EU 2020 
do určité míry volněji vykládat;

18. zastává názor, že podpora základních 
infrastruktur a konvenčních forem energie 
musí být také nahlížena jako slučitelná se 
strategií EU 2020, protože pouze tehdy, 
když budou mít regiony, jichž se týká cíl 
konvergence, konkurenceschopné 
dopravní, energetické a komunikační sítě a 
infrastruktury pro nakládání s odpadem, 
které budou v souladu se pětistupňovou 
hierarchií způsobů nakládání s odpady,
budou moci přispět k dosažení cílů EU 
2020 – proto musí mít právě slabší a 
nejchudší regiony možnost si cíle EU 2020 
do určité míry volněji vykládat;

Or. de
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Pozměňovací návrh 241
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
způsobu rozdělení prostředků mezi 
regiony po roce 2013; domnívá se 
nicméně, že provádění politiky soudržnosti 
by mělo být založeno na obecnějších 
ukazatelích, které nebudou zohledňovat 
pouze HPD, ale také například 
udržitelnost, přístupnost služeb obecného 
zájmu, hustotu osídlení či index lidského 
rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP by měl zůstat 
jedním z hlavních kritérií pro rozhodování 
o tom, které regiony mohou využívat 
pomoc z prostředků regionální politiky, 
musí jej však doplňovat další ukazatele, 
umožňující identifikaci nejzranitelnějších 
regionů; zdůrazňuje, že HDP sám o sobě 
neumožňuje získat ucelenou představu o 
regionálním rozvoji, protože nezohledňuje 
významné sociální faktory, jako jsou 
nerovnosti příjmu a nezaměstnanost; 
navrhuje proto, aby byla zachována mezní 
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úroveň pro stanovení oblastí, jež jsou 
způsobilé pro získání maximální podpory 
(HDP nižší než 75 % průměru HDP na 
obyvatele) a případně států soudržnosti;
navrhuje, aby výše spolufinancování z 
prostředků EU byla stanovena v rozmezí 
50 % a 75 % v závislosti na tom, jak se 
daný region odchyluje od evropského 
průměru; poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 %
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. uznává, že HDP by mělo zůstat
zachováno jako klíčové kritérium pro 
stanovení oblastí, jež jsou způsobilé pro 
různé cíle politiky soudržnosti, a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 % 
evropského průměru); domnívá se 
nicméně, že provádění politiky soudržnosti 
musí být založeno na širších ukazatelích, 
než je HDP; zdůrazňuje také, že se musí 
zlepšit harmonizace vnitrostátních 
statistických nástrojů; za prioritu 
považuje důkladné uvážení toho, zda by v 
politice soudržnosti bylo možné používat 
vedle HDP i další ukazatele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
domnívá se nicméně, že příslušné 
vnitrostátní orgány by měly být schopny 
uplatnit na patřičné rozhodovací úrovni 
pro každý jednotlivý cíl a způsobem 
odrážejícím geografické soustřední i další 
ukazatele, na jejichž základě by bylo 
možné posuzovat sociální, hospodářské, 
environmentální, demografické a 
geografické problémy, s nimiž se regiony 
potýkají;

Or. it

Pozměňovací návrh 245
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat jedním z klíčových kritérií pro 
stanovení oblastí a států, jež jsou způsobilé 
pro získání podpory z prostředků politiky 
soudržnosti, aniž je tím ovšem dotčeno, že 
je nutné a žádoucí, aby byly zavedeny i 
další ukazatele, které budou odpovídat 
složitosti zásady územní soudržnosti; 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;
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Or. es

Pozměňovací návrh 246
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že by měly být uplatněny i 
doplňující ukazatele, které jsou vhodné 
pro měření sociální soudržnosti (jako je 
míra nezaměstnanosti, chudoba atd.), a 
ukazatele týkající se územní soudržnosti a 
kontinutity a rovněž ukazatele 
environmentální; poukazuje na to, že
příslušným vnitrostátním orgánům musí 
zůstat na odpovídající úrovni rozhodování 
prostor pro použití i dalších ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Georgios Stavrakakis, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
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států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

států soudržnosti (hrubý domácí příjem 
nižší než 90 %); poukazuje na to, že 
příslušným vnitrostátním orgánům musí 
zůstat na odpovídající úrovni rozhodování 
prostor pro použití i dalších ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům by měl být 
poskytnut na odpovídající úrovni 
rozhodování prostor pro použití 
případných vnitrostátních ukazatelů v 
rámci jednotlivých cílů;

Or. it

Pozměňovací návrh 249
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
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maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí být na 
odpovídající úrovni rozhodování dána 
možnost pro pružné použití i dalších 
ukazatelů, dohodnutých ve vnitrostátních 
strategických referenčních rámcích, 
přičemž používání těchto ukazatelů v 
souvislosti s plněním územních cílů by v 
případě, že tím bude zajištěna vyšší 
přidaná hodnota a soustředění prostředků 
EU, mělo být podpořeno formou nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %), v 
souladu s čl. 5 nařízení (ES) č. 1083/2006; 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 251
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 % 
průměru na obyvatele); poukazuje na to, 
že příslušným vnitrostátním orgánům musí 
zůstat na odpovídající úrovni rozhodování
prostor pro použití i dalších ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Kerstin Westphal, Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním orgánům musí zůstat na 
odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

19. zastává názor, že HDP musí nadále 
zůstat klíčovým kritériem pro stanovení 
oblastí, jež jsou způsobilé pro získání 
maximální podpory (HDP nižší než 75 % 
průměru HDP na obyvatele) a případně 
států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); 
poukazuje na to, že příslušným 
vnitrostátním a regionálním orgánům musí 
zůstat na odpovídající úrovni rozhodování 
prostor pro použití i dalších ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje, aby se politika soudržnosti, v 
souladu s Lisabonskou smlouvou, i nadále 
zaměřovala především na nejzaostalejší 
regiony; zdůrazňuje, že v rámci cíle 1 
(konvergence) mají získat přiměřený podíl 
finančních prostředků nejchudší regiony v 
závislosti  na jejich rozvojových 
problémech;

20. požaduje, aby se politika soudržnosti, v 
souladu s Lisabonskou smlouvou, i nadále 
zaměřovala především na nejzaostalejší 
regiony; zdůrazňuje, že nejchudší regiony 
mají získat přiměřený podíl finančních 
prostředků v závislosti na jejich 
rozvojových problémech;

Or. es

Pozměňovací návrh 254
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje, aby se politika soudržnosti, v 
souladu s Lisabonskou smlouvou, i nadále 
zaměřovala především na nejzaostalejší 
regiony; zdůrazňuje, že v rámci cíle 1 
(konvergence) mají získat přiměřený podíl 
finančních prostředků nejchudší regiony v 
závislosti  na jejich rozvojových 
problémech;

20. požaduje, aby se politika soudržnosti, v 
souladu s Lisabonskou smlouvou, i nadále 
vztahovala na všechny regiony a 
zaměřovala se především na nejzaostalejší 
regiony; zdůrazňuje, že v rámci cíle 1 
(konvergence) mají získat přiměřený podíl 
finančních prostředků nejchudší regiony v 
závislosti na jejich rozvojových 
problémech;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje, aby se politika soudržnosti, v 
souladu s Lisabonskou smlouvou, i nadále 
zaměřovala především na nejzaostalejší 
regiony; zdůrazňuje, že v rámci cíle 1 
(konvergence) mají získat přiměřený podíl 
finančních prostředků nejchudší regiony v 
závislosti  na jejich rozvojových 
problémech;

20. (Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje, aby se politika soudržnosti, v 
souladu s Lisabonskou smlouvou, i nadále 
zaměřovala především na nejzaostalejší 
regiony; zdůrazňuje, že v rámci cíle 1
(konvergence) mají získat přiměřený podíl 
finančních prostředků nejchudší regiony v 
závislosti  na jejich rozvojových 
problémech;

20. požaduje, aby se politika soudržnosti, v 
souladu s Lisabonskou smlouvou, i nadále
zaměřovala především na nejzaostalejší 
regiony; zdůrazňuje, že v rámci cíle 
konvergence mají získat přiměřený podíl 
finančních prostředků nejchudší regiony v 
závislosti na jejich rozvojových 
problémech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Estelle Grelier

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly vypouští se
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nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) 
v rámci cíle „konvergence“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) 
v rámci cíle „konvergence“;

21. požaduje, aby oblasti, které ukončí 
plnění cíle konvergence, měly zaručeno 
přiměřené zacházení a mohly využívat 
přechodných mechanismů, které jim 
umožní vyvážený rozvoj a předejít 
hospodářskému šoku v důsledku náhlé 
změny výše čerpané podpory; 

Or. es

Pozměňovací návrh 259
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“;

21. požaduje spolehlivou a přiměřenou 
návaznou podporu v rámci cíle 
„konvergence“ pro regiony, které již od 
roku 2013 nebudou způsobilé pro získání 
podpory v rámci tohoto cíle; žádá také, 
aby v rámci cíle „konkurenceschopnost“ 
byly vzaty v úvahu regiony, které jsou v 
současném programovém období sice 
způsobilé k získání podpory v rámci cíle 
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„konvergence“, i nadále se však potýkají 
se strukturálními sociálními a 
hospodářskými obtížemi při realizaci cílů 
strategie 2020 a které trpí vnitrními 
regionálními nerovnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Rodi Kratsa-Tsagaropulu, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) 
v rámci cíle „konvergence“;

21. požaduje vytvoření nové přechodové 
kategorie pro regiony, jejichž HPD na 
jednoho obyvatele se pohybuje v rozmezí 
75 % až 90 % evropského průměru, které
umožní vyřešení politických problémů 
(nerovné zacházení s regiony, přestože 
jejich situace je obdobná) a praktické 
problémy (problémy s řízením postupně 
kráceného financování) spojené se 
současnou návaznou podporou (vyřazení); 
domnívá se, že vytvoření takové kategorie 
by bylo možné díky tomu, že značný počet 
regionů překročil práh 75 % evropského 
průměru HDP na jednoho obyvatele, a cíl 
„konvergence“ se tak na ně automaticky 
přestane vztahovat; zdůrazňuje, že tato 
změna v architektuře politiky soudržnosti 
by neměla vést k penalizaci regionů, které 
v současnosti čerpají podporu v rámci cíle 
„konvergence“ a „konkurenceschopnost“, 
a neměla by vést ani ke zvýšení rozpočtu 
politiky soudržnosti; domnívá se, že tato 
nová kategorie umožní posílení 
spravedlnosti a solidarity, které jsou 
základními principy politiky soudržnosti;

Or. fr



AM\865029CS.doc 141/154 PE462.896v01-00

CS

Pozměňovací návrh 261
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“;

21. požaduje spolehlivou a přiměřenou 
návaznou podporu (vyřazení) v rámci cíle 
„konvergence“ pro oblasti, které jsou v 
současnosti způsobilé k čerpání podpory v 
rámci tohoto cíle a které mají HDP na 
jednoho obyvatele vyšší než 75 % 
evropského průměru; bez této návazné 
podpory by stávající úspěšné přístupy k 
prohlubování regionálního rozvoje byly 
vážně ohroženy;

Or. de

Pozměňovací návrh 262
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“;

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“ a aby návaznou 
podporu získaly také regiony postižené 
hospodářskou krizí a dalšími 
socioekonomickými problémy, jako jsou 
například demografické změny; podporuje 
proto návrh Komise, aby byla vytvořena 
přechodná kategorie způsobilosti pro 
regiony, jejichž HDP je vyšší než 75 % 
průměrného evropského HDP a nižší než 
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tento evropský průměr; zdůrazňuje, že v 
rámci této kategorie musí být uplatňován 
diferencovaný přístup, pokud jde o míru 
spolufinancování a počet výdajových 
priorit, které je nutno splnit; zdůrazňuje, 
že tato přechodná kategorie regionů má 
charakter přechodného opatření a vyzývá 
Komisi, aby zajistila degresívní přístup ke 
všem regionům spadajícím do této 
kategorie, přičemž brala rovněž v úvahu, 
že kritérium HDP musí doplňovat ještě 
sociální kritéria, aby bylo možné získat 
informace o reálné socioekonomické 
situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“;

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou,
přiměřenou, konsolidovanou, 
reformovanou a v případě potřeby i déle 
trvající návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“, což zajistí, že 
dřívější konvergenční regiony nebudou 
vystaveny drastickému snížení prostředků 
vyplácených ze strukturálních fondů, 
které by mohlo ohrozit jejich dosavadní 
rozvojové snahy; vyzývá proto Komisi, aby 
navrhla novou podobu návazné podpory v 
rámci strategie, jejímž cílem by bylo 
pomoci dřívějším konvergenčním 
regionům s reálným a úspěšným 
přechodem od cíle 1 k cíli 2 a umožnit jim 
tak, aby mohly plodně pokračovat ve svém 
úsilí o rozvoj;

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) 
v rámci cíle „konvergence“;

21. vyzývá Komisi, aby provedla 
důkladnou analýzu rozvoje a specifických 
potřeb oblastí, které čerpaly nejvíce 
podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), s cílem posoudit 
možnosti poskytování návazné podpory a 
to, do jaké míry by tato podpora mohla být 
spolehlivá a přiměřená; 

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“;

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly upravitelnou a 
pevnou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“, které by mohly 
využívat po celé období; tento pevný 
finanční režim má přednost před 
zavedením zvláštní přechodné kategorie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly 
nejvíce podpory (regiony, jichž se týká 
konvergenční cíl), získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“;

21. požaduje, aby oblasti, jichž se týká 
konvergenční cíl, získaly spolehlivou a 
přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v 
rámci cíle „konvergence“;

Or. it

Pozměňovací návrh 267
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21 a. požaduje rovněž, aby byla vytvořena 
časově omezená záchranná síť pro 
případy, že by ztráta podpory měla v 
určitém členském státě postihnout velkou 
část jeho obyvatelstva a tím i významnou 
část podpory poskytnutou během 
předchozího programového období; 
domnívá se, že systém návazné podpory 
určené pro regiony, které sice překročily 
75% práh, ale potýkají se s narůstajícími 
obtížemi (demografický vývoj, migrační 
deficit, monolitická struktura, 
nezaměstnanost atd.), má své oprávnění;

Or. de

Pozměňovací návrh 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; zdůrazňuje, 
že osvědčený systém inovačních uskupení 
a hospodářské soutěže v oblasti 
financování musí být dále rozvíjen;

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen tématickým přístupem; zdůrazňuje, 
že je třeba dále rozvíjet v těchto regionech 
osvědčený systém inovačních uskupení; 
poukazuje v této souvislosti na to, že by 
měly být navrženy strategie, které by byly 
natolik flexibilní, aby umožňovaly řešit 
problémy a zvláštnosti každého 
jednotlivého regionu;

Or. es

Pozměňovací návrh 269
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; 
zdůrazňuje, že osvědčený systém 
inovačních uskupení a hospodářské 
soutěže v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

22. podporuje návrh Komise počítající s 
intervencí strukturálních fondů v 
„rozvinutějších regionech“, což odpovídá 
bývalému cíli 2 („regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“), 
které se zakládají se na omezeném počtu 
priorit EU, jako jsou podpora MSP, 
ekologické inovace, zmírňování účinků 
změny klimatu, místní ekonomiky, přístup 
na trh práce, vzdělávání a odborná 
příprava, sociální začlenění včetně aktivní 
integrační politiky, přístup ke službám 
obecného zájmu, biologická rozmanitost a 
environmentální infrastruktura, 
udržitelná mobilita, energetická účinnost, 
obnovitelné zdroje energie a dodávky 
energie včetně inteligentní 
decentralizované energetické 
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infrastruktury, účinné využívání zdrojů 
(zejména odpadu a vodních zdrojů), 
kulturní dědictví a rozmanitost; 
zdůrazňuje, že osvědčený systém 
inovačních uskupení pro přechod na 
udržitelný způsob hospodaření a 
hospodářskou soutěž v oblasti financování 
musí být dále rozvíjen;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Erminia Mazzoni, Sabine 
Verheyen, Joachim Zeller, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; 
zdůrazňuje, že osvědčený systém 
inovačních uskupení a hospodářské soutěže 
v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

22. požaduje posílení cíle 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ na 
základě průřezového přístupu; co se týče 
regionů, kterých se týká cíl 2, zdůrazňuje, 
že musí být dále rozvíjen osvědčený 
systém, díky němuž se jsou rozvinutější 
regiony schopny zbavovat svých 
regionálních strukturálních nedostatků, 
omezovat územní nerovnosti, přispívat k 
plnění společných evropských cílů a řešit 
výzvy budoucnosti, přičemž využívají 
struktur umožňujících flexibilně reagovat 
na měnící se okolnosti, mezi něž patří mj. 
systém inovačních uskupení a hospodářské 
soutěže v oblasti financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; zdůrazňuje, 
že osvědčený systém inovačních uskupení 
a hospodářské soutěže v oblasti 
financování musí být dále rozvíjen;

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; zdůrazňuje, 
že osvědčený systém, díky němuž jsou 
rozvinutější regiony schopny 
modernizovat svůj sociální a hospodářský 
kapitál a řešit problémy svých 
specifických oblastí zaostávání a 
hospodářské stagnace, musí být dále 
rozvíjen;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; zdůrazňuje,
že osvědčený systém inovačních uskupení 
a hospodářské soutěže v oblasti 
financování musí být dále rozvíjen;

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; odmítá 
jakékoliv krácení prostředků financování 
pro regiony, kterých se v současností týká 
cíl 2; zdůrazňuje, že osvědčený systém 
inovačních uskupení a hospodářské soutěže 
v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 22



PE462.896v01-00 148/154 AM\865029CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; 
zdůrazňuje, že osvědčený systém 
inovačních uskupení a hospodářské soutěže 
v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

22. požaduje, aby byla na základě 
průřezového přístupu zachována efektivita 
cíle 2 „regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; zdůrazňuje, že osvědčený 
systém inovačních uskupení a hospodářské 
soutěže v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

Or. it

Pozměňovací návrh 274
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
posílen průřezovým přístupem; 
zdůrazňuje, že osvědčený systém 
inovačních uskupení a hospodářské soutěže 
v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

22. požaduje, aby byl na základě svého 
horizontálního charakteru zachován cíl 2 
„regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; zdůrazňuje, že osvědčený 
systém inovačních uskupení a hospodářské 
soutěže v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 

22. požaduje, aby byl na základě 
průřezového přístupu zachován cíl 2 
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posílen průřezovým přístupem; 
zdůrazňuje, že osvědčený systém 
inovačních uskupení a hospodářské soutěže 
v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

„regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; zdůrazňuje, že osvědčený 
systém inovačních uskupení a hospodářské 
soutěže v oblasti financování musí být dále 
rozvíjen;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22 a. požaduje, aby rozvinutější regiony 
měly zajištěnou možnost modernizovat 
svůj sociální a hospodářský kapitál a řešit 
problémy svých specifických oblastí 
zaostávání a hospodářské stagnace;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Sophie Auconie, Jan Olbrycht, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Boulland, Rodi Kratsa-Tsagaropulu, Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že obecná nová 
kategorie podpory od 75 % do 90 % 
odporuje osvědčeným zásadám politiky 
soudržnosti EU (podpora nejslabších, 
sdružování  vnitřních potenciálů v 
horizontálním přístupu v případě 
bohatších regionů), a proto tuto 
přechodnou kategorii odmítá;

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že obecná nová 
kategorie podpory od 75 % do 90 % 
odporuje osvědčeným zásadám politiky 
soudržnosti EU (podpora nejslabších, 
sdružování  vnitřních potenciálů v 
horizontálním přístupu v případě 
bohatších regionů), a proto tuto 
přechodnou kategorii odmítá;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že obecná nová 
kategorie podpory od 75 % do 90 % 
odporuje osvědčeným zásadám politiky 
soudržnosti EU (podpora nejslabších, 
sdružování vnitřních potenciálů v 
horizontálním přístupu v případě 
bohatších regionů), a proto tuto 
přechodnou kategorii odmítá;

vypouští se

Or. cs
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Pozměňovací návrh 280
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že obecná nová 
kategorie podpory od 75 % do 90 % 
odporuje osvědčeným zásadám politiky 
soudržnosti EU (podpora nejslabších, 
sdružování  vnitřních potenciálů v 
horizontálním přístupu v případě 
bohatších regionů), a proto tuto 
přechodnou kategorii odmítá;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Alain Cadec, Jean-Luc Bennahmias

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že obecná nová 
kategorie podpory od 75 % do 90 % 
odporuje osvědčeným zásadám politiky 
soudržnosti EU (podpora nejslabších, 
sdružování  vnitřních potenciálů v 
horizontálním přístupu v případě 
bohatších regionů), a proto tuto 
přechodnou kategorii odmítá;

23. požaduje, aby pro regiony, jejichž 
HDP na jednoho obyvatele se pohybuje v 
rozmezí od 75 % do 95 % evropského 
průměru, byl vytvořen zvláštní režim v 
podobě nové přechodné kategorie nebo 
alespoň zvláštní režim v rámci cíle 2, který 
by těmto regionům zajistil náležité 
zacházení; domnívá se, že tento zvláštní 
režim, který by byl financován z úspor, jež 
by měly vzniknout v souvislosti s 
vyřazením některých regionů z rámce cíle 
1, by měl být rozpočtově neutrální, ale 
neměl by v žádném případě vést ke 
krácení finanční podpory poskytované 
regionům, jichž se v současnosti týká cíl 
2;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že obecná nová 
kategorie podpory od 75 % do 90 % 
odporuje osvědčeným zásadám politiky 
soudržnosti EU (podpora nejslabších, 
sdružování  vnitřních potenciálů v 
horizontálním přístupu v případě 
bohatších regionů), a proto tuto 
přechodnou kategorii odmítá;

23. žádá, aby na podporu regionů, na 
které se přestane vztahovat cíl 
„konvergence“, a pro regiony, jejichž 
HDP na jednoho obyvatele je pohybuje v 
rozmezí od 75 % do 90 %, byl stanoven 
přechodný cíl, který by nahradil 
současnou návaznou podporu a s ní 
spojený systém vyřazení a mohl tak 
vzniknout spravedlivý systém, který 
zohledňuje nepříznivé dopady 
hospodářské krize; je přesvědčen, že 
takový systém zaručí rovné zacházení s 
jednotlivými regiony a umožní ve větší 
míře využívat vnitřní rozvojový potenciál 
všech regionů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že obecná nová 
kategorie podpory od 75 % do 90 % 
odporuje osvědčeným zásadám politiky 
soudržnosti EU (podpora nejslabších, 
sdružování  vnitřních potenciálů v 
horizontálním přístupu v případě 
bohatších regionů), a proto tuto 

23. zastává názor, že pro regiony, které 
překročily práh způsobilosti pro podporu v 
rámci cíle „konvergence“, nedosáhly však 
dosud plné konkurenceschopnosti, je s 
ohledem na potřeby jejich rozvoje 
nezbytné zavést novou přechodnou
kategorii; žádá, aby byla věnována 
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přechodnou kategorii odmítá; pozornost zvláštní situaci regionů, na 
které se cíl „konvergence“ přestane 
vztahovat poprvé;

Or. es

Pozměňovací návrh 284
Patrice Tirolien, Estelle Grelier, Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že obecná nová 
kategorie podpory od 75 % do 90 %
odporuje osvědčeným zásadám politiky 
soudržnosti EU (podpora nejslabších, 
sdružování  vnitřních potenciálů v 
horizontálním přístupu v případě 
bohatších regionů), a proto tuto 
přechodnou kategorii odmítá;

23. požaduje vytvoření nové přechodné 
kategorie pro regiony, jejichž HDP se 
pohybuje v rozmezí od 75 % do 90 %
evropského průměru HDP; cílem tohoto 
systému by bylo omezit mezní účinky, k 
nimž dochází na rozmezí 75 % evropského 
HDP (současná hranice způsobilosti mezi 
cílem „konvergence“ a „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“), a 
zaručit rovné zacházení s regiony z obou 
těchto skupin; snažil by se brát v úvahu 
problémy, s nimiž se potýkají jak regiony, 
na které se v roce 2013 poprvé nebude 
vztahovat cíl „konvergence“, tak regiony, 
na které se sice v současném 
programovém období vztahuje cíl 
„regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“, přesto však mají 
strukturální socioekonomické potíže, které 
vznikly v důsledku provádění strategie 
Evropa 2020, a trpí vnitřními 
regionálními nerovnostmi; vytvořením 
této kategorie by neměly být penalizovány 
regiony, které v současnosti čerpají 
podporu v rámci cíle „konvergence“ nebo 
cíle „regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“ nebo jsou v současnosti ve 
fázi přistupování či vyřazování;

Or. fr
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