
AM\865326CS.doc PE464.689v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Výbor pro regionální rozvoj

2011/2035(INI)

20. 4. 2011

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
285 – 569

Návrh zprávy
Markus Pieper
(PE462.538v01-00)

Pátá zpráva Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 
2013
(2011/2035(INI))



PE464.689v01-00 2/156 AM\865326CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\865326CS.doc 3/156 PE464.689v01-00

CS

Pozměňovací návrh 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

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. 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; připomíná nicméně, že je třeba 
zavést spolehlivou, přiměřenou, 
konsolidovanou, reformovanou a v 
případě potřeby i déle trvající návaznou 
podporu v rámci strategie zaměřené na 
oblasti, které čerpaly nejvíce podpory v 
rámci konvergenčního cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Tamás Deutsch

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

Pozměňovací návrh 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23 a. obává se, že přechodná kategorie, 
kterou navrhuje Komise, zůstane trvalým 
prvkem a bude poškozovat ostatní 
regiony; požaduje proto, aby byla 
stanovena časově omezená a degresivní 
přechodná pravidla, která budou platit 
pouze pro regiony, jichž se v současnosti 
týká cíl „konvergence“;

Or. de

Pozměňovací návrh 288
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 

24. je pevně přesvědčen, že cíl „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení příspěvku EFRR na tento cíl na
úroveň odpovídající 7 % celkového 
rozpočtu politiky soudržnosti; zdůrazňuje 
význam příhraničních regionů z hlediska 
dosažení cílů EU 2020; domnívá se, že je 
nezbytné těsnější propojení s 
transevropskými sítěmi v souladu s 
evropskými prioritami i s přeshraničními 
infrastrukturami, a požaduje pro všechny 
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odpovídající dodatečnou finanční podporu; příhraniční regiony odpovídající 
dodatečnou finanční podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční 
podporu;

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce představuje největší evropskou 
přidanou hodnotu, a že je proto třeba jej
posílit na všech vnitřních hranicích EU a 
ve všech třech dimenzích této spolupráce 
(přeshraniční, meziregionální, nadnárodní), 
a vyzývá ke zvýšení podílu strukturálních 
fondů na 7 %; zdůrazňuje význam 
příhraničních regionů pro integraci 
Evropské unie a posilování soudržnosti 
napříč vnitrostátními hranicemi; 
zdůrazňuje význam odstraňování 
nedostatků udržitelných druhů 
infrastruktury pro dosažení cílů EU 2020; 
požaduje, aby míra spolufinancování byla 
u všech fondů a ve všech programech o 10 
procentních bodů vyšší než je prémiová 
podpora pro územní soudržnost, z důvodu 
vyšších nákladů na složité rozhodovací 
postupy používané u multilaterálních 
projektů; zdůrazňuje přidanou hodnotu 
evropských seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) a podporuje jejich 
rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné



PE464.689v01-00 6/156 AM\865326CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční 
podporu;

24. je pevně přesvědčen, že cíl „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
hranicích EU a ve všech třech dimenzích 
této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu fondů vyčleněného na tento 
účel; zdůrazňuje jeho význam z hlediska 
dosažení cílů EU 2020;

Or. es

Pozměňovací návrh 291
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 
7 %, přičemž tento podíl by neměl být 
přidělován členským státům, nýbrž 
programům, na něž by se proto nemělo 
vztahovat omezovací pravidlo; zdůrazňuje 
význam příhraničních regionů z hlediska 
dosažení cílů EU 2020; domnívá se, že je 
nezbytné těsnější propojení s 
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odpovídající dodatečnou finanční 
podporu;

transevropskými sítěmi v souladu s 
evropskými prioritami i s přeshraničními 
infrastrukturami;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční 
podporu;

24. je přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní); zdůrazňuje 
význam příhraničních regionů z hlediska 
dosažení cílů EU 2020; domnívá se, že je 
nezbytné těsnější propojení s 
transevropskými sítěmi v souladu s 
evropskými prioritami i s přeshraničními 
infrastrukturami;

Or. it

Pozměňovací návrh 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
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spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními 
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 
7 %; žádá, aby přidělování prostředků na 
všechny programy územní spolupráce 
probíhalo na základě jednotných kritérií
takovým způsobem, aby tyto programy 
mohly strategickým a integrovaným 
způsobem reagovat na potřeby a zvláštní 
podmínky každého dotčeného území a 
geografické oblasti; zdůrazňuje význam 
příhraničních regionů z hlediska dosažení 
cílů EU 2020; domnívá se, že je nezbytné 
zlepšit koordinaci transevropských sítí a 
jejich dotací v souladu s evropskými 
prioritami i s přeshraničními 
infrastrukturami, a požaduje pro všechny 
příhraniční regiony odpovídající 
dodatečnou finanční podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 294
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními 
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů; 
zdůrazňuje význam příhraničních regionů z 
hlediska dosažení cílů EU 2020; domnívá 
se, že je nezbytné těsnější propojení s 
transevropskými sítěmi v souladu s 
evropskými prioritami i s přeshraničními 
infrastrukturami, a požaduje pro všechny 
příhraniční regiony odpovídající 
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odpovídající dodatečnou finanční podporu; dodatečnou finanční podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 
10 %; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými sítěmi v 
souladu s evropskými prioritami i s 
přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

Or. de

Pozměňovací návrh 296
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke
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zvýšení podílu strukturálních fondů na 7
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

zvýšení podílu strukturálních fondů na 
10 %; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020 a 
uznává úlohu regionů hraničících se 
dvěma nebo více státy, jež nejsou členy 
EU, která spočívá v tom, že přispívají k 
plnění cílů politiky sousedství; domnívá 
se, že je nezbytné těsnější propojení s 
transevropskými sítěmi v souladu s 
evropskými prioritami i s přeshraničními 
infrastrukturami, a požaduje pro všechny 
příhraniční regiony odpovídající 
dodatečnou finanční podporu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 
7 %; vyzývá Komisi, aby část tohoto 
vyššího podílu vyčlenila na projekty 
určené pro synergie na vyšší úrovni 
spolupráce mezi regiony, které odpovídají 
rozdílným cílům (mezi regiony s cílem 3 a 
2, regiony s cílem 3 a 1, regiony s cílem 2 
a 1), jakož i na projekty, které jsou určené 
výlučně pro vyšší úroveň spolupráce mezi 
regiony s cílem 1; zdůrazňuje význam 
příhraničních regionů z hlediska dosažení 
cílů EU 2020; domnívá se, že je nezbytné 
těsnější propojení s transevropskými sítěmi 
v souladu s evropskými prioritami i s 
přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 
7 %; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými sítěmi v 
souladu s evropskými prioritami i s 
přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu; 
požaduje zjednodušení prováděcích 
pravidel, jimiž se řídí programy cíle 3, na 
základě zásady proporcionality a požaduje 
rovněž vytvoření jednotného souboru 
pravidel způsobilosti, neboť všechna tato 
pravidla jsou předpokladem větší 
účinnosti a viditelnosti těchto programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Manfred Weber

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
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spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 
7 %; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými sítěmi v 
souladu s evropskými prioritami i s 
přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu; 
zdůrazňuje těsnou vazbu činitelů 
s rozhodovací pravomocí na místní 
úroveň, protože jedině tak mohou mít 
programy skutečný smysl;

Or. de

Pozměňovací návrh 300
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými sítěmi,
zejména sítěmi dopravními a 
energetickými, v souladu s evropskými 
prioritami i s přeshraničními 
infrastrukturami, a požaduje pro všechny 
příhraniční regiony odpovídající 
dodatečnou finanční podporu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 301
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými dopravními
sítěmi v souladu s evropskými prioritami i 
s přeshraničními infrastrukturami, a 
požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ 
spolupráce je třeba posílit na všech 
vnitřních hranicích EU a ve všech třech 
dimenzích této spolupráce (přeshraniční, 
meziregionální, nadnárodní), a vyzývá ke 
zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 
%; zdůrazňuje význam příhraničních 
regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; 
domnívá se, že je nezbytné těsnější 
propojení s transevropskými sítěmi,
zejména sítěmi dopravními a 
energetickými, v souladu s evropskými 
prioritami i s přeshraničními 
infrastrukturami, a požaduje pro všechny 
příhraniční regiony odpovídající 
dodatečnou finanční podporu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24 a. domnívá se, že ESÚS představuje 
jedinečný a velmi cenný nástroj územní 
správy, který odpovídá potřebám 
strukturované spolupráce a který musí být 
propagován jako nástroj budování 
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systémů přeshraniční správy, schopný 
vytvářet na regionální a místní úrovni  
odpovědnost za provádění různých druhů 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily regionální spoluúčast na 
provádění cílů EU 2020;

25. zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti, 
integrované programy rozvoje a ohrozily 
regionální spoluúčast na provádění cílů EU 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily regionální spoluúčast na 
provádění cílů EU 2020;

25. zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily schopnost vytvářet synergie, 
účinnost intervencí a tím i regionální 
spoluúčast na provádění cílů EU 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily regionální spoluúčast na 
provádění cílů EU 2020;

25. zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily schopnost přispívat k provádění 
cílů politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily regionální spoluúčast na
provádění cílů EU 2020;

25. zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily regionální spoluúčast na evropské 
politice soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 307
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zastává názor, že nové tematické fondy 25. naprosto odmítá veškeré návrhy na 
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(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily regionální spoluúčast na 
provádění cílů EU 2020;

podřízení politiky soudržnosti 
vnitrostátním či odvětvovým zájmům; na 
zastává názor, že nové tematické fondy 
(klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a 
ohrozily regionální spoluúčast na 
provádění cílů EU 2020;

Or. lt

Pozměňovací návrh 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. požaduje, aby ESF jako součást 
politiky soudržnosti i nadále podporoval 
sociální začlenění, hospodářský růst a 
zaměstnanost; považuje ESF za 
nejdůležitější nástroj EU, pokud jde o trh 
práce a politiku zaměstnanosti; zvláštní 
význam přikládá podpoře kvalifikace a 
mobility, větší rovnosti příležitostí obou 
pohlaví, začleňování znevýhodněných 
osob i podpoře malých a středních 
podniků;

26. požaduje, aby ESF zastřešovala i 
nadále politika soudržnosti; poukazuje na 
jeho zvláštní roli, která spočívá v tom, že 
je to nejdůležitější nástroj zaměřený na 
politiky v oblasti trhu práce a
zaměstnanosti a na sociální soudržnost 
všech regionů, a to zejména vzhledem k 
jeho přínosu k sociálnímu začlenění, 
vzdělávání, odbornému výcviku a 
celoživotnímu učení, přechodu na 
udržitelné hospodářství a boji proti 
chudobě; zdůrazňuje, že veřejné orgány 
tuto roli samy plnit nemohou, nýbrž že 
jsou to zejména subjekty mimo oblast 
veřejné správy, včetně společností z oblasti 
sociální ekonomiky, které mají ústřední 
roli, pokud jde o podávání zpráv o 
sociálním začleňování; požaduje, aby byl 
ve větší míře zohledňován územní přístup, 
čímž se zvýší jeho účinnost a viditelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
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Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. požaduje, aby ESF jako součást 
politiky soudržnosti i nadále podporoval 
sociální začlenění, hospodářský růst a 
zaměstnanost; považuje ESF za 
nejdůležitější nástroj EU, pokud jde o trh 
práce a politiku zaměstnanosti; zvláštní 
význam přikládá podpoře kvalifikace a 
mobility, větší rovnosti příležitostí obou 
pohlaví, začleňování znevýhodněných 
osob i podpoře malých a středních 
podniků;

26. konstatuje, že ESF má klíčový význam 
pro sociální začleňování a pro politiku v 
oblasti trhu práce a zaměstnanosti; 
požaduje, aby ESF jako součást politiky 
soudržnosti i nadále posiloval sociální
soudržnost, zlepšoval zaměstnanost a 
pracovní příležitosti, podporoval 
vzdělávání pracovníků a přizpůsobování 
jejich schopností poptávce na trhu práce
takovým způsobem, aby nabízel lepší 
uplatnění, podporoval rovnost mužů a 
žen, začleňoval znevýhodněné osoby a 
podporoval rozvoj sociální ekonomiky a 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. požaduje, aby ESF jako součást 
politiky soudržnosti i nadále podporoval 
sociální začlenění, hospodářský růst a 
zaměstnanost; považuje ESF za 
nejdůležitější nástroj EU, pokud jde o trh 
práce a politiku zaměstnanosti; zvláštní 
význam přikládá podpoře kvalifikace a 
mobility, větší rovnosti příležitostí obou 
pohlaví, začleňování znevýhodněných osob 
i podpoře malých a středních podniků;

26. požaduje, aby ESF jako součást 
politiky soudržnosti i nadále podporoval 
sociální začlenění, hospodářský růst a 
zaměstnanost; považuje ESF za 
nejdůležitější nástroj EU, pokud jde o trh 
práce a politiku zaměstnanosti; zvláštní 
význam přikládá podpoře kvalifikace a 
mobility s důrazem na vzdělání 
odpovídající místním potřebám, větší 
rovnosti příležitostí obou pohlaví, pro 
osoby se zdravotním postižením ,
začleňování a znovuzačleňování
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znevýhodněných osob i podpoře malých a 
středních podniků a samostatně 
podnikajících osob;

Or. fr

Pozměňovací návrh 311
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. požaduje, aby ESF jako součást 
politiky soudržnosti i nadále podporoval 
sociální začlenění, hospodářský růst a 
zaměstnanost; považuje ESF za 
nejdůležitější nástroj EU, pokud jde o trh 
práce a politiku zaměstnanosti; zvláštní 
význam přikládá podpoře kvalifikace a 
mobility, větší rovnosti příležitostí obou 
pohlaví, začleňování znevýhodněných osob 
i podpoře malých a středních podniků;

26. požaduje, aby ESF jako součást 
politiky soudržnosti uplatňoval ve větší 
míře územní přístup, aby se zvýšila 
účinnost a viditelnost jeho intervencí a 
zacílení politik financovaných z jeho 
prostředků; připomíná, že by měl větší 
měrou podporovat sociální začlenění, 
hospodářský růst a zaměstnanost; považuje 
ESF za nejdůležitější nástroj EU, pokud jde 
o trh práce a politiku zaměstnanosti; 
zvláštní význam přikládá podpoře 
kvalifikace a mobility, větší rovnosti 
příležitostí obou pohlaví, začleňování 
znevýhodněných osob i podpoře malých a 
středních podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 312
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. požaduje, aby ESF jako součást 
politiky soudržnosti i nadále podporoval 

26. požaduje, aby ESF jako součást 
politiky soudržnosti i nadále podporoval 



AM\865326CS.doc 19/156 PE464.689v01-00

CS

sociální začlenění, hospodářský růst a 
zaměstnanost; považuje ESF za 
nejdůležitější nástroj EU, pokud jde o trh 
práce a politiku zaměstnanosti; zvláštní 
význam přikládá podpoře kvalifikace a 
mobility, větší rovnosti příležitostí obou 
pohlaví, začleňování znevýhodněných osob 
i podpoře malých a středních podniků;

sociální začlenění, hospodářský růst a 
zaměstnanost; považuje ESF za 
nejdůležitější nástroj EU, pokud jde o trh 
práce a politiku zaměstnanosti; zvláštní 
význam přikládá podpoře kvalifikace a 
mobility, větší rovnosti příležitostí obou 
pohlaví, začleňování znevýhodněných osob 
i podpoře sociálních služeb, sociálního 
začlenění a malých a středních podniků; 
opětovně poukazuje na to, že ESF by měl 
zůstat klíčovou součástí politiky 
soudržnosti a sloužit společně s EFRR 
rozvojovým potřebám regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování;

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování; vyzývá také k budování lépe 
fungujících synergií mezi ERF a EFRR;

Or. fr

Pozměňovací návrh 314
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování;

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování; podporuje zavedení možnosti 
programů financovaných z více fondů, 
která by ještě více usnadnila integrované 
přístupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování;

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování a zavedla možnost programů 
financovaných z více fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na synergie integrovaných 27. poukazuje na synergie integrovaných 
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přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování;

přístupů k místnímu a regionálnímu 
rozvoji, zejména ve spojení ESF s EFRR, a 
požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování;

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby byla stanovena jednotná 
pravidla způsobilosti a aby se rozšířila a 
usnadnila možnost křížového financování 
mezi oběma fondy právě s ohledem na 
integrované rozvojové plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování;

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování vycházející z místních potřeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování;

27. poukazuje na synergie integrovaných 
přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost 
křížového financování mezi oběma fondy 
právě s ohledem na integrované rozvojové 
plánování vycházející z místních potřeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27 a. v zájmu zvýšení úrovně synergií 
žádá, aby v rámci politiky soudržnosti a 
strukturální politiky byly ve větší míře 
integrovány odvětvové politiky (v oblasti 
dopravy, energetiky, výzkumu, ochrany 
životního prostředí, vzdělávání), a bylo tak 
možné dosáhnout vyšší efektivity a lepší 
koordinace mezi strukturálními fondy, 
rámcovým programem pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) a 
rámcovým programem pro výzkum a 
vývoj; domnívá se, že vytváření programů 
financovaných z více fondů by mohlo 
přispět k integrovanějšímu způsobu práce 
a zvýšit efektivitu těchto různých fondů; 
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domnívá se, že vnitrostátní / regionální 
rozvojová partnerství jsou vhodným 
nástrojem slučování různých politik; 
podtrhuje v této souvislosti potřebu vytyčit 
jasně vymezené cíle a vyhodnocovat, zda 
se členským státům těchto cílů podařilo 
dosáhnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 27 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27 c. navrhuje, aby politiky v oblasti 
výzkumu a vývoje byly ve větší míře 
územně zaměřeny; zdůrazňuje proto 
význam přizpůsobování politiky 
soudržnosti a politik v oblasti výzkumu a 
vývoje specifickým potřebám jednotlivých 
oblastí; neboť vzhledem k tomu, že ve 
všech regionech nelze uplatňovat tutéž 
strategii, je nyní velmi důležité, aby se do 
navrhování a využívání fondů 
regionálního rozvoje a programů 
výzkumu a inovací zapojovaly regionální 
a místní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. požaduje společný strategický rámec 
pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti, EZFRV 
a ERF pro programové období po roce 
2013; zastává názor, že model jednotného 
regulačního přístupu (pokud jde o správu, 
způsobilost, audit, pravidla pro 
vykazování) musí být dále posílen 
společným rámcovým nařízením;

28. požaduje společný strategický rámec 
pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti, EZFRV 
a ERF pro programové období po roce 
2013; zastává názor, že model jednotného 
regulačního přístupu (pokud jde o správu, 
způsobilost, audit, pravidla pro 
vykazování) musí být dále posílen;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. požaduje společný strategický rámec 
pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti, EZFRV 
a ERF pro programové období po roce 
2013; zastává názor, že model jednotného 
regulačního přístupu (pokud jde o správu, 
způsobilost, audit, pravidla pro 
vykazování) musí být dále posílen 
společným rámcovým nařízením;

28. požaduje společný strategický rámec 
pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti, 
rámcové programy, EZFRV a ERF pro 
programové období po roce 2013; zastává 
názor, že model jednotného regulačního 
přístupu (pokud jde o správu, způsobilost, 
audit, pravidla pro vykazování) musí být 
dále posílen společným rámcovým 
nařízením; upozorňuje v této souvislosti na 
to, že k dosažení výsledků je nezbytná 
hladká součinnost jednotlivých fondů; 
žádá Komisi, aby v souladu s tím provedla 
patřičné úpravy, aby se příslušné fondy 
mohly pokud možno navzájem doplňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Patrice Tirolien
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. požaduje společný strategický rámec 
pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti, EZFRV 
a ERF pro programové období po roce 
2013; zastává názor, že model jednotného 
regulačního přístupu (pokud jde o správu, 
způsobilost, audit, pravidla pro 
vykazování) musí být dále posílen 
společným rámcovým nařízením;

28. požaduje společný strategický rámec 
pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti, EZFRV 
a ERF pro programové období po roce 
2013; zastává názor, že model jednotného 
regulačního přístupu (pokud jde o správu, 
způsobilost, audit, pravidla pro 
vykazování) musí být dále posílen 
společným rámcovým nařízením; 
připomíná svůj stálý zájem na 
upřednostňování postupů, které jsou co 
nejjednodušší a pro místní subjekty co 
nejsnáze zvládnutelné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 325
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. požaduje společný strategický rámec 
pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti, EZFRV 
a ERF pro programové období po roce 
2013; zastává názor, že model jednotného 
regulačního přístupu (pokud jde o správu, 
způsobilost, audit, pravidla pro 
vykazování) musí být dále posílen 
společným rámcovým nařízením;

28. (Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 326
Danuta Maria Hübner
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Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28 a. žádá, aby Rada a Parlament přijaly 
řádným legislativním postupem na 
základě článku 177 SFEU nový společný 
strategický rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné 
cíle pro členské státy a regiony s cílem 
vytvořit jednotnější správní struktury pro 
strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
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rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné 
cíle pro členské státy a regiony s cílem 
vytvořit jednotnější správní struktury pro 
strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a spolu s tím i 
přerozdělení prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné 
cíle pro členské státy a regiony s cílem 
vytvořit jednotnější správní struktury pro 
strukturální fondy EU a pro regionální
programy rozvoje venkova;

29. navrhuje, aby byla provedena 
harmonizace pravidel, jimiž se řídí fondy 
patřící do společného strategického 
rámce; při harmonizaci správních 
struktur je nutno zohledňovat specifické 
regionální podmínky;

Or. de

Pozměňovací návrh 330
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné 
cíle pro členské státy a regiony s cílem 
vytvořit jednotnější správní struktury pro 

29. požaduje závazné cíle pro členské státy 
a regiony s cílem vytvořit jednotnější 
správní struktury pro strukturální fondy EU 
a pro regionální programy rozvoje venkova
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strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné 
cíle pro členské státy a regiony s cílem 
vytvořit jednotnější správní struktury pro 
strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce; toto znovuzačlenění
by nicméně nemělo vést ke krácení 
rozpočtových prostředků přidělených 
EFRR a EZFRV; požaduje rovněž 
závazné cíle pro členské státy a regiony s 
cílem vytvořit jednotnější správní struktury 
pro strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné 
cíle pro členské státy a regiony s cílem 
vytvořit jednotnější správní struktury pro 
strukturální fondy EU a pro regionální 

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce; staví se nicméně 
proti tomu, aby toto znovuzačlenění vedlo 
ke krácení rozpočtových prostředků 
přidělených EFRR a EZFRV; požaduje 
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programy rozvoje venkova; závazné cíle pro členské státy a regiony s 
cílem vytvořit jednotnější správní struktury 
pro strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

Or. fr

Pozměňovací návrh 333
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné 
cíle pro členské státy a regiony s cílem 
vytvořit jednotnější správní struktury pro 
strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje společné 
ukazatele pro členské státy a regiony s 
cílem vytvořit jednotnější správní struktury 
pro strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
znovuzačlenění regionálních programů v 
rámci EZFRV (současné charakteristiky 3 
a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné 
cíle pro členské státy a regiony s cílem 
vytvořit jednotnější správní struktury pro 
strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno 
začlenění regionálních programů v rámci 
EZFRV (současné charakteristiky 3 a 4) do 
tohoto rámce a požaduje závazné cíle pro 
členské státy a regiony s cílem vytvořit 
jednotnější správní struktury pro 
strukturální fondy EU a pro regionální 
programy rozvoje venkova;
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Or. en

Pozměňovací návrh 335
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v 
sociálním fondu; požaduje, aby byl 
proveden přezkum, jak dalece by sloučení 
Fondu soudržnosti a Fondu pro 
regionální rozvoj mohlo odpovídat 
evropským smlouvám; poukazuje na to, že 
úkoly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti jsou obvykle 
plánovány na financování stejného typu 
projektů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 

vypouští se
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jeho úkol přiměřeně zohledněn v 
sociálním fondu; požaduje, aby byl 
proveden přezkum, jak dalece by sloučení 
Fondu soudržnosti a Fondu pro 
regionální rozvoj mohlo odpovídat 
evropským smlouvám; poukazuje na to, že 
úkoly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti jsou obvykle 
plánovány na financování stejného typu 
projektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v 
sociálním fondu; požaduje, aby byl 
proveden přezkum, jak dalece by sloučení 
Fondu soudržnosti a Fondu pro 
regionální rozvoj mohlo odpovídat 
evropským smlouvám; poukazuje na to, že 
úkoly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti jsou obvykle 
plánovány na financování stejného typu 
projektů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost;
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v 
sociálním fondu; požaduje, aby byl 
proveden přezkum, jak dalece by sloučení 
Fondu soudržnosti a Fondu pro 
regionální rozvoj mohlo odpovídat 
evropským smlouvám; poukazuje na to, že 
úkoly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti jsou obvykle 
plánovány na financování stejného typu 
projektů;

30. požaduje z důvodů účelnosti 
koordinaci fondů, které jsou významné pro 
regionální rozvoj a soudržnost, aby 
nedocházelo ke zdvojování;

Or. es

Pozměňovací návrh 339
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v sociálním 
fondu; požaduje, aby byl proveden 
přezkum, jak dalece by sloučení Fondu 
soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj 
mohlo odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v sociálním 
fondu; požaduje, aby byl proveden 
přezkum, jak dalece by sloučení Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu
a Fondu pro regionální rozvoj mohlo 
odpovídat evropským smlouvám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 340
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v 
sociálním fondu; požaduje, aby byl 
proveden přezkum, jak dalece by sloučení 
Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální 
rozvoj mohlo odpovídat evropským 
smlouvám; poukazuje na to, že úkoly 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Fondu soudržnosti jsou obvykle plánovány 
na financování stejného typu projektů;

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
požaduje, aby byl proveden přezkum, jak 
dalece by sloučení Fondu soudržnosti a 
Fondu pro regionální rozvoj mohlo 
odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

Or. it

Pozměňovací návrh 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v sociálním 
fondu; požaduje, aby byl proveden 
přezkum, jak dalece by sloučení Fondu 

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v sociálním 
fondu;
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soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj 
mohlo odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v 
sociálním fondu; požaduje, aby byl 
proveden přezkum, jak dalece by sloučení 
Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální 
rozvoj mohlo odpovídat evropským 
smlouvám; poukazuje na to, že úkoly 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Fondu soudržnosti jsou obvykle plánovány 
na financování stejného typu projektů;

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
požaduje, aby byl proveden přezkum, jak 
dalece by sloučení Fondu soudržnosti a 
Fondu pro regionální rozvoj mohlo 
odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v 
sociálním fondu; požaduje, aby byl 
proveden přezkum, jak dalece by sloučení 
Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální 
rozvoj mohlo odpovídat evropským 
smlouvám; poukazuje na to, že úkoly 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Fondu soudržnosti jsou obvykle plánovány 
na financování stejného typu projektů;

30. požaduje z důvodů účelnosti sloučení 
fondů, které jsou významné pro regionální 
rozvoj a soudržnost; doporučuje, aby byl 
Evropský fond pro přizpůsobení se
globalizaci opuštěn jako samostatný 
nástroj a aby byl zefektivněn a začleněn 
do strukturálních fondů, přičemž je nutno 
zajistit, aby tím nedošlo ke snížení 
celkového objemu prostředků pro kapitolu 
Soudržnost; požaduje, aby byl proveden 
přezkum, jak dalece by sloučení Fondu 
soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj 
mohlo odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v 
sociálním fondu; požaduje, aby byl 
proveden přezkum, jak dalece by sloučení 
Fondu soudržnosti a Fondu pro regionální 
rozvoj mohlo odpovídat evropským 
smlouvám; poukazuje na to, že úkoly 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Fondu soudržnosti jsou obvykle plánovány 
na financování stejného typu projektů;

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci zefektivněn a 
začleněn do sociálního fondu; požaduje, 
aby byl proveden přezkum, jak dalece by 
sloučení Fondu soudržnosti a Fondu pro 
regionální rozvoj mohlo odpovídat 
evropským smlouvám; poukazuje na to, že 
úkoly Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti jsou obvykle 
plánovány na financování stejného typu 
projektů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 345
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v sociálním 
fondu; požaduje, aby byl proveden 
přezkum, jak dalece by sloučení Fondu 
soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj 
mohlo odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v sociálním 
fondu, aniž by to mělo celkově vliv na 
kapitolu Soudržnost v rámci rozpočtu EU; 
požaduje, aby byl proveden přezkum, jak 
dalece by sloučení Fondu soudržnosti a 
Fondu pro regionální rozvoj mohlo 
odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení 
resp. sloučení fondů, které jsou významné 
pro regionální rozvoj a soudržnost; 
doporučuje, aby byl globalizační fond 
opuštěn jako samostatný nástroj a aby byl 
jeho úkol přiměřeně zohledněn v sociálním 

30. požaduje z důvodů účelnosti lepší 
koordinaci fondů, které jsou významné pro 
regionální rozvoj a soudržnost; doporučuje, 
aby byl globalizační fond opuštěn jako 
samostatný nástroj a aby byl jeho úkol 
přiměřeně zohledněn v sociálním fondu; 
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fondu; požaduje, aby byl proveden 
přezkum, jak dalece by sloučení Fondu 
soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj 
mohlo odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

požaduje, aby byl proveden přezkum, jak 
dalece by sloučení Fondu soudržnosti a 
Fondu pro regionální rozvoj mohlo 
odpovídat evropským smlouvám; 
poukazuje na to, že úkoly Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30 a. požaduje revizi nařízení týkajícího se 
přeshraniční spolupráce na vnějších 
hranicích a Evropského nástroje 
sousedství a partnerství (ENPI) v jeho 
stávající podobě a začlenění těchto fondů 
pod cíl 3 („územní spolupráce“);

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 30 – odst. 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

poukazuje na to, že Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci je 
komplementárním nástrojem plnění cílů 
Evropského sociálního fondu, protože 
jeho úloha spočívá v tom, že 
pracovníkům, kteří v důsledku globalizace 
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a krize ztratili zaměstnání, umožňuje najít 
práci;

Or. it

Pozměňovací návrh 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá stanovení cílů rozvojových a 
investičních partnerství mezi EU a 
členskými státy, která navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny 
investiční priority pro provádění strategie 
EU-2020 a dalších cílů stanovených v 
rámci politiky soudržnosti a strukturální 
politiky; považuje za žádoucí co 
nejrychlejší vyjasnění konkrétního 
rozdělení pravomocí mezi zúčastněné 
úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních 
pravomocí v souladu se zásadou 
subsidiarity;

31. zdůrazňuje, že do rozhodování o 
prioritách politiky soudržnosti je třeba v 
co nejvyšší míře zapojit regionální a 
místní orgány, sociální partnery a 
nevládní organizace; zdůrazňuje 
skutečnost, že víceúrovňová správa je 
jedním ze základních principů politiky 
soudržnosti a má zásadní význam pro 
zajištění kvality rozhodovacího procesu, 
strategického plánování a uskutečňování 
cílů; považuje za žádoucí co nejrychlejší 
vyjasnění konkrétního rozdělení pravomocí 
mezi zúčastněné úrovně a požaduje 
posílení regionálních pravomocí v souladu 
se zásadou subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá stanovení cílů rozvojových a 
investičních partnerství mezi EU a 

31. vítá stanovení cílů rozvojových a 
investičních partnerství mezi EU a 
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členskými státy, která navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny 
investiční priority pro provádění strategie 
EU-2020 a dalších cílů stanovených v 
rámci politiky soudržnosti a strukturální 
politiky; považuje za žádoucí co 
nejrychlejší vyjasnění konkrétního 
rozdělení pravomocí mezi zúčastněné 
úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních pravomocí 
v souladu se zásadou subsidiarity;

členskými státy, které navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny cíle 
politiky soudržnosti a příslušné priority 
pro provádění strategie EU-2020; považuje 
za žádoucí co nejrychlejší vyjasnění 
konkrétního rozdělení pravomocí mezi 
zúčastněné úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních pravomocí 
v souladu se zásadou subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá stanovení cílů rozvojových a 
investičních partnerství mezi EU a 
členskými státy, která navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny 
investiční priority pro provádění strategie 
EU-2020 a dalších cílů stanovených v 
rámci politiky soudržnosti a strukturální 
politiky; považuje za žádoucí co 
nejrychlejší vyjasnění konkrétního 
rozdělení pravomocí mezi zúčastněné 
úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních pravomocí 
v souladu se zásadou subsidiarity;

31. vítá stanovení cílů rozvojových a 
investičních partnerství mezi EU a 
členskými státy, které navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny 
investiční priority pro provádění strategie 
EU-2020 a dalších cílů stanovených v 
rámci politiky soudržnosti; považuje za 
žádoucí co nejrychlejší vyjasnění 
konkrétního rozdělení pravomocí mezi 
zúčastněné úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních pravomocí 
v souladu se zásadou subsidiarity;

Or. es
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Pozměňovací návrh 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá stanovení cílů rozvojových a 
investičních partnerství mezi EU a 
členskými státy, která navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny 
investiční priority pro provádění strategie 
EU-2020 a dalších cílů stanovených v 
rámci politiky soudržnosti a strukturální 
politiky; považuje za žádoucí co 
nejrychlejší vyjasnění konkrétního 
rozdělení pravomocí mezi zúčastněné 
úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních pravomocí 
v souladu se zásadou subsidiarity;

31. vítá stanovení cílů rozvojových a 
investičních partnerství mezi EU a 
členskými státy, které navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny 
investiční priority pro provádění strategie 
EU-2020 a dalších cílů stanovených v 
rámci politiky soudržnosti a strukturální 
politiky; považuje za žádoucí co 
nejrychlejší vyjasnění konkrétního 
rozdělení pravomocí mezi zúčastněné 
úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních a místních 
pravomocí v souladu se zásadou 
subsidiarity; požaduje, aby řádná účast 
partnerů při uzavírání smluv o rozvoji a 
investicích byla stvrzena přijetím 
jednoznačného závazku;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá stanovení cílů rozvojových a 
investičních partnerství mezi EU a 
členskými státy, která navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny 

31. vítá stanovení cílů rozvojových a
investičních partnerství mezi EU a 
členskými státy, které navrhuje Komise 
(namísto dřívějších strategických 
rámcových plánů jednotlivých členských 
států); žádá, aby zde byly stanoveny 
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investiční priority pro provádění strategie 
EU-2020 a dalších cílů stanovených v 
rámci politiky soudržnosti a strukturální 
politiky; považuje za žádoucí co 
nejrychlejší vyjasnění konkrétního 
rozdělení pravomocí mezi zúčastněné 
úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních pravomocí 
v souladu se zásadou subsidiarity;

klíčové investiční priority pro provádění 
strategie EU-2020 a dalších cílů 
stanovených v rámci politiky soudržnosti a 
strukturální politiky; považuje za žádoucí 
co nejrychlejší vyjasnění konkrétního 
rozdělení pravomocí mezi zúčastněné 
úrovně a požaduje dodržování 
vnitrostátních resp. regionálních pravomocí 
v souladu se zásadou subsidiarity;

Or. bg

Pozměňovací návrh 354
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31 a. požaduje, aby členské státy v 
budoucích smlouvách o partnerství a 
rozvoji, které nahradí dřívější vnitrostátní 
rámcové strategické plány, náležitě 
respektovaly zásadu partnerství; na 
dodržování zásady partnerství bude záviset 
kvalita tohoto strategického dokumentu; 
vyzývá Komisi, aby se zasadila o to, že se 
toto víceúrovňové partnerství začne při 
sjednávání, navrhování a hodnocení 
těchto budoucích smluv o partnerství, 
reálně uplatňovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. podporuje zachování operačních 
programů jako nejdůležitějšího nástroje 
převádění strategických dokumentů do 
konkrétních investičních priorit; požaduje 
zde jasné a měřitelné záměry;

32. podporuje zachování operačních 
programů jako nejdůležitějšího nástroje 
provádění politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. podporuje zachování operačních 
programů jako nejdůležitějšího nástroje 
převádění strategických dokumentů do 
konkrétních investičních priorit; požaduje 
zde jasné a měřitelné záměry;

32. podporuje zachování operačních 
programů jako nejdůležitějšího nástroje 
převádění strategických dokumentů do 
konkrétních investičních priorit; požaduje 
zde jasné a měřitelné záměry a současně 
zdůrazňuje, že je třeba opustit princip 
tvorby projektů jako reakci na 
vyhlašované výzvy, ale přiřazovat zdroje 
konkrétním projektům;

Or. cs

Pozměňovací návrh 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 

33. požaduje závazné začlenění 
regionálních a místních orgánů do 
vytváření rozvojových partnerství a 
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považuje za nezbytné, aby nařízeních o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

operačních programů; považuje za 
nezbytné, aby nařízení o strukturálních 
fondech obsahovalo odpovídající 
formulace; podtrhuje nezbytnost účasti 
regionálních a místních orgánů založené 
na podrobné a právně závazné definici 
zásady partnerství, jejíž součástí budou i 
konkrétní kritéria, která zaručí, že 
partneři se budou moci reálně účastnit 
všech fází programu; poukazuje na to, že 
na smlouvách o rozvoji a investicích 
(DIC) se musí podílet nejen ústřední 
vláda, ale i regionální a místní 
orgány; domnívá se, že jedině dohoda 
všech partnerů může těmto smlouvám o 
rozvoji a partnerství zajistit dostatečně 
široký a trvalý základ;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízeních o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

33. požaduje závazné regionů NUTS II do 
vytváření rozvojových partnerství a 
operačních programů; považuje za 
nezbytné, aby nařízení o strukturálních 
fondech obsahovalo odpovídající 
formulace; zdůrazňuje, že sociální 
partneři a zástupci občanské společnosti 
by měli být do sjednávání a provádění 
programů strukturálních fondů zapojeni 
již v počáteční fázi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění
spolkových zemí a regionů do vytváření 
rozvojových partnerství a operačních 
programů; považuje za nezbytné, aby 
nařízeních o strukturálních fondech 
obsahovalo odpovídající formulace;

33. požaduje, aby do sjednávání smluv o 
rozvojových a investičních partnerstvích a 
do operačních programů byly zapojeny 
všechny zúčastněné úrovně správy; 
považuje za nezbytné, aby nařízení o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

Or. es

Pozměňovací návrh 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízeních o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

33. požaduje závazné začlenění 
regionálních a místních orgánů do 
vytváření rozvojových partnerství a 
operačních programů v souladu s ústavní a 
institucionální strukturou členských států; 
považuje za nezbytné, aby nařízení o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Peter Simon

Návrh usnesení
Bod 33
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízeních o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí, regionálních a místních orgánů a 
jejich sdružení do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízení o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízeních o
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů a zástupců místních 
orgánů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízení o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

Or. cs

Pozměňovací návrh 363
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízeních o 

33. požaduje závazné začlenění místních
a regionálních orgánů do vytváření 
rozvojových partnerství a operačních 
programů; považuje za nezbytné, aby 
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strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

nařízení o strukturálních fondech 
obsahovalo odpovídající formulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízeních o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a místní a regionální úrovně do 
vytváření rozvojových partnerství a 
operačních programů; považuje za 
nezbytné, aby nařízení o strukturálních 
fondech obsahovalo odpovídající 
formulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. požaduje závazné začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízeních o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

33. požaduje úzké začlenění spolkových 
zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; 
považuje za nezbytné, aby nařízení o 
strukturálních fondech obsahovalo 
odpovídající formulace;

Or. it
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Pozměňovací návrh 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje systém tematických priorit
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by 
měl být takový seznam priorit pojat, 
přičemž je třeba zohlednit specifické 
regionální rozvojové potřeby;

34. podporuje nahrazení současného 
systému, který strukturální fondy 
orientuje na restriktivně stanovené 
výdajové kategorie, obecnou zásadou 
„nabídky“ široce pojatých tematických
priorit Společenství; staví se nicméně proti 
jakémukoli zbytečnému omezování počtu 
priorit, které budou stanoveny v rámci 
nových vnitrostátních smluv o rozvojovém 
a investičním partnerství a operačních 
programů, protože místní a regionální 
orgány potřebují mít pro plnění cílů 
strategie Evropa 2020 na regionální 
úrovni dostatečný prostor;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje systém tematických priorit 
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by
měl být takový seznam priorit pojat, 
přičemž je třeba zohlednit specifické 
regionální rozvojové potřeby;

34. podporuje Komisí navrhovanou 
zásadu „tématické nabídky Společenství“, 
ovšem za předpokladu, že tato nabídka 
bude dostatečně široká, aby dokázala 
zohlednit specifické potřeby jednotlivých 
evropských regionů; domnívá se, že čím 
méně jsou regiony bohaté, tím širší by
měly mít výběr priorit;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje systém tematických priorit 
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by 
měl být takový seznam priorit pojat, 
přičemž je třeba zohlednit specifické
regionální rozvojové potřeby;

34. podporuje Komisí navrhovanou 
zásadu „tématické nabídky Společenství“, 
ovšem za předpokladu, že tato nabídka 
bude dostatečně široká, aby dokázala 
zohlednit specifické potřeby jednotlivých 
evropských regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 369
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje systém tematických priorit 
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by 
měl být takový seznam priorit pojat, 
přičemž je třeba zohlednit specifické 
regionální rozvojové potřeby;

34. podporuje systém tematických priorit 
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by 
měl být takový seznam priorit pojat, 
přičemž je třeba zohlednit specifické 
regionální rozvojové potřeby; zdůrazňuje, 
že tento systém tematických priorit musí 
být pružný a upravitelný, aby dokázal 
zohlednit rozmanitost regionálních 
podmínek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 370
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl
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Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje systém tematických priorit 
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by 
měl být takový seznam priorit pojat, 
přičemž je třeba zohlednit specifické 
regionální rozvojové potřeby;

34. podporuje systém tematických priorit 
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by 
měl být takový seznam priorit pojat, 
přičemž je třeba zohlednit specifické 
regionální rozvojové potřeby a zároveň i 
zajistit, aby se tento tematický přístup k 
programům strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti neprosazoval na úkor
integrovaného, místně podmíněného 
přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. podporuje systém tematických priorit 
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by 
měl být takový seznam priorit pojat, 
přičemž je třeba zohlednit specifické 
regionální rozvojové potřeby;

34. podporuje systém tematických cílů 
navržený Komisí; čím méně jsou členské 
státy nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by 
měl být takový seznam cílů pojat, přičemž 
je třeba zohlednit specifické regionální 
rozvojové potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 35
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily 
energie, vzdělávání a boj proti chudobě;

35. požaduje, aby seznam priorit v oblasti 
inovace, infrastruktury a účinného 
využívání zdrojů byl přizpůsoben
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority, jako je energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě, musí být 
nabízeny a prováděny na dobrovolném 
základě a v souladu se zásadou 
subsidiarity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; 
zdůrazňuje, že další priority musí být 
nabízeny a prováděny na dobrovolném 
základě a v souladu se zásadou 
subsidiarity; požaduje, aby k nabízeným 
prioritám patřily energie, vzdělávání a boj 
proti chudobě;

35. požaduje, aby členské státy zařadily 
mezi své priority oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů, 
domnívá se nicméně, že by při svém 
rozhodování měly mít určitou volnost, 
která by jim umožnila zvážit rozsah 
programů, výchozí situaci každého 
regionu a požadované výsledky; 
zdůrazňuje, že další priority musí být 
nabízeny a prováděny na dobrovolném 
základě a v souladu se zásadou 
subsidiarity; požaduje, aby k nabízeným 
prioritám patřily energie, vzdělávání a boj 
proti chudobě;

Or. it
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Pozměňovací návrh 374
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily 
energie, vzdělávání a boj proti chudobě;

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě
takovým způsobem, aby regiony mohly s 
dostatečnou pružností definovat další 
investiční priority v souladu s potřebami 
místního a regionálního rozvoje a v 
souladu se zásadou subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje 
v této souvislosti, že inovace je zde nutno 
chápat v širokém smyslu, jaký je jim 
přisouzen v rámci stěžejní iniciativy Unie 
inovací; zdůrazňuje, že další priority musí 
být nabízeny a prováděny na dobrovolném 
základě a v souladu se zásadou 
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subsidiarity; požaduje, aby k nabízeným 
prioritám patřily energie, vzdělávání a
demografické změny;

Or. de

Pozměňovací návrh 376
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily 
energie, vzdělávání a boj proti chudobě;

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity;

Or. cs

Pozměňovací návrh 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
přechodu na udržitelné hospodářství,
udržitelné infrastruktury odolnější vůči 
změně klimatu a ochrany klimatu,
účinného využívání zdrojů a biologické 
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prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

rozmanitosti, ochrany klimatu a
energetické účinnosti a aby byly zároveň 
přizpůsobeny specifickým potřebám 
regionů; zdůrazňuje, že další priority musí 
být nabízeny a prováděny na dobrovolném 
základě a v souladu se zásadou 
subsidiarity; požaduje, aby k nabízeným 
prioritám patřily energie, vzdělávání a boj 
proti chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny na regionální úrovni a 
přinejmenším v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 35
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

35. požaduje v případě, že všem členským 
státům budou uloženy určité povinné 
priority, aby byly tyto priority stanoveny v 
oblasti inovace, infrastruktury a účinného 
využívání zdrojů a aby byly zároveň 
přizpůsobeny specifickým potřebám 
regionů; konstatuje, že malé a střední 
podniky jsou v EU hlavním zdrojem 
pracovních příležitostí a živnou půdou 
podnikatelských nápadů; zdůrazňuje, že 
malé a střední podniky je nutno vzhledem 
ke klíčové úloze, kterou mohou hrát v 
provádění strategie EU 2020, i nadále 
podporovat a posilovat; zdůrazňuje, že je 
třeba pracovat se širokým pojmem 
„inovace“, který zavádí stěžejní iniciativa 
Unie inovací, a usnadnit malým a 
středním podnikům stále ještě obtížný 
přístup ke zdrojům financování; 
upozorňuje, že další priority musí být 
nabízeny a prováděny na dobrovolném 
základě a v souladu se zásadou 
subsidiarity; požaduje, aby k nabízeným 
prioritám patřily energie, vzdělávání a boj 
proti chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 

35. požaduje v případě povinných cílů pro 
všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
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že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným cílům patřily energie, 
vzdělávání, zdraví a boj proti chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

35. požaduje v případě, že všem členským 
státům budou uloženy určité priority, aby 
byly tyto priority stanoveny v oblasti 
inovace, infrastruktury a účinného 
využívání zdrojů a aby byly zároveň 
přizpůsobeny specifickým potřebám 
regionů; zdůrazňuje, že další priority musí 
být nabízeny a prováděny na dobrovolném 
základě a v souladu se zásadou 
subsidiarity; požaduje, aby k nabízeným 
prioritám patřily energie, vzdělávání a boj 
proti chudobě;

Or. it

Pozměňovací návrh 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 

35. (Netýká se českého znění.)



PE464.689v01-00 56/156 AM\865326CS.doc

CS

infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

Or. es

Pozměňovací návrh 383
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny v oblasti inovace, 
infrastruktury a účinného využívání zdrojů 
a aby byly zároveň přizpůsobeny 
specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, 
že další priority musí být nabízeny a 
prováděny na dobrovolném základě a v 
souladu se zásadou subsidiarity; požaduje, 
aby k nabízeným prioritám patřily energie, 
vzdělávání a boj proti chudobě;

35. požaduje v případě povinných priorit 
pro všechny členské státy, aby byly tyto 
priority stanoveny zejména v oblasti 
inovace, infrastruktury a účinného 
využívání zdrojů a aby byly zároveň 
přizpůsobeny specifickým potřebám 
regionů; zdůrazňuje, že další priority musí 
být nabízeny a prováděny na dobrovolném 
základě a v souladu se zásadou 
subsidiarity; požaduje, aby k nabízeným 
prioritám patřily energie, vzdělávání a boj 
proti chudobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 36
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se podstatně snížily požadavky na 
zveřejnění a zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
stanovisek;

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technické
pomoci a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se snížily požadavky na zveřejnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se podstatně snížily požadavky na 
zveřejnění a zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
stanovisek;

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení, opatření v oblasti budování 
kapacit, pokyny a jednoduché a inovativní 
formuláře a propojení zúčastněných 
orgánů, včetně orgánů prozatímních, aby 
se snížily požadavky na zveřejnění a 
podstatně zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
stanovisek; podtrhuje příznivý vliv 
úspěšně fungujícího partnerství na 
snižování byrokratického zatížení 
příjemců a zdůrazňuje, že současně s tím 
by „nositelé změny“ měli procházet 
odborným výcvikem a mělo by být 
posilováno jejich postavení; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam výměny 
osvědčených postupů mezi regiony;

Or. en
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Pozměňovací návrh 386
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se podstatně snížily požadavky na 
zveřejnění a zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
stanovisek;

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se snížily požadavky na zveřejnění a 
podstatně zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
stanovisek; žádá Komisi, aby posoudila, 
zda by bylo možné určit pilotní oblasti, 
které by mohly vyzkoušet nové předpisy v 
malém měřítku dříve, než daná regulace 
začne platit pro všechny ostatní regiony, a 
odhalit tak případné problémy s jejich 
prováděním;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se podstatně snížily požadavky na 
zveřejnění a zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se zkrátily lhůty pro podávání nabídek 
a odevzdávání nezbytných stanovisek, 
nikoli ovšem na úkor transparentnosti;
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stanovisek;

Or. lt

Pozměňovací návrh 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se podstatně snížily požadavky na 
zveřejnění a zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
stanovisek;

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; zdůrazňuje, že je to velmi důležité 
zejména pro malé a střední podniky; 
požaduje zlepšení technického vybavení a 
propojení zúčastněných orgánů, aby se 
snížily požadavky na zveřejnění a 
podstatně zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
stanovisek;

Or. de

Pozměňovací návrh 389
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se podstatně snížily požadavky na 
zveřejnění a zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se snížily požadavky na zveřejnění a 
podstatně zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
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stanovisek; stanovisek; podporuje, aby v případech, 
kdy je to potřebné, bylo financováno 
rozšiřování místních a regionálních 
kapacit;

Or. ro

Pozměňovací návrh 390
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se podstatně snížily požadavky na 
zveřejnění a zkrátily lhůty pro podávání 
nabídek a odevzdávání nezbytných 
stanovisek;

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním 
při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnotící procesy probíhaly podstatně 
rychleji; požaduje zlepšení technického 
vybavení a propojení zúčastněných orgánů, 
aby se přezkoumaly požadavky na 
zveřejnění a podstatně zkrátily lhůty pro 
podávání nabídek a odevzdávání 
nezbytných stanovisek;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36 a. poukazuje na to, že je nutno dále 
posilovat výměnu osvědčených postupů 
mezi regiony s ohledem na skutečnost, že 
napomáhá lepšímu a účinnějšímu 
využívání prostředků, které je jedním ze 
stanovených cílů; žádá vytvoření a včasné 
provádění programů podporujících tento 
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typ výměny, a to zejména v návaznosti na 
příklad programu Erasmus pro zvolené 
místní a regionální zastupitele, přičemž 
žádá jeho urychlené uplatňování v praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pobídky, podmíněnost, orientace na 
výsledky, spolufinancování, možnosti 
financování

Pobídky, podmíněnost, orientace na 
potřeby a výsledky, spolufinancování, 
možnosti financování

Or. el

Pozměňovací návrh 393
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné 
propojení zejména s řádným prováděním 
již schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 

vypouští se
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které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné 
propojení zejména s řádným prováděním 
již schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

37. vybízí regionální a místní orgány k 
zajištění co nejvyššího výkonu svých 
administrativních a institucionálních 
kapacit a k vytváření patřičných 
finančních a lidských zdrojů, aby byly
schopny zvládnout složité projekty 
financované z prostředků EU, zejména
pokud jde o administrativní zatížení; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit odpovídající 
úroveň financování, která regionálním a
místním orgánům umožní podílet se na 
velkých projektech financovaných z 
prostředků strukturálních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
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požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné 
propojení zejména s řádným prováděním 
již schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné 
propojení zejména s řádným prováděním 
již schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti, za předpokladu, že jsou 
dodrženy následující podmínky: 
podmíněnost slouží zvyšování efektivity a 
účinnosti politiky soudržnosti, subjekty 
podílející se na řízení operačních 
programů mají možnost podmíněnost 
ovlivňovat, tyto subjekty mají nezbytné 
pravomoce a institucionální kapacitu k 
provádění požadovaných změn a mají 
odpovědnost za provádění podmíněnosti a 
mohou se k ní samy vztahovat; odmítá 
však cíle, které od členských států vyžadují 
zásadní sociální a ekonomické reformy; 
každá podmíněnost by měla plně 
respektovat zásady subsidiarity a 
partnerství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné propojení 
zejména s řádným prováděním již 
schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

37. vyjadřuje své pochyby ohledně toho, že 
by bylo přínosné, aby bylo vyplácení 
příspěvků vázáno na podmíněnost v 
investičních partnerstvích pro rozvoj; 
poukazuje na to, že přísnější křížová 
podmíněnost v oblasti regionální politiky 
je možná jen v podmínkách řádné správy, 
a je tedy svou vlastní povahou svázaná s 
politikou soudržnosti; považuje nicméně 
za správné důkladnější posuzování 
výsledků; zdůrazňuje, že zjednodušování 
správních postupů a právních předpisů by 
umožnilo účinnější využívání prostředků a 
ve větší míře zabránilo nesrovnalostem; 
odmítá veškeré návrhy, které od členských 
států vyžadují zásadní sociální a 
ekonomické reformy, a rozhodně se proto 
staví proti jakékoliv makroekonomické 
křížové podmíněnosti; poukazuje také na 
to, že takovým požadavkům nepodléhá 
žádná společná politika;

Or. es

Pozměňovací návrh 398
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 37. požaduje, aby vyplácení prostředků 
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vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné 
propojení zejména s řádným prováděním 
již schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

nebylo vázáno na podmíněnost v 
investičních partnerstvích, aby byly od 
členských států požadovány záruky s cílem 
zajistit efektivní využívání finanční 
podpory v oblastech přímo souvisejících s 
politikou soudržnosti; odmítá cíle, které by
od členských států vyžadovaly zásadní 
ekonomické a sociální reformy a v rozporu 
s principem subsidiarity přenášely další 
kompetence na evropskou úroveň;

Or. cs

Pozměňovací návrh 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné 
propojení zejména s řádným prováděním 
již schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; odmítá však cíle, které od 
členských států vyžadují zásadní sociální a 
ekonomické reformy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné propojení 
zejména s řádným prováděním již 
schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

37. požaduje, aby vyplácení příspěvků bylo
vázáno na podmínky předem stanovené na 
začátku programového období v rámci 
dialogu mezi Komisí a členskými státy a 
zformulované ve smlouvách o investičním 
partnerství a v operačních programech; 
tyto předem stanovené podmínky musí být 
jednoznačně definované, zacílené a jejich 
splnění ověřitelné a musí se týkat pouze 
aspektů přímo souvisejících s efektivitou
investic prováděných v rámci politiky
soudržnosti; považuje za správné propojení 
zejména s řádným prováděním již 
schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

Or. it

Pozměňovací návrh 401
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 

37. požaduje, aby v rámci investičních 
partnerství byly zavedeny zvláštní 
podmínky, které budou od členských států 
vyžadovat provádění reforem, a aby 
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efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné propojení 
zejména s řádným prováděním již 
schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

financování bylo závislé na dodržení 
těchto podmínek; považuje za správné 
propojení zejména s řádným prováděním 
již schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

Or. it

Pozměňovací návrh 402
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné propojení 
zejména s řádným prováděním již 
schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost stanovenou ve 
smlouvách o rozvojovém a investičním 
partnerství, které budou od členských 
států požadovat provádění reforem s cílem 
zajistit efektivní využívání finančních 
prostředků v oblastech přímo souvisejících 
s politikou soudržnosti; považuje za 
správné propojení zejména s řádným 
prováděním již schválených právních 
předpisů EU (regulace cen, nabídková 
řízení, doprava, životní prostředí, 
zdravotnictví a j.), aby se zabránilo 
nesrovnalostem a aby byla zajištěna 
efektivnost; odmítá však cíle, které od 
členských států vyžadují zásadní sociální a 
ekonomické reformy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 403
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné propojení 
zejména s řádným prováděním již 
schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v rozvojových a
investičních partnerstvích, aby byly od
členských států požadovány reformy s 
cílem zajistit efektivní využívání finanční 
podpory v oblastech přímo souvisejících s 
politikou soudržnosti, a to za předpokladu, 
že budou dodrženy následující podmínky: 
podmíněnost slouží zvyšování efektivity a 
účinnosti politiky soudržnosti, subjekty 
podílející se na řízení operačních 
programů mají možnost podmíněnost 
ovlivňovat, tyto subjekty mají nezbytnou 
pravomoc a institucionální kapacitu k 
provádění požadovaných změn a mají 
odpovědnost za provádění podmíněnosti a 
mohou se k ní samy vztahovat; považuje 
za správné propojení zejména s řádným 
prováděním již schválených právních 
předpisů EU (regulace cen, nabídková 
řízení, doprava, životní prostředí, 
zdravotnictví a j.), aby se zabránilo 
nesrovnalostem a aby byla zajištěna 
efektivnost; odmítá však cíle, které od 
členských států vyžadují zásadní sociální a 
ekonomické reformy; každá podmíněnost 
by měla plně respektovat zásady 
subsidiarity a partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány reformy s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné propojení 
zejména s řádným prováděním již 
schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků 
vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států 
požadovány určité závazky s cílem zajistit 
efektivní využívání finanční podpory v 
oblastech přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti; považuje za správné propojení 
zejména s řádným prováděním již 
schválených právních předpisů EU 
(regulace cen, nabídková řízení, doprava, 
životní prostředí, zdravotnictví a j.), aby se 
zabránilo nesrovnalostem a aby byla 
zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní 
sociální a ekonomické reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37 a. zdůrazňuje, že sestavování rozpočtu 
EU, který bude zohledňovat rovnost mužů 
a žen, povede k efektivnějším výdajům; 
vybízí Evropskou komisi, aby navrhla, na 
základě jakého postupu by bylo možné 
uplatnit metody sestavování rozpočtu s 
ohledem na rovnost mužů a žen pro 
koncepce a řízení programů 
strukturálních fondů v období po roce 
2013 a posílit za podpory budování 
kapacit na všech příslušných úrovních 
pravomoce správních orgánů v 
záležitostech rovnosti mužů a žen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37 a. rozhodně se staví proti všem formám 
podmíněnosti, jež by mohly penalizovat 
místní orgány, které by přitom neměly 
žádné pravomoce potřebné pro ovlivnění 
tohoto rozhodovacího procesu; žádá 
naopak Komisi, aby se vší naléhavostí 
vyzvala členské státy k provedení reforem, 
které jsou nezbytné k efektivnímu 
využívání finanční podpory v oblastech 
přímo souvisejících s politikou 
soudržnosti, aby bylo možné předejít 
nesrovnalostem a zajistit efektivitu 
podpory; rozhodně odmítá představu, že 
politika soudržnosti má sloužit k zavádění 
opatření, která od členských států 
vyžadují zásadní sociální a ekonomické 
reformy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37 a. zastává názor, že nově zavedená 
podmíněnost by neměla zúčastněným 
stranám přinést žádnou další 
administrativní zátěž; podporuje vytvoření 
konzistentních, standardních systémů 
podmíněnost, platných jak pro EFRR, tak 
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pro ESF, přičemž by mělo být možné 
provést jejich objektivní posouzení;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37 a. podporuje požadavek Komise, že na 
politiku soudržnosti, ale ani na žádné jiné 
strukturní a zemědělské fondy by se 
neměla vztahovat makroekonomická 
podmíněnost vázaná na rozpočtovou 
kázeň;

Or. de

Pozměňovací návrh 409
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37 b. domnívá se, že Komise odpovídá za 
definici a kontrolu provádění 
podmíněnosti, navrhuje, aby pro členské 
státy a regiony byly vytvořeny odpovídající 
akční plány;

Or. de

Pozměňovací návrh 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
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Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na výsledky, které 
předpokládá Komise, a to pomocí 
stanovení záměrů a ukazatelů ex ante; 
zdůrazňuje, že se při tom může jednat jen 
o několik málo jasně definovaných a
měřitelných ukazatelů, které musí být v 
přímé souvislosti s podporou a musí být 
dohodnuty společně s regiony / členskými 
státy;

38. podporuje návrh Komise, podle něhož 
se má do budoucna více uplatňovat 
přístup orientovaný na výsledky
využívající jednoznačných a měřitelných
cílů a výstupních ukazatelů, které budou 
dohodnuty předem v souladu s
konkrétními záměry každého jednotlivého 
regionu; odmítá, aby výkon byl posuzován 
pouze z hlediska přínosu k plnění cílů 
strategie Evropa 2020; zdůrazňuje, že v 
programovém období 2007–2013 došlo k 
pokroku díky zavedení předběžných, 
průběžných a následných hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na výsledky, které předpokládá 
Komise, a to pomocí stanovení záměrů a 
ukazatelů ex ante; zdůrazňuje, že se při 
tom může jednat jen o několik málo jasně 
definovaných a měřitelných ukazatelů, 
které musí být v přímé souvislosti s 
podporou a musí být dohodnuty společně s 
regiony / členskými státy;

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na výsledky, které předpokládá 
Komise, a to pomocí stanovení záměrů a 
ukazatelů ex ante; zdůrazňuje, že se při 
tom může jednat jen o několik málo jasně 
definovaných a měřitelných ukazatelů, 
které musí být v přímé souvislosti s 
podporou a musí být dohodnuty společně s 
regiony / členskými státy; doporučuje 
zlepšit výběr projektů, přičemž lze 
vycházet ze zkušeností získaných v 
regionech, resp. členských státech, mj. i 
při zavádění nástrojů podpory, jako je 
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NECATER, který byl vyvinut 
francouzskou vládou a který je určen ke 
snižování emisí uhlíku u různých projektů 
a ke zlepšování regionálního „uhlíkového 
účetnictví“;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na výsledky, které předpokládá 
Komise, a to pomocí stanovení záměrů a 
ukazatelů ex ante; zdůrazňuje, že se při 
tom může jednat jen o několik málo jasně 
definovaných a měřitelných ukazatelů, 
které musí být v přímé souvislosti s 
podporou a musí být dohodnuty společně s 
regiony / členskými státy;

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na výsledky, které předpokládá 
Komise, a to pomocí stanovení záměrů a 
ukazatelů ex ante; zdůrazňuje, že se při 
tom může jednat jen o několik málo jasně 
definovaných a měřitelných ukazatelů, 
které musí být v přímé souvislosti s 
podporou a musí být dohodnuty společně s 
regiony / členskými státy; domnívá se 
nicméně, že všechny nástroje a kritéria, 
jež byly navrženy pro účely měření výkonu 
programů, by při tom měly zachovat 
kvalitativní hledisko;

Or. fr

Pozměňovací návrh 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na výsledky, které předpokládá 

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na výsledky, které předpokládá 
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Komise, a to pomocí stanovení záměrů a 
ukazatelů ex ante; zdůrazňuje, že se při 
tom může jednat jen o několik málo jasně 
definovaných a měřitelných ukazatelů, 
které musí být v přímé souvislosti s 
podporou a musí být dohodnuty společně s 
regiony / členskými státy;

Komise, a je toho názoru, že stanovení 
záměrů a ukazatelů ex ante podnítí 
především snahu o uznání jejich hodnoty, 
aniž povede k dosažení skutečných 
výsledků; zdůrazňuje, že dojde-li k jejich 
stanovení, může se při tom jednat jen o 
několik málo jasně definovaných a 
měřitelných ukazatelů, které musí být v 
přímé souvislosti s podporou a musí být 
dohodnuty společně s regiony / členskými 
státy;

Or. es

Pozměňovací návrh 414
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na výsledky, které předpokládá 
Komise, a to pomocí stanovení záměrů a 
ukazatelů ex ante; zdůrazňuje, že se při 
tom může jednat jen o několik málo jasně 
definovaných a měřitelných ukazatelů, 
které musí být v přímé souvislosti s 
podporou a musí být dohodnuty společně s 
regiony / členskými státy;

38. vítá výrazné zaměření politiky 
soudržnosti na potřeby a výsledky, které 
předpokládá Komise, a to pomocí 
stanovení záměrů a ukazatelů ex ante; 
zdůrazňuje, že se při tom může jednat jen o 
několik málo jasně definovaných a 
měřitelných ukazatelů, které musí být v 
přímé souvislosti s podporou a musí být 
dohodnuty společně s regiony / členskými 
státy;

Or. el

Pozměňovací návrh 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38 a. domnívá se, že transparentnost v 
politice soudržnosti a jejím plánovacím 
cyklu, přidělování výdajových prostředků 
a přístup k informacím pro potenciální 
příjemce prostředků ze strukturálních 
fondů jsou klíčovými předpoklady 
dosažení celkových záměrů politiky 
soudržnosti, a že transparentnost by se 
proto měla stát napříč různými odvětvími 
hlavní zásadou, která bude v příštím 
období financování uplatňována při 
tvorbě programů politiky soudržnosti i v 
souvisejících rozhodovacích procesech; 
zdůrazňuje, že seznam příjemců by měl 
být i nadále zveřejňován, zejména on-line, 
protože je to účinný prostředek pro 
zvyšování transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. požaduje, aby se ukazatele soustředily 
na souvislosti s evropskou přidanou 
hodnotou (zvýšení produktivity, výzkumné 
služby, dopravní služby, regionální růst, 
relevantní zlepšení v oblasti životního 
prostředí); požaduje pro měření pokroku v 
oblastech s převládající vnitrostátní 
pravomocí (vzdělávací standardy, hranice 
chudoby, integrační služby) opuštění 
kvantitativních cílů a spíše hodnotit 
vzorový a inovativní charakter projektů;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. požaduje, aby se ukazatele soustředily 
na souvislosti s evropskou přidanou 
hodnotou (zvýšení produktivity, výzkumné 
služby, dopravní služby, regionální růst,
relevantní zlepšení v oblasti životního 
prostředí); požaduje pro měření pokroku v 
oblastech s převládající vnitrostátní 
pravomocí (vzdělávací standardy, hranice 
chudoby, integrační služby) opuštění 
kvantitativních cílů a spíše hodnotit 
vzorový a inovativní charakter projektů;

39. podporuje užívání omezeného počtu 
společných ukazatelů, vázaných na cíle v 
oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, jako jsou zaměstnanost, 
sociální začlenění, snižování rozdílů mezi 
bohatými a chudými, výzkum, inovace, 
kvalita a univerzalita sociálních služeb 
obecného zájmu, dopravní služby, 
regionální růst, zvyšování úrovně 
environmentální správy, jakož i cíle 
strategie EU 2020, aby Komise měla 
možnost provádět komplexní a průběžné 
hodnocení po dobu celého programového 
období, přičemž většina ukazatelů by měla 
být stanovena na úrovni regionů tak, aby 
zohledňovala zvláštní charakter každého z 
nich a jeho priority; ukazatele musí 
odrážet, do jaké míry jsou jednotlivé 
navrhované přístupy nezbytné pro rozvoj 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. požaduje, aby se ukazatele soustředily 
na souvislosti s evropskou přidanou 
hodnotou (zvýšení produktivity, výzkumné 

39. požaduje, aby se ukazatele soustředily 
na souvislosti s evropskou přidanou 
hodnotou a zohledňovaly rovněž pokrok v 
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služby, dopravní služby, regionální růst, 
relevantní zlepšení v oblasti životního 
prostředí); požaduje pro měření pokroku v 
oblastech s převládající vnitrostátní 
pravomocí (vzdělávací standardy, hranice 
chudoby, integrační služby) opuštění 
kvantitativních cílů a spíše hodnotit 
vzorový a inovativní charakter projektů;

monitorování strategie EU 2020; 
požaduje, aby kvantitativní cíle byly 
pečlivě propočteny, a to i z hlediska toho, 
jak mohou přispět k dosažení 
kvantifikovatelných cílů na základě 
finančního příspěvku ze strukturálních 
fondů, a aby byl hodnocen vzorový a 
inovativní charakter projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. požaduje, aby se ukazatele soustředily 
na souvislosti s evropskou přidanou 
hodnotou (zvýšení produktivity, výzkumné 
služby, dopravní služby, regionální růst, 
relevantní zlepšení v oblasti životního 
prostředí); požaduje pro měření pokroku v 
oblastech s převládající vnitrostátní 
pravomocí (vzdělávací standardy, hranice 
chudoby, integrační služby) opuštění 
kvantitativních cílů a spíše hodnotit 
vzorový a inovativní charakter projektů;

39. požaduje, aby se veškeré stávající 
ukazatele soustředily na plnění cílů 
strategie Evropa 2020; požaduje, aby se 
při měření pokroku v oblastech s 
převládající vnitrostátní či regionální 
pravomocí uplatňoval nezbytný stupeň 
flexibility a proporcionality a aby se 
hodnotil vzorový a inovativní charakter 
projektů;

Or. es

Pozměňovací návrh 420
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. požaduje, aby se ukazatele soustředily 39. požaduje, aby se ukazatele soustředily 
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na souvislosti s evropskou přidanou 
hodnotou (zvýšení produktivity, výzkumné 
služby, dopravní služby, regionální růst, 
relevantní zlepšení v oblasti životního 
prostředí); požaduje pro měření pokroku v 
oblastech s převládající vnitrostátní 
pravomocí (vzdělávací standardy, hranice 
chudoby, integrační služby) opuštění 
kvantitativních cílů a spíše hodnotit 
vzorový a inovativní charakter projektů;

na souvislosti s evropskou přidanou 
hodnotou (zvýšení produktivity, výzkumné 
služby, dopravní služby, regionální růst, 
relevantní zlepšení v oblasti životního 
prostředí); požaduje, aby se při měření 
pokroku v oblastech s převládající 
vnitrostátní pravomocí (vzdělávací 
standardy, hranice chudoby, integrační 
služby) hodnotil vedle kvantitativních cílů 
také vzorový a inovativní charakter 
projektů;

Or. de

Pozměňovací návrh 421
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39 a. požaduje, aby bylo časově omezeno 
období způsobilosti u regionů, jejichž 
hospodářská, sociální a environmentální 
situace nevykazuje ani po několika 
programových obdobích a přes maximální 
podporu žádné významné zlepšení;

Or. de

Pozměňovací návrh 422
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 39 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39 a. domnívá se, že ukazatele, jimiž se 
řídí přidělování regionálních dotací ze
strukturálních fondů a Fondu 
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soudržnosti, musí být založeny na 
aktuálních statistických údajích 
Eurostatu, aby v plné míře zohledňovaly 
hospodářské a sociální podmínky, v nichž 
se regiony nacházejí v důsledku krize;

Or. el

Pozměňovací návrh 423
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat regionální 
úrovni rozvoje, evropské přidané hodnotě 
a typům opatření a musí být 
odpovídajícím způsoben zvyšován nebo 
snižován;

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje, aby přezkoumání míry 
spolufinancování nevedlo k jejímu snížení 
a aby její výše byla stanovena v závislosti 
na regionální úrovni rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat regionální 
úrovni rozvoje, evropské přidané hodnotě 
a typům opatření a musí být 

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje zachování maximálního podílu 
EU;
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odpovídajícím způsoben zvyšován nebo 
snižován;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat 
regionální úrovni rozvoje, evropské 
přidané hodnotě a typům opatření a musí 
být odpovídajícím způsoben zvyšován nebo 
snižován;

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
odmítá zavádění různě vysoké míry 
spolufinancování, protože by to mohlo 
vést k nepředvídatelným důsledkům a k 
tomu, že prostředky EU by přestaly být v 
některých regionech, zejména regionech, 
kterých se týká cíl 
„konkurenceschopnost“, dostupné, 
protože vzhledem ke škrtání v domácích 
rozpočtech by vyšší míra spolufinancování 
ze strany členského státu nebyla možná;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat regionální 
úrovni rozvoje, evropské přidané hodnotě 
a typům opatření a musí být odpovídajícím 

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat regionální 
úrovni rozvoje a musí být odpovídajícím 
způsobem zvyšován nebo snižován;
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způsoben zvyšován nebo snižován;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat regionální 
úrovni rozvoje, evropské přidané hodnotě a 
typům opatření a musí být odpovídajícím 
způsoben zvyšován nebo snižován;

40. považuje spolufinancování z veřejného 
a soukromého sektoru za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat regionální 
úrovni rozvoje, evropské přidané hodnotě a 
typům opatření a musí být odpovídajícím 
způsobem zvyšován nebo snižován;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat regionální 
úrovni rozvoje, evropské přidané hodnotě a 
typům opatření a musí být odpovídajícím 
způsoben zvyšován nebo snižován;

40. považuje spolufinancování za jednu ze 
základních zásad politiky soudržnosti; 
požaduje přezkum maximálního podílu 
EU, který by měl více odpovídat regionální 
úrovni rozvoje, evropské přidané hodnotě a 
typům opatření a musí být diferencovaným 
způsobem zvyšován nebo snižován;

Or. en
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Pozměňovací návrh 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40 a. vyzývá členské státy a regiony, aby 
s prostředky získanými ze 
spolufinancování počítaly předem ve 
svých plánech a na základě finančního 
inženýrství je navyšovaly;

Or. de

Pozměňovací návrh 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. požaduje zachování současné 
maximální podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 41
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. požaduje, aby bylo pro regionální 
podíly usnadněno soukromé 
spolufinancování a tržně zaměřené 
možnosti úvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor Boştinaru, 
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. vyzývá Komisi, aby přezkoumala a 
stanovila co nejvhodnější maximální výši 
podpory, vycházejíc při tom z důkladné  
analýzy situace v oblasti rozvoje a 
konkrétních potřeb regionů v rámci 
každého jednotlivého cíle, a zajistila tak, 
že žádosti budou odpovídat skutečným 
potřebám regionů a budou zaměřeny z 
dlouhodobé perspektivy na dosahování 
trvalých výsledků; požaduje, aby bylo pro 
regionální podíly usnadněno soukromé 
spolufinancování a tržně zaměřené 
možnosti úvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu;
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. požaduje, aby bylo pro regionální 
podíly usnadněno soukromé 
spolufinancování a tržně zaměřené 
možnosti úvěrů;

Or. es

Pozměňovací návrh 434
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu;
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. požaduje, aby bylo pro regionální 
podíly usnadněno soukromé 
spolufinancování a tržně zaměřené 
možnosti úvěrů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Návrh usnesení
Bod 41
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. podporuje návrhy Komise na snížení 
míry spolufinancování; považuje za 
žádoucí omezení maximální podpory na 
75 %, neboť to přispěje k důkladnějšímu 
prověřování a lepšímu výkonu projektů; 
za žádoucí považuje také zavedení 
možnosti různé výše spolufinancování;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 85 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 41. považuje za žádoucí omezení 
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maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

maximální podpory na 85 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 70 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

Or. de

Pozměňovací návrh 439
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 

41. považuje za žádoucí, aby maximální 
výše podpory byla omezena obecně na 
75 %, neboť v opačném případě se klade 
důraz mnohem více na finanční 
perspektivu (darované peníze) než na 
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požaduje, aby bylo pro regionální podíly 
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

nezbytnost projektu; schvaluje, aby bylo 
pro regionální podíly usnadněno soukromé 
spolufinancování a tržně zaměřené 
možnosti úvěrů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 440
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. považuje za žádoucí omezení 
maximální podpory na 75 %, neboť v 
opačném případě se klade důraz mnohem 
více na finanční perspektivu (darované 
peníze) než na nezbytnost projektu; 
požaduje, aby bylo pro regionální podíly
usnadněno soukromé spolufinancování a 
tržně zaměřené možnosti úvěrů;

41. (Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41 a. podporuje návrh Komise, aby byla 
vytvořena výkonnostní rezerva, jíž se bude 
využívat k čerpání prostředků na 
dosahování zvláštních výsledků v rámci 
priorit dohodnutých ve smlouvě o rozvoji 
a investicích (DIC), které se budou počítat 
jako potenciální přínos k plnění 
kvantifikovatelných výsledků vázaných na 
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plnění cílů EU; Komise pak v návaznosti 
na schválení vydané v rámci přezkumu v 
polovině období stanoví výši prostředků, 
které vyplatí všem regionům, jimž se 
podařilo splnit cíle vytyčené v operačních 
programech, nebo se jim dokonce 
podařilo přesáhnout priority stanovené v 
těchto operačních programech; 
zdůrazňuje, že v DIC musí být definován 
mechanismus, který se použije v případě 
neočekávané krize, jež by mohla zabránit 
splnění cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
László Surján

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41 a. žádá, aby byly věnována pozornost a 
další podpora oblastem, které jsou na 
subregionální úrovni postiženy velkou 
chudobou a často napjatými poměry v 
soužití většinových a menšinových kultur; 
domnívá se, že tyto subregionální oblasti 
mohou i do budoucna snadno zůstat 
enklávami chudoby, které se budou ocitat 
ve stále větší izolaci, a to dokonce i v 
regionech, které nutně nezaostávají za 
statistickými průměry; upozorňuje, že na 
rozvoj těchto oblastí je třeba vynaložit 
soustředěné úsilí (např. nižší podíl 
vlastních prostředků požadovaných pro 
financování projektů na podporu růstu a 
tvorbu pracovních míst, zaměřených 
konkrétně na tyto oblasti; důkladná 
technická pomoc, která zvýší potenciál 
místních lidských zdrojů; pobídky k 
poskytnutí státní podpory umožňující 
sdílení projektových nákladů; soustředěné 
zdroje financování z prostředků ESF 
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určené pro řešení problémů, které 
představuje velké množství dlouhodobě 
nezaměstnaných a nekvalifikovaných 
pracovníků, prostřednictvím vytváření 
kvalifikované pracovní síly odpovídající 
potřebám trhu práce a zdůrazňování 
průřezových priorit, jako je sociální 
začlenění znevýhodněných skupin, 
postižených nejen sociálním a 
hospodářským vyloučením, ale také
prostorovou izolací);

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se provozní podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací, a to jak v případě větších 
společností, tak i v případě malých a 
středních podniků, zohlednil skutkový 
stav, že je nezbytné, aby se podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která na 
základě analýzy stanoví, zda je vhodné 
poskytovat podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat
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Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se provozní podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje rozvoj určitého regionu a tvorbu 
pracovních míst, a na jedné straně proto 
požaduje, aby se podpora podniků zaměřila 
na investice do výzkumu a vývoje, resp. 
byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury, 
úměrně tomu, jak toto financování v 
podniku, který je příjemcem těchto 
prostředků, přímo přispívá k tvorbě 
pracovních míst; na druhé straně dále 
požaduje jasná pravidla v celém nařízení o 
strukturálních fondech, která vyloučí 
podporu EU pro přemísťování podniků v 
rámci EU a která poskytování podpory 
podnikům podmíní tím, že se nebudou 
přemisťovat, že předloží plán propouštění 
a že budou dodržovat požadované 
environmentální normy, přičemž v 
případě nesplnění stanovených podmínek 
budou tyto podniky povinny získanou 
podporu vrátit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 445
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
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působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se provozní podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se podpora podniků
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury;

Or. fr

Pozměňovací návrh 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se provozní podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se podpora podniků 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 447
Sophie Auconie
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Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se provozní podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se podpora podniků 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která
vyloučí veškerou možnost financovat 
prostředků EU přemísťování podniků v 
rámci EU a která také podstatně sníží práh
pro ověřování takových investic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se provozní podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se podpora podniků
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, mj. i tím, že stanoví 
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snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

dobu provozu na 10 let a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic, přičemž z možnosti čerpat přímé 
dotace by měly být vyloučeny velké 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se provozní podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se podpora velkých 
podniků zaměřila na investice do výzkumu 
a vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

Or. de

Pozměňovací návrh 450
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 42
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se provozní podpora 
zaměřila na investice do výzkumu a 
vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo 
prostřednictvím podpory infrastruktury; 
požaduje dále jasná pravidla v celém 
nařízení o strukturálních fondech, která 
vyloučí podporu EU pro přemísťování 
podniků v rámci EU, a také podstatné 
snížení prahu pro ověřování takových 
investic;

42. požaduje, aby se u přímých provozních 
dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků 
financuje spíše vedlejší účinky, než aby 
působila přímo na konkrétním místě, a 
proto požaduje, aby se grantová podpora 
soukromých podniků zaměřila na investice 
do výzkumu a vývoje, resp. byla více 
nabízena nepřímo prostřednictvím podpory 
infrastruktury; požaduje dále jasná pravidla 
v celém nařízení o strukturálních fondech, 
která vyloučí podporu EU pro 
přemísťování podniků v rámci EU, a také 
podstatné snížení prahu pro ověřování 
takových investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování; je v 
zásadě pro silnější financování většího 
počtu oblastí (mj. výzkum, infrastruktura) 
prostřednictvím revolvingových finančních 
nástrojů; požaduje proto zjednodušení a 
větší právní jistotu na celé programové 
období;

Or. es
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Pozměňovací návrh 452
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

43. požaduje mobilizaci nových nástrojů 
financování, silnější úvěrové financování a 
uplatňování  revolvingových finančních 
nástrojů na více oblastí podpory (mj. 
výzkum, infrastruktura); požaduje proto 
zjednodušení a větší právní jistotu na celé 
programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;
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Or. it

Pozměňovací návrh 454
Czesław Adam Siekierski

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu 
na celé programové období; domnívá se, 
že nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); doporučuje 
proto vytvoření evropského registru, z 
něhož bude patrné, kterým projektům byly 
poskytnuty úvěry a kterým dotace; 
domnívá se, že nejpozději po jednom 
programovém období by měla přejít 
odpovědnost za využívání prostředků na 
vnitrostátní resp. projektovou úroveň;

Or. pl

Pozměňovací návrh 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na ty oblasti podpory, 
které prokáží, že jsou náležitě připraveny; 
požaduje proto zjednodušení a větší právní 
jistotu na celé programové období; 
domnívá se, že nejpozději po jednom 
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období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

programovém období by měla přejít 
odpovědnost za využívání prostředků na 
vnitrostátní resp. projektovou úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí 
podpory; požaduje proto zjednodušení a 
větší právní jistotu na celé programové 
období; domnívá se, že nejpozději po 
jednom programovém období by měla 
přejít odpovědnost za využívání prostředků 
na vnitrostátní resp. projektovou úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
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finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); zdůrazňuje, 
že zavádění inovačních finančních 
nástrojů nelze v žádném případě chápat 
jako alternativu rozpočtu politiky 
soudržnosti v rámci evropského rozpočtu;
domnívá se, že nejpozději po jednom 
programovém období by měla přejít 
odpovědnost za využívání prostředků na 
vnitrostátní resp. projektovou úroveň;

Or. fr

Pozměňovací návrh 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování za 
předpokladu, že bude zjednodušena 
administrativa a zaručena právní jistota, 
pokud jde o jejich vytvoření a ukončení; je 
v zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp.
projektovou úroveň;

Or. es

Pozměňovací návrh 459
Seán Kelly
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Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; požaduje, aby 
tyto nástroje byly přizpůsobitelné, aby je 
bylo možné reálně a prakticky používat ve 
všech regionech a městech; domnívá se, 
že nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň;

43. uznává pákový účinek a mobilizační 
potenciál nových nástrojů financování, je v 
zásadě pro silnější úvěrové financování a 
požaduje rozšíření revolvingových 
finančních nástrojů na více oblastí podpory 
(mj. výzkum, infrastruktura); požaduje 
proto zjednodušení a větší právní jistotu na 
celé programové období; domnívá se, že 
nejpozději po jednom programovém 
období by měla přejít odpovědnost za 
využívání prostředků na vnitrostátní resp. 
projektovou úroveň; některé členské státy 
v současném programovém období ještě 
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nepřijaly decentralizovaný přístup k 
využívání finančních nástrojů, jako je 
JESSICA; zdůrazňuje, že města musí mít 
k těmto nástrojům přímý přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že poskytování příspěvků 
musí být zachováno vždy jako možnost 
volby a že subjektům na místě musí 
příslušet, jaký vhodný souhrn finančních 
prostředků konkrétně použijí v závislosti 
na regionálních požadavcích;

44. zdůrazňuje, že poskytování příspěvků 
musí být zachováno vždy jako možnost 
volby a že subjekty na místě musí použít
nejvhodnější souhrn finančních prostředků 
v závislosti na regionálních požadavcích a 
podporovat rovněž využívání daňových 
pobídek;

Or. it

Pozměňovací návrh 462
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že poskytování příspěvků 
musí být zachováno vždy jako možnost 
volby a že subjektům na místě musí 
příslušet, jaký vhodný souhrn finančních 
prostředků konkrétně použijí v závislosti 
na regionálních požadavcích;

44. zdůrazňuje, že poskytování příspěvků 
musí být zachováno vždy jako možnost 
volby a že subjektům na místě musí 
příslušet, jaký vhodný souhrn finančních 
prostředků konkrétně použijí v závislosti 
na regionálních požadavcích; žádá, aby 
bylo jednoznačně definováno, co bude 
financováno formou dotací, co formou 
úvěrů a co prostřednictvím křížového 
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financování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že poskytování příspěvků 
musí být zachováno vždy jako možnost 
volby a že subjektům na místě musí 
příslušet, jaký vhodný souhrn finančních 
prostředků konkrétně použijí v závislosti 
na regionálních požadavcích;

44. zdůrazňuje, že poskytování příspěvků 
musí být zachováno vždy jako možnost 
volby a že subjektům na místě musí 
příslušet, jaký vhodný souhrn finančních 
prostředků konkrétně použijí v závislosti 
na regionálních požadavcích; domnívá se, 
že v zaostávajících regionech by měly 
převažovat dotace;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. domnívá se, že EIB musí hrát 
výraznější úlohu při financování 
infrastruktur transevropské sítě; požaduje 
větší zaměření na soběstačná řešení s 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru; považuje za zásadní úlohu
Evropského parlamentu v důležité 
odpovědnosti za odpovídající 
transparentnost i v úkolech týkajících se 
rozhodování a dozoru;

45. je si vědom, že EIB musí hrát 
výraznější úlohu při financování 
infrastruktur transevropské sítě; požaduje 
větší zaměření na soběstačná řešení s 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru; domnívá se, že by se měl zvýšit 
dohled Evropského parlamentu nad EIB, 
aby byla zajištěna větší transparentnost
procesu rozhodování o politikách, k 
jejichž financování tato banku přispívá, a 
dozoru nad těmito politikami;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. domnívá se, že EIB musí hrát 
výraznější úlohu při financování 
infrastruktur transevropské sítě; požaduje 
větší zaměření na soběstačná řešení s
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru; považuje za zásadní úlohu 
Evropského parlamentu v důležité 
odpovědnosti za odpovídající 
transparentnost i v úkolech týkajících se 
rozhodování a dozoru;

45. domnívá se, že EIB musí hrát 
výraznější úlohu při financování 
klimaticky šetrných a udržitelných 
evropských systémů dopravní 
infrastruktury ke klimatu; požaduje, aby 
se v partnerstvích veřejného a soukromého 
sektoru přistupovalo k počítání poměru 
ceny a výsledné hodnoty pro veřejný 
sektor s větší obezřetností a aby byla 
zajištěna demokratická kontrola; považuje 
za zásadní úlohu Evropského parlamentu v 
důležité odpovědnosti za odpovídající 
transparentnost, včetně transparentnosti, 
pokud jde o zatížení veřejného rozpočtu, i 
v úkolech týkajících se rozhodování a 
dozoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. domnívá se, že EIB musí hrát 
výraznější úlohu při financování 
infrastruktur transevropské sítě; požaduje 
větší zaměření na soběstačná řešení s 
partnerstvím veřejného a soukromého 
sektoru; považuje za zásadní úlohu 

45. domnívá se, že EIB musí hrát 
výraznější úlohu při financování 
infrastruktur; požaduje větší zaměření na 
soběstačná řešení s partnerstvím veřejného 
a soukromého sektoru; považuje za zásadní 
úlohu Evropského parlamentu v důležité 
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Evropského parlamentu v důležité 
odpovědnosti za odpovídající 
transparentnost i v úkolech týkajících se 
rozhodování a dozoru;

odpovědnosti za odpovídající 
transparentnost i v úkolech týkajících se 
rozhodování a dozoru;

Or. es

Pozměňovací návrh 467
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 45 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45 a. domnívá se, že v rámci politiky 
soudržnosti je nutno vzít v úvahu potřebu 
flexibility ve vztahu k nejvzdálenějším 
regionům tak, aby používání nástrojů 
politiky soudržnosti bylo přizpůsobeno 
jejich křehkým ekonomikám, přičemž je 
třeba náležitě zohlednit význam jejich 
malých a středních podniků a potřebu 
konkurenceschopnosti a rovných 
příležitostí, aby se tyto ekonomiky mohly 
stát součástí vnitřního trhu EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. považuje globální grant na úrovni nižší 
než regionální za vhodný nástroj pro 
samostatné inovační strategie podle 
evropských záměrů strukturální politiky; 
navrhuje, aby se také u globálních grantů 

46. považuje globální grant na úrovni nižší 
než regionální za vhodný nástroj pro 
samostatné inovační strategie podle 
evropských záměrů strukturální politiky;
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používal osvědčený nástroj veřejné 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. považuje globální grant na úrovni nižší 
než regionální za vhodný nástroj pro 
samostatné inovační strategie podle 
evropských záměrů strukturální politiky; 
navrhuje, aby se také u globálních grantů 
používal osvědčený nástroj veřejné 
soutěže;

46. považuje globální grant na úrovni nižší 
než regionální za vhodný nástroj pro 
samostatné inovační strategie podle 
evropských záměrů strukturální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. považuje globální grant na úrovni nižší 
než regionální za vhodný nástroj pro 
samostatné inovační strategie podle 
evropských záměrů strukturální politiky; 
navrhuje, aby se také u globálních grantů 
používal osvědčený nástroj veřejné 
soutěže;

46. považuje globální příspěvky na úrovni 
nižší než regionální za vhodný nástroj pro 
samostatné inovační strategie podle 
evropských záměrů regionální politiky; 
navrhuje, aby se také u globálních grantů 
používal osvědčený nástroj veřejné 
soutěže;

Or. es



AM\865326CS.doc 105/156 PE464.689v01-00

CS

Pozměňovací návrh 471
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. považuje globální grant na úrovni nižší 
než regionální za vhodný nástroj pro 
samostatné inovační strategie podle 
evropských záměrů strukturální politiky; 
navrhuje, aby se také u globálních grantů 
používal osvědčený nástroj veřejné 
soutěže;

46. považuje globální příspěvky na úrovni 
nižší než regionální za vhodný nástroj pro 
samostatné inovační strategie podle 
evropských záměrů politiky soudržnosti; 
navrhuje, aby se také u globálních grantů 
používal osvědčený nástroj veřejné 
soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46 a. odmítá však, aby se na globální 
příspěvky vztahovaly kvóty či závazky, 
protože by se mohly dostávat do rozporu s 
vyššími prioritami, které byly stanoveny 
tak, aby odpovídaly potřebám regionu;

Or. de

Pozměňovací návrh 473
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46 a. podporuje vybudování flexibilní 
rezervy utvořené z příspěvků, které se v 
průběhu programového období 
automaticky vrátily, s cílem využít této 
rezervy k mobilizaci strukturálních fondů 
při řešení hospodářských, sociálních či 
environmentálních krizí společně s 
prostředky Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci a Fondu 
solidarity EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46 a. je toho názoru, že politika 
soudržnosti se musí soustředit na podporu 
malých a středních podniků a na posílení 
jejich přístupu ke zdrojům financování, 
protože tyto podniky vytvářením 
pracovních míst zjevným způsobem 
přispívají k růstu; vyzývá Komisi, aby 
začala v plné míře využívat možností, 
které přináší iniciativa „Small Business 
Act“;

Or. el

Pozměňovací návrh 475
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)



AM\865326CS.doc 107/156 PE464.689v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46 a. vítá účinnou spolupráci mezi EIB a 
Komisí při provádění tří společných 
iniciativ – JESSICA, JEREMIE a 
JASMINE –, které by měly zvýšit účinnost 
a efektivitu politiky soudržnosti a zlepšit 
fungování strukturálních fondů; vyzývá 
Komisi, aby společné iniciativy s EIB i 
nadále schvalovala, zejména v oblasti 
politiky soudržnosti, a zajistila finanční 
podporu malým a středním podnikům;

Or. lt

Pozměňovací návrh 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. domnívá se, že sedmileté programové 
období se osvědčilo a mělo by být 
zachováno přinejmenším do konce příštího 
plánovacího období (2020); požaduje však 
systém pro rychlejší strategické 
přehodnocení výchozích podmínek, aby 
bylo možné ještě rychleji a flexibilněji 
reagovat na mimořádné události (finanční 
krize, energetická krize, přírodní 
katastrofy);

47. domnívá se, že se sedmileté 
programové období osvědčilo a mělo by 
být zachováno přinejmenším do konce 
příštího plánovacího období (2020); 
požaduje však systém pro rychlejší 
strategické přehodnocení výchozích 
podmínek, aby bylo možné ještě rychleji a 
flexibilněji reagovat na mimořádné 
události (finanční krize, energetická krize, 
přírodní katastrofy);

Or. es

Pozměňovací návrh 477
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 47
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. domnívá se, že sedmileté programové 
období se osvědčilo a mělo by být 
zachováno přinejmenším do konce příštího 
plánovacího období (2020); požaduje však 
systém pro rychlejší strategické 
přehodnocení výchozích podmínek, aby 
bylo možné ještě rychleji a flexibilněji 
reagovat na mimořádné události (finanční 
krize, energetická krize, přírodní 
katastrofy);

47. domnívá se, že se sedmileté 
programové období osvědčilo a mělo by 
být zachováno přinejmenším do konce 
příštího plánovacího období (2020); 
požaduje však systém pro rychlejší 
strategické přehodnocení výchozích 
podmínek, aby bylo možné za pomoci 
šířeji využívaného Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci a Fondu 
solidarity ještě rychleji a flexibilněji 
reagovat na mimořádné události (finanční 
krize, energetická krize, přírodní 
katastrofy);

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Seán Kelly

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. domnívá se, že sedmileté programové 
období se osvědčilo a mělo by být 
zachováno přinejmenším do konce příštího 
plánovacího období (2020); požaduje však 
systém pro rychlejší strategické 
přehodnocení výchozích podmínek, aby 
bylo možné ještě rychleji a flexibilněji 
reagovat na mimořádné události (finanční 
krize, energetická krize, přírodní 
katastrofy);

47. domnívá se, že se sedmileté 
programové období osvědčilo a mělo by 
být zachováno přinejmenším do konce 
příštího plánovacího období (2020); 
požaduje však systém pro rychlejší 
strategické přehodnocení výchozích 
podmínek, aby bylo možné za pomoci 
šířeji využívaného Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci a Fondu 
solidarity ještě rychleji a flexibilněji 
reagovat na mimořádné události (finanční 
krize, energetická krize, přírodní 
katastrofy);

Or. en
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Pozměňovací návrh 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. domnívá se, že sedmileté programové 
období se osvědčilo a mělo by být 
zachováno přinejmenším do konce příštího 
plánovacího období (2020); požaduje však 
systém pro rychlejší strategické 
přehodnocení výchozích podmínek, aby 
bylo možné ještě rychleji a flexibilněji 
reagovat na mimořádné události (finanční 
krize, energetická krize, přírodní 
katastrofy);

47. domnívá se, že se sedmileté 
programové období osvědčilo a mělo by 
být zachováno přinejmenším do konce 
příštího plánovacího období (2020); 
požaduje však systém pro rychlejší 
strategické přehodnocení výchozích 
podmínek, aby bylo možné ještě rychleji a 
flexibilněji reagovat na mimořádné 
události (sociální krize, environmentální 
krize, hospodářská či finanční krize, 
energetická krize, přírodní katastrofy);

Or. fr

Pozměňovací návrh 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že rozpočet EU ve své 
současné rozpočtové struktuře spočívající 
na předpisech o fondech se osvědčil právě 
při provádění politiky soudržnosti a 
strukturální politiky, takže změny je třeba 
provést pouze tam, kde se postupy 
neosvědčily nebo kde případně přetrvávají 
rozpory se současným finančním 
nařízením; požaduje, aby se při každé i 
sebemenší změně zavedených a 
osvědčených struktur postupovalo s krajní 
obezřetností;

48. zdůrazňuje, že rozpočet EU ve své 
současné rozpočtové struktuře spočívající 
na předpisech o fondech, které zohledňují 
návrhy Komise na harmonizaci pravidel 
všech fondů poskytujících prostředky na 
regionální rozvoj ; zdůrazňuje, že by to 
nemělo vést k většímu administrativnímu 
zatížení příjemců, zejména těch z nich, 
kteří mají malou strukturu a omezenou 
kapacitu; vyzývá Komisi, aby zachovala 
specifický charakter jednotlivých 
strukturálních fondů, takže změny je třeba 
provést pouze tam, kde se postupy 
neosvědčily nebo kde případně přetrvávají 
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rozpory se současným finančním 
nařízením; požaduje, aby se při každé i 
sebemenší změně zavedených a 
osvědčených struktur postupovalo s krajní 
obezřetností;

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že rozpočet EU ve své 
současné rozpočtové struktuře spočívající 
na předpisech o fondech se osvědčil právě 
při provádění politiky soudržnosti a 
strukturální politiky, takže změny je třeba 
provést pouze tam, kde se postupy 
neosvědčily nebo kde případně přetrvávají 
rozpory se současným finančním 
nařízením; požaduje, aby se při každé i 
sebemenší změně zavedených a 
osvědčených struktur postupovalo s krajní 
obezřetností;

48. zdůrazňuje, že rozpočet EU a 
mechanismy přidělování prostředků 
spočívající na předpisech o fondech se při 
provádění politiky soudržnosti osvědčil, 
takže změny je třeba provést pouze tam, 
kde se postupy neosvědčily nebo kde 
případně přetrvávají rozpory se současným 
finančním nařízením; požaduje, aby se při 
každé i sebemenší změně zavedených a 
osvědčených struktur postupovalo s krajní 
obezřetností, aby se zamezilo narůstání 
byrokracie a funkčním chybám a 
nevznikala nejistota pro vnitrostátní a 
regionální správní orgány;

Or. es

Pozměňovací návrh 482
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že rozpočet EU ve své 48. zdůrazňuje, že rozpočet EU ve své 
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současné rozpočtové struktuře spočívající 
na předpisech o fondech se osvědčil právě 
při provádění politiky soudržnosti a 
strukturální politiky, takže změny je třeba 
provést pouze tam, kde se postupy 
neosvědčily nebo kde případně přetrvávají 
rozpory se současným finančním 
nařízením; požaduje, aby se při každé i 
sebemenší změně zavedených a 
osvědčených struktur postupovalo s krajní 
obezřetností;

současné rozpočtové struktuře spočívající 
na předpisech o fondech se osvědčil právě 
při provádění politiky soudržnosti, takže 
změny je třeba provést pouze tam, kde se 
postupy neosvědčily nebo kde případně 
přetrvávají rozpory se současným 
finančním nařízením; požaduje, aby se při 
každé i sebemenší změně zavedených a 
osvědčených struktur postupovalo s krajní 
obezřetností;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. považuje za vhodnou integraci záměrů 
EU 2020 do stávajících struktur cílů a 
fondů; odmítá rozdělení rozpočtu EU do 
teoretických pojmů růstu „smart“ 
(inteligentní), „inclusive“ (inkluzivní) 
nebo „sustainable“ (udržitelný);

49. považuje za nemožnou integraci 
záměrů EU 2020 do stávajících struktur 
cílů a fondů; odmítá jakoukoli snahu o 
podřízení politiky soudržnosti strategii EU 
2020, která je strategií 
makroekonomickou, závisející především 
na odpovědnosti a vůli členských států a 
Evropské komise; domnívá se, že očekávat 
od regionů a politiky soudržnosti, že 
ponesou důsledky organizačních a 
koordinačních pochybení Komise a 
členských států při provádění strategie 
EU 2020, není vhodné; připomíná, že 
strukturální politiky a politika soudržnosti 
byly zavedeny s cílem zajistit harmonický 
rozvoj evropských regionů, nikoli jako 
politiky, které mají přispívat k 
uskutečňování lisabonské strategie či 
strategie EU 2020;

Or. fr



PE464.689v01-00 112/156 AM\865326CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. považuje za vhodnou integraci záměrů 
EU 2020 do stávajících struktur cílů a 
fondů; odmítá rozdělení rozpočtu EU do 
teoretických pojmů růstu „smart“ 
(inteligentní), „inclusive“ (inkluzivní) 
nebo „sustainable“ (udržitelný);

49. považuje za vhodnou integraci záměrů 
EU 2020 do struktur a cílů politiky 
soudržnosti, zdůrazňuje však, že 
Lisabonská smlouva stanovila politice 
soudržnosti úkoly, které jdou nad rámec 
pouhého uplatňování nové evropské 
strategie pro růst a zaměstnanost;

Or. es

Pozměňovací návrh 485
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. považuje za vhodnou integraci záměrů 
EU 2020 do stávajících struktur cílů a 
fondů; odmítá rozdělení rozpočtu EU do 
teoretických pojmů růstu „smart“ 
(inteligentní), „inclusive“ (inkluzivní) 
nebo „sustainable“ (udržitelný);

49. považuje za vhodnou integraci záměrů 
EU 2020 do stávajících struktur cílů a 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 49
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. považuje za vhodnou integraci záměrů 
EU 2020 do stávajících struktur cílů a 
fondů; odmítá rozdělení rozpočtu EU do 
teoretických pojmů růstu „smart“ 
(inteligentní), „inclusive“ (inkluzivní) 
nebo „sustainable“ (udržitelný);

49. obzvláště zdůrazňuje, že politika 
soudržnosti, která je zároveň inteligentní,
udržitelná a inkluzivní, hraje zásadní roli 
ve strategii EU 2020, a jako všechny 
oblasti politiky může i ona přispět k těmto 
cílům; poukazuje na to, že je to další jasný 
důkaz významu politiky soudržnosti jako 
celku a odmítá jakékoli tříštění této 
politiky do různých rozpočtových kapitol, 
protože politika soudržnosti by měla mít v 
rámci rozpočtu EU svou vlastní 
rozpočtovou kapitolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro provádění 
strategie EU 2020 napříč odvětvími, a 
požaduje proto alespoň stejné rozpočtové 
okruhy jako v probíhajícím programovém 
období;

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
jedinou politickou oblast pro provádění 
strategie EU 2020 napříč odvětvími, a 
požaduje proto, aby v zájmu úspěchu a 
posílení politiky soudržnosti zůstala i v 
příštím programovém období výše 
prostředků, které na tuto politiku budou 
přiděleny v rozpočtovém roce 2013, 
přinejmenším zachována; znovu v této 
souvislosti důrazně žádá, aby v příštím 
víceletém finančním rámci nevyčerpané 
nebo vrácené prostředky fondů 
soudržnosti zůstaly v rozpočtu politiky 
soudržnosti a nevracely se zpátky 
členským státům; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro 
provádění strategie EU 2020 napříč 
odvětvími, a požaduje proto alespoň stejné 
rozpočtové okruhy jako v probíhajícím 
programovém období;

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro dosažení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; požaduje proto navýšení 
rozpočtových prostředků jako v 
probíhajícím programovém období;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro 
provádění strategie EU 2020 napříč 
odvětvími, a požaduje proto alespoň stejné 
rozpočtové okruhy jako v probíhajícím 
programovém období;

50. konstatuje, že záměrem politiky 
soudržnosti je soustředit se od roku 2014 
na realizaci cílů strategie EU 2020 napříč 
odvětvími a na plnění nových úkolů 
vyplývajících ze Smlouvy; požaduje proto, 
aby v zájmu úspěšnosti rozšířené politiky 
soudržnosti byl na tento účel v rámci 
evropského rozpočtu vyčleněn 
přinejmenším stejný procentuelní podíl 
jako v probíhajícím programovém období;

Or. es
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Pozměňovací návrh 490
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro provádění 
strategie EU 2020 napříč odvětvími, a 
požaduje proto alespoň stejné rozpočtové 
okruhy jako v probíhajícím programovém 
období;

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro provádění 
strategie EU 2020 napříč odvětvími, a 
požaduje proto, aby výše jejího 
rozpočtového financování byla 
přinejmenším zachována;

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Derek Vaughan, Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro provádění 
strategie EU 2020 napříč odvětvími, a 
požaduje proto alespoň stejné rozpočtové 
okruhy jako v probíhajícím programovém 
období;

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro provádění 
strategie EU 2020 napříč odvětvími, a 
požaduje proto pro příští programové 
období ve srovnání s probíhajícím 
programovým obdobím reálné navýšení 
rozpočtu politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 50
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. považuje politiku soudržnosti a 
strukturální politiku po roce 2013 za 
rozhodující politickou oblast pro provádění 
strategie EU 2020 napříč odvětvími, a 
požaduje proto alespoň stejné rozpočtové 
okruhy jako v probíhajícím programovém 
období;

50. považuje politiku soudržnosti po roce 
2013 za ještě významnější přínos pro další 
udržitelný rozvoj regionů EU a za
rozhodující politickou oblast pro provádění 
strategie EU 2020 napříč odvětvími, a 
požaduje proto alespoň stejné rozpočtové 
okruhy jako v probíhajícím programovém 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50 a. požaduje, aby byla přijata přísnější 
pravidla kontroly pro případy nesplnění 
kritérií Paktu o stabilitě EU a 
nesrovnalostí při využívání prostředků 
strukturálních fondů a aby pro 
nejzávažnější případy bylo stanoveno 
uplatňování sankčních mechanismů;

Or. it

Pozměňovací návrh 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 51
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 495
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a 

vypouští se
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zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

51. odmítá ustanovení týkající se 
makroekonomické podmíněnosti, tj. 
ustanovení, která regionům a městům 
znemožňují čerpat pro ně určené 
prostředky strukturálních fondů v 
důsledku chyb a nedostatků vlád 
členských států nebo v případě, že vlády 
členských států porušují Pakt o stabilitě a
růstu; zdůrazňuje, že hrozí nebezpečí, že 
finanční sankce a pobídky spojené s 
Paktem o stabilitě a růstu, jejichž cílem je 
zajistit dodržování makroekonomických 
podmínek, budou v první řadě penalizovat 
místní a regionální orgány, které za 
neschopnost členských států plnit v této 
oblasti své závazky nenesou odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 51
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na postup systematického 
přerušení a pozastavení plateb, který bude 
uplatněn, jakmile se prokáže významný 
nedostatek ve fungování pověřených 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

51. požaduje pro členské státy, které 
vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější pravidla pro 
silnější dohled na řádné a cílené využívání 
prostředků ze strukturálních fondů; 
zároveň s tím žádá, aby byly zrušeny 
nadbytečné kontroly prováděné v 
členských státech, které mají uspokojivě 
fungující systém správy fondů; domnívá 
se, že co nejčastěji by také měly být 
uplatňovány zásady „dohoda o důvěře“ a 
„jednotný audit“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

51. požaduje pro členské státy, které 
vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů nebo při provádění strukturálních 
fondů porušily právní předpisy EU, návrh 
na přísnější automaticky zaváděná pravidla 
pro silnější dohled na řádné a cílené 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

51. požaduje pro členské státy, které 
vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější pravidla pro 
silnější dohled na řádné a cílené využívání 
prostředků ze strukturálních fondů;

Or. es

Pozměňovací návrh 502
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 51
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

51. požaduje pro členské státy, které 
vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 503
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů;

51. požaduje pro členské státy, které 
závažně porušují kritéria stability EU a 
zároveň vykazují výrazné nesrovnalosti při 
využívání prostředků ze strukturálních 
fondů, návrh na přísnější automaticky 
zaváděná pravidla pro silnější dohled na 
řádné a cílené využívání prostředků ze 
strukturálních fondů; požaduje rovněž 
konkrétní sankční mechanismus 
uplatňovaný v případech přetrvávajících 
nesrovnalostí a důsledné vracení podpor, 
které byly neoprávněně vyplaceny z 
prostředků strukturálních fondů;

Or. de

Pozměňovací návrh 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 51 – odst. 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

odmítá, aby strukturální fondy byly 
podřízeny jakémukoli druhu 
makroekonomické podmíněnosti spojené s 
Paktem o stabilitě a růstu, protože by to 
bylo v rozporu s vlastními cíli politiky 
soudržnosti; s ohledem na posílení 
věrohodnosti programů a docílení 
hmatatelných výsledků trvá na zavedení 
vhodných podmínek, jejichž plnění by se 
ověřovalo ex ante a které by byly založeny 
na místně fundovaném přístupu k 
politikám, přičemž tyto podmínky by 
zahrnovaly veškeré požadavky –
institucionální, správní, regulační, 
plánovací a projektové –, které jsou 
nezbytné k zajištění efektivní realizace 
programů;

Or. it

Pozměňovací návrh 505
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. požaduje, aby členské státy resp. 
regiony určily orgány, které budou mít 
výhradní odpovědnost za řádnou správu 
prostředků ze strukturálních fondů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie
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Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. požaduje, aby členské státy resp. 
regiony určily orgány, které budou mít 
výhradní odpovědnost za řádnou správu 
prostředků ze strukturálních fondů;

52. požaduje, aby členské státy resp. 
regiony určily orgány odpovědné za řádnou 
správu prostředků ze strukturálních fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. požaduje, aby členské státy resp. 
regiony určily orgány, které budou mít 
výhradní odpovědnost za řádnou správu 
prostředků ze strukturálních fondů;

52. požaduje, aby členské státy resp. 
regiony určily orgány či struktury, které 
budou mít výhradní odpovědnost za řádnou 
správu prostředků ze strukturálních fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 508
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. požaduje, aby členské státy resp. 
regiony určily orgány, které budou mít 
výhradní odpovědnost za řádnou správu 
prostředků ze strukturálních fondů;

52. požaduje, aby členské státy resp. 
orgány veřejné správy určily orgány, které 
budou mít výhradní odpovědnost za řádnou 
správu prostředků ze strukturálních fondů;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 509
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. požaduje, aby členské státy resp. 
regiony určily orgány, které budou mít 
výhradní odpovědnost za řádnou správu 
prostředků ze strukturálních fondů;

52. požaduje, aby členské státy resp. 
regiony určily orgány, které budou mít 
výhradní odpovědnost za řádnou správu 
prostředků ze strukturálních fondů, aniž by 
tím byl narušován proces správy těchto 
fondů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 510
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52 a. požaduje zjednodušení systému 
inspekce, snížení počtu inspekčních 
úrovní a vyjasnění pravomocí Komise a 
členských států; požaduje zavedení 
jednoúrovňového inspekčního postupu, 
podle něhož by členské státy prováděly 
inspekci projektů a Komise by prováděla 
inspekci v členských státech používaných 
systémů inspekce;

Or. fi

Pozměňovací návrh 511
Tamás Deutsch
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Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; 

Or. it

Pozměňovací návrh 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech; navrhuje, aby v 
rámci předcházení špatnému řízení 
strukturálních fondů bylo prověřováno 
efektivní fungování systémů kontroly a 
řízení a aby se zároveň zvýšil počet auditů, 
které Komise provádí přímo v daném 
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místě; doporučuje, aby bylo Komisí 
zřízeno informační středisko Fondu 
soudržnosti, které by sloužilo jako 
doplňující zdroj informací o osvědčených 
postupech i možných způsobech 
zneužívání prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech; vyzývá Komisi, aby se 
větší měrou podílela na strategickém 
plánování, hodnocení a provádění politiky 
soudržnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
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zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se v této souvislosti, že je 
naléhavě zapotřebí zjednodušovat správu 
programů podpory a odstraňovat její 
nejasnosti, zejména v oblasti finančního 
provádění a finanční kontroly; domnívá se 
proto, že Komise odpovídá za provádění 
postupů udělování akreditace vnitrostátním 
resp. federálním správním orgánům a 
auditorům; domnívá se, že úspěšné 
udělování akreditací a dosažení nižší míry 
chyb souvisí s právem na zjednodušené 
vykazování ve větších časových odstupech;

Or. de

Pozměňovací návrh 517
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. domnívá se, že by Komise měla mít v
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

53. požaduje, aby Komise měla již v
příštím programovém období výraznější 
odpovědnost za zlepšení vnitrostátních 
správních postupů; domnívá se proto, že 
Komise odpovídá za provádění postupů 
udělování akreditace vnitrostátním resp. 
federálním správním orgánům a auditorům; 
je toho názoru, že úspěšné udělování 
akreditací a dosažení nižší míry chyb by 
mělo opravňovat ke zjednodušenému
vykazování ve větších časových odstupech;

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 53
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. federálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

53. domnívá se, že by Komise měla mít v 
budoucnu výraznější odpovědnost za 
zlepšení vnitrostátních správních postupů; 
domnívá se proto, že Komise odpovídá za 
provádění postupů udělování akreditace 
vnitrostátním resp. regionálním správním 
orgánům a auditorům; domnívá se, že 
úspěšné udělování akreditací a dosažení 
nižší míry chyb souvisí s právem na 
zjednodušené vykazování ve větších 
časových odstupech;

Or. es

Pozměňovací návrh 519
Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 53 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53 a. domnívá se, že ke zlepšení 
výkonnosti operačních programů je třeba 
ve větší míře využívat při výběru projektů 
v rámci regionů postupů hospodářské 
soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 53 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53 b. požaduje, aby pro členské státy, 
jejichž auditní orgány neprošly úspěšně 
akreditačním postupem, platily přísnější 
normy rozpočtové kontroly a ověřování 
dodržování pravidel financování;

Or. de

Pozměňovací návrh 521
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. požaduje za účelem zjednodušení 
administrativních postupů rozšíření 
standardních postupů o vyšší standardní 
jednotkové náklady a paušální všeobecné 
výdaje; požaduje, aby se výrazněji 
zohlednila zásada proporcionality, tj. aby 
bylo u provádění menších programů 
požadováno mnohem méně povinného 
vykazování a kontrol;

54. požaduje za účelem zjednodušení 
administrativních postupů rozšíření 
standardních postupů o vyšší standardní 
jednotkové náklady a paušální všeobecné 
výdaje; požaduje, aby se výrazněji 
zohlednila zásada proporcionality, tj. aby 
bylo u provádění menších programů 
požadováno mnohem méně povinného 
vykazování a kontrol; domnívá se, že 
současný, velmi složitý regulační rámec je  
třeba zjednodušit a že je třeba zavést 
společný výklad pravidel a povinností a 
spolu s tím také od sebe jednoznačně 
oddělit úkoly a pravomoci jednotlivých 
orgánů na různých úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 54
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. požaduje za účelem zjednodušení 
administrativních postupů rozšíření 
standardních postupů o vyšší standardní 
jednotkové náklady a paušální všeobecné 
výdaje; požaduje, aby se výrazněji 
zohlednila zásada proporcionality, tj. aby 
bylo u provádění menších programů 
požadováno mnohem méně povinného 
vykazování a kontrol;

54. požaduje za účelem zjednodušení 
administrativních postupů rozšíření 
standardních postupů o vyšší standardní 
jednotkové náklady a paušální všeobecné 
výdaje; požaduje, aby se výrazněji 
zohlednila zásada proporcionality, tj. aby 
bylo u provádění menších programů 
požadováno mnohem méně povinného 
vykazování a kontrol; žádá, aby byl 
zejména v rámci postupu provádění a 
kontroly zohledňován velký význam 
malých a středních podniků pro 
regionální rozvoj a jejich potřeby;

Or. de

Pozměňovací návrh 523
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. požaduje za účelem zjednodušení 
administrativních postupů rozšíření 
standardních postupů o vyšší standardní 
jednotkové náklady a paušální všeobecné 
výdaje; požaduje, aby se výrazněji 
zohlednila zásada proporcionality, tj. aby 
bylo u provádění menších programů 
požadováno mnohem méně povinného 
vykazování a kontrol;

54. požaduje za účelem zjednodušení 
administrativních postupů rozšíření 
standardních postupů o vyšší standardní 
jednotkové náklady a paušální všeobecné 
výdaje, pokud je v daném případě vhodné 
tento systém uplatnit; požaduje, aby se 
výrazněji zohlednila zásada
proporcionality, tj. aby bylo u provádění 
menších programů požadováno mnohem 
méně povinného vykazování a kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper
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Návrh usnesení
Bod 54 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54 a. žádá Komisi, aby každoročně 
předkládala veřejný „srovnávací přehled 
nedostatků“, který by zahrnoval  případy 
nedostatečně, resp. opožděně splněných 
požadavků vztahujících se na předkládání 
zpráv a jejich zveřejňování, jakož i 
případy nesrovnalostí, zneužití a podvodů, 
k nimž došlo při hospodaření s penězi 
z Fondu soudržnosti; žádá, aby tyto 
informace byly přehledně rozděleny podle 
jednotlivých členských států a fondů;

Or. de

Pozměňovací návrh 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Návrh usnesení
Bod 54 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54 a. je znepokojen skutečností, že 
byrokratická zátěž brání malým 
společnostem a organizacím v přístupu k 
prostředkům strukturálních fondů; 
požaduje, aby z příslušných pravidel a z 
příslušné dokumentace byly odstraněny 
pokud možné veškeré nejasnosti, a žádá 
Komisi a členské státy, aby uspořádaly 
technická pracovní setkání, jejichž cílem 
bude najít možnosti vhodných 
zjednodušovacích opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 526
Anneli Jäätteenmäki
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Návrh usnesení
Bod 54 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54 a. požaduje podstatné snížení 
administrativní a byrokratické zátěže 
spojené s politikou soudržnosti a 
strukturální politikou na všech úrovních 
činnosti, mj. i přechodem na elektronické 
postupy;

Or. fi

Pozměňovací návrh 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 54 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54 b. domnívá se, že vhodným 
prostředkem k posílení opatření týkajících 
se předkládání zpráv a kontroly jsou 
výroční ověřená správní prohlášení na 
úrovni vedoucího pracovníka (platebny / 
správního orgánu) vykonávajícího správu 
prostředků, a zdůrazňuje, že je nezbytně 
nutné, aby tato prohlášení byla obsahově 
správná;  žádá proto, aby byl zaveden 
systém pokut, které by byly ukládány v 
případě nepravdivých prohlášení; jako cíl 
proto podporuje vnitrostátní prohlášení o 
věrohodnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle
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Návrh usnesení
Bod 54 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54 c. žádá, aby se v novém programovém 
období předkládaly výroční účetní 
uzávěrky i pro víceleté programy;

Or. de

Pozměňovací návrh 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 54 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54 d. domnívá se, že v rámci celého 
systému provádění a kontroly by se měla 
uplatnit účinnější řešení elektronické 
správy (jednotné formuláře); žádá, aby 
Komise koordinovala výměnu zkušeností 
mezi členskými státy a aby provádění 
probíhalo formou koordinované činnosti 
sdružení správních a auditních orgánů;

Or. de

Pozměňovací návrh 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 54 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54 e. domnívá se, že ustanovení týkající se 
transparentnosti (povinnost zveřejňovat 
koncové příjemce) jsou pro odborníky, 
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veřejnost i tvůrce politik nezbytným 
nástrojem umožňujícím vyhodnotit, zda  
jsou strukturální fondy využívány v 
souladu s cíli a právními předpisy; 
požaduje, aby popis byl kromě příslušného 
vnitrostátního jazyka uváděn také v 
jednom ze tří pracovních jazyků 
(angličtině, francouzštině nebo němčině), 
a doporučuje další harmonizaci údajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 531
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. podporuje návrh Komise, aby 
proplácení výdajů prováděly vnitrostátní 
orgány teprve poté, co byl vyplacen 
příslušný příspěvek EU příjemcům platby; 
považuje to za urychlení provádění platby 
a také za rozhodující pobídku pro přísné 
vnitrostátní kontroly; poukazuje však na 
to, že se mohou objevit případné problémy 
s likviditou u členských států a spolkových 
zemí, proto musí být nalezena řešení pro 
její zajištění;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 55
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. podporuje návrh Komise, aby 
proplácení výdajů prováděly vnitrostátní 
orgány teprve poté, co byl vyplacen 
příslušný příspěvek EU příjemcům platby; 
považuje to za urychlení provádění platby 
a také za rozhodující pobídku pro přísné 
vnitrostátní kontroly; poukazuje však na 
to, že se mohou objevit případné problémy 
s likviditou u členských států a spolkových 
zemí, proto musí být nalezena řešení pro 
její zajištění;

55. konstatuje, že by se v souvislosti se 
současnou krizí mohly u členských států a 
na regionální úrovni objevit případné 
problémy s likviditou a že vzhledem ke 
zálohovému hrazení vzniklých nákladů 
musí být nalezena řešení pro její zajištění;

Or. es

Pozměňovací návrh 533
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. podporuje návrh Komise, aby 
proplácení výdajů prováděly vnitrostátní 
orgány teprve poté, co byl vyplacen 
příslušný příspěvek EU příjemcům platby; 
považuje to za urychlení provádění platby 
a také za rozhodující pobídku pro přísné 
vnitrostátní kontroly; poukazuje však na to, 
že se mohou objevit případné problémy s 
likviditou u členských států a spolkových 
zemí, proto musí být nalezena řešení pro 
její zajištění;

55. podporuje návrh Komise, aby 
proplácení výdajů prováděly vnitrostátní 
orgány teprve poté, co byl vyplacen 
příslušný příspěvek EU příjemcům platby; 
považuje to za urychlení provádění platby 
a také za rozhodující pobídku pro přísné 
vnitrostátní kontroly; poukazuje však na to, 
že se mohou objevit případné problémy s 
likviditou u členských států a spolkových 
zemí, proto musí být nalezena řešení pro 
její zajištění;

Or. pl

Pozměňovací návrh 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland
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Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. podporuje návrh Komise, aby 
proplácení výdajů prováděly vnitrostátní 
orgány teprve poté, co byl vyplacen 
příslušný příspěvek EU příjemcům platby; 
považuje to za urychlení provádění platby 
a také za rozhodující pobídku pro přísné 
vnitrostátní kontroly; poukazuje však na to, 
že se mohou objevit případné problémy s 
likviditou u členských států a spolkových 
zemí, proto musí být nalezena řešení pro 
její zajištění;

55. podporuje návrh Komise, aby 
proplácení výdajů prováděly vnitrostátní 
orgány teprve poté, co byl vyplacen 
příslušný příspěvek EU příjemcům platby; 
považuje to za urychlení provádění platby 
a také za rozhodující pobídku pro přísné 
vnitrostátní kontroly; poukazuje však na to, 
že se mohou objevit případné problémy s 
likviditou u členských států a regionů, 
proto musí být nalezena řešení pro její 
zajištění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 55 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55 a. spatřuje rozpor v Komisí navrhované 
výraznější orientaci plateb na výsledky, 
protože výsledků musí být prostřednictvím 
projektů, o jejichž financování se žádá, 
teprve dosaženo; obává se byrokraticky 
zatíženého monitorování a považoval by 
případně za představitelné, že by vyplácení 
prostředků bylo vázáno na prokazatelnou 
spojitost mezi záměrem projektů a 
strategie EU 2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 536
László Surján
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Návrh usnesení
Bod 55 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55 a. domnívá se, že k úhradě by sice mělo 
dojít až poté, co se prostředky EU v 
projektech náležitě vyčerpají, příjemci by 
však neměli být zatíženi žádným dalším 
břemenem v podobě úrokových sazeb 
neodrážejících nízký rizikový faktor, který 
je pro banky či jiné finanční instituce s 
poskytováním takových úvěrů spojený;

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 55 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55 b. domnívá se, že vyúčtování 
neoprávněně získaných prostředků, které 
nebyly v situaci, kdy nedošlo ke splnění 
závazků spojených s poskytnutím podpory, 
vráceny zpět, za účinný nástroj ukáznění 
dotčených členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 55 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55 c. požaduje diverzifikaci sankčních 
mechanismů, mj. i v podobě systému 
prémií pro členské státy, ve kterých 
probíhá provádění řádným způsobem, 
zejména formou administrativních úlev;

Or. de

Pozměňovací návrh 539
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses 
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; považuje to za záruku 
vyváženého poměru mezi kvalitativně 
hodnotnými investicemi a hladkým a 
rychlým prováděním programů;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 540
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; považuje to za záruku 
vyváženého poměru mezi kvalitativně 

vypouští se
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hodnotnými investicemi a hladkým a 
rychlým prováděním programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; považuje to za záruku 
vyváženého poměru mezi kvalitativně 
hodnotnými investicemi a hladkým a 
rychlým prováděním programů;

56. zdůrazňuje, že je třeba zachovat 
„pravidlo n+2“ i „pravidlo n+3“, pokud 
možno i s větší mírou flexibility, tak aby 
tato pravidla mohla zahrnout rovněž 
situace, které lze v průběhu příštího 
programového období očekávat;

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Czesław Adam Siekierski

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses
výjimkou prvního roku podpory důsledně
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; považuje to za záruku vyváženého 
poměru mezi kvalitativně hodnotnými 
investicemi a hladkým a rychlým 
prováděním programů;

56. souhlasí s návrhem Komise, aby se
uplatňovalo „pravidlo n+2“, je však toho 
názoru, že v určitých situacích by mělo být 
možné uplatnit „pravidlo n+3“; považuje 
to za záruku vyváženého poměru mezi 
kvalitativně hodnotnými investicemi a 
hladkým a rychlým prováděním programů;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; považuje to za záruku vyváženého 
poměru mezi kvalitativně hodnotnými 
investicemi a hladkým a rychlým 
prováděním programů;

56. souhlasí s návrhem Komise, aby se s
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“; považuje to za 
záruku vyváženého poměru mezi 
kvalitativně hodnotnými investicemi a 
hladkým a rychlým prováděním programů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 544
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; považuje to za záruku 
vyváženého poměru mezi kvalitativně 
hodnotnými investicemi a hladkým a 
rychlým prováděním programů;

56. souhlasí s návrhem Komise, aby se s 
výjimkou prvního roku podpory a v 
souladu s cíly evropského plánu obnovy 
také regionů, které se nacházejí v recesi,
důsledně uplatňovalo „pravidlo n+2“ a 
zrušily ostatní výjimky; považuje to za 
záruku vyváženého poměru mezi 
kvalitativně hodnotnými investicemi a 
hladkým a rychlým prováděním programů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 56
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; považuje to za záruku 
vyváženého poměru mezi kvalitativně 
hodnotnými investicemi a hladkým a 
rychlým prováděním programů;

56. souhlasí s návrhem Komise, aby se s
výjimkou prvního roku podpory a 
přeshraničních programů důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; souhlasí ovšem i s tím, aby se v 
případě přeshraničních programů 
uplatňovalo „pravidlo n+3“, které by 
umožnilo zohlednit pomalejší fungování 
správy, způsobené jazykovými a 
kulturními odlišnostmi; považuje to za 
záruku vyváženého poměru mezi 
kvalitativně hodnotnými investicemi a 
hladkým a rychlým prováděním programů;

Or. de

Pozměňovací návrh 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily 
výjimky; považuje to za záruku 
vyváženého poměru mezi kvalitativně 
hodnotnými investicemi a hladkým a 
rychlým prováděním programů;

56. souhlasí s návrhem Komise, aby se s
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a aby ostatní 
výjimky pouze zohledňovaly 
administrativní zatížení spojené s realizací 
programů; považuje to za záruku 
vyváženého poměru mezi kvalitativně 
hodnotnými investicemi a hladkým a 
rychlým prováděním programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 56
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses
výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily
výjimky; považuje to za záruku 
vyváženého poměru mezi kvalitativně 
hodnotnými investicemi a hladkým a 
rychlým prováděním programů;

56. souhlasí s návrhem Komise, aby se s
výjimkou prvního roku podpory důsledně a 
pokud možno na úrovni členských států, 
aby přidělování prostředků umožňovalo 
větší flexibilitu, uplatňovalo „pravidlo 
n+2“ a zrušily výjimky; považuje to za 
záruku vyváženého poměru mezi 
kvalitativně hodnotnými investicemi a 
hladkým a rychlým prováděním programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 56 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56 a. domnívá se, že pravidlo o 
automatickém zrušení závazků by mělo 
zohledňovat větší administrativní zátěž, 
kterou s sebou nesou nová ustanovení 
týkající se strategického plánování, 
zaměření na výsledky a podmíněnosti ex 
ante;

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 57
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii;
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii, 
mj. v oblasti ochrany životního prostředí, 
zdravotnictví, vzdělávání, dopravy, 
energetiky a občanské společnosti; 
naléhavě žádá, aby byly zjednodušeny 
administrativní předpisy vztahující se na 
regionální spolupráci na hranici mezi EU 
a Ruskem a snížena s nimi spojená 
byrokratická zátěž;

Or. fi

Pozměňovací návrh 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
připomíná v této souvislosti, že spolupráce 
se sousedními státy má pozitivní vliv pro 
celou Evropu; požaduje, aby byly 
prostředky ENSP výrazněji zaměřeny na 
strategické potřeby a žádá zrušení 
současného kritéria 150 km, které 
omezuje možnost spolupráce mezi 
oblastmi na obou stranách vnějších 
hranic EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
je přesvědčen, že je naprosto nezbytné, 
aby se programy přeshraniční spolupráce 
v rámci ENSP staly opět součástí politiky 
soudržnosti, jmenovitě jejího cíle „územní 
soudržnost“; domnívá se, že právě 
propojení infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami; vyzývá Komisi, aby 
prověřila reálné možnosti vytvoření lépe 
fungujících synergií mezi iniciativami 
EFRR, nástrojem předvstupní pomoci, 
evropským nástrojem sousedství a 
partnerství (ENSP) a Evropským 
rozvojovým fondem (ERF);

Or. fr

Pozměňovací návrh 552
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 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
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spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami; naléhavě Komisi žádá, 
aby evropskou politiku sousedství otevřela 
ve větší míře nejvzdálenějším regionům, 
jak to bylo zamýšleno ještě před zavedení 
této politiky, aby těmto regionům nebyla 
nespravedlivě upírána možnost využívat 
ENSP, kterou mají jiné evropské regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 553
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
je si vědom současných problémů s 
prováděním tohoto programu a žádá 
Komisi, aby posoudila, zda by nebylo 
možné využít struktur, které již fungují v 
rámci regionálních politik, také ve správě 
ENSP; domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 
související s energií a s dopravními 
infrastrukturami; zdůrazňuje roli, kterou v 
této souvislosti mohou hrát 
makroregiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie) 
sousedních států má pozitivní vliv také na 
evropské příhraniční regiony; požaduje, 
aby byly prostředky ENSP výrazněji 
zaměřeny na strategické potřeby 

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti 
význam evropského nástroje sousedství a 
partnerství (ENSP) pro přeshraniční 
spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení 
infrastruktury (doprava, energie a životní 
prostředí) sousedních států má pozitivní 
vliv také na evropské příhraniční regiony; 
požaduje, aby byly prostředky ENSP 
výrazněji zaměřeny na strategické potřeby 
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související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

Or. ro

Pozměňovací návrh 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57 a. vyjadřuje politování nad tím, že se 
nevyužívá synergií mezi politikou 
soudržnosti a fondy spolupráce, jako je 
nástroj pro rozvojovou spolupráci a 
Evropský rozvojový fond; žádá, aby tyto 
fondy nabízely větší možnosti křížového 
financování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje dále, že pro soudržnost je 
relevantní proces rozšíření EU s nástrojem 
předvstupní pomoci (NPP), který slouží 
kandidátům na přistoupení mj. k obsahové 
a organizační přípravě struktur soudržnosti;

58. zdůrazňuje dále, že pro soudržnost je 
relevantní proces rozšíření EU s nástrojem 
předvstupní pomoci (NPP), který slouží 
kandidátům na přistoupení mj. k obsahové 
a organizační přípravě struktur soudržnosti; 
domnívá se také, že NPP – především v 
souvislosti s vysíláním odborníků 
Evropské komise – by se měl vztahovat i 
na zámořské země a území, které by měly 
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získat status nejvzdálenějších regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 558
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje dále, že pro soudržnost je 
relevantní proces rozšíření EU s nástrojem 
předvstupní pomoci (NPP), který slouží 
kandidátům na přistoupení mj. k obsahové 
a organizační přípravě struktur soudržnosti;

58. zdůrazňuje dále, že pro soudržnost je 
relevantní proces rozšíření EU s nástrojem 
předvstupní pomoci (NPP), který slouží 
kandidátům na přistoupení mj. k obsahové 
a organizační přípravě struktur soudržnosti; 
upozorňuje na problémy členských států s 
jeho prováděním; připomíná původní 
záměr NPP, zejména v oblasti financování 
budování kapacit a institucí a 
podporování příprav dotyčných zemí na 
provádění evropské politiky soudržnosti, 
aby kandidátské země byly v době svého 
přistoupení připraveny provést v plném 
rozsahu acquis Společenství; vyzývá 
Komisi, aby zjistila, jaké jsou problémy 
současného financování NPP;

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 58 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58 a. považuje za velmi důležité, aby byla 
poskytována podpora regionům 
hraničícím s regiony států, které nejsou 



PE464.689v01-00 150/156 AM\865326CS.doc

CS

členy EU, a to jak v rámci politiky 
soudržnosti, tak v rámci evropského 
nástroje sousedství a partnerství, zejména 
v oblasti zvládání mimořádných událostí, 
ochrany životního prostředí a
hospodářského rozvoje;

Or. ro

Pozměňovací návrh 560
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. znovu opakuje požadavek na 
odpovědné zapojení Výboru pro regionální 
rozvoj do budoucího pojetí obou nástrojů;

59. znovu opakuje požadavek na 
odpovědné zapojení Výboru pro regionální 
rozvoj do budoucího pojetí těchto nástrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. poukazuje s aktuálním výpočtem
znovu na extrémní finanční důsledky 
vstupu nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11, zdůrazňuje, že tyto dimenze 
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity 
Společenství; Požaduje, aby byl nástroj 
NPP poskytnut také pro přípravu na 
předběžné zvláštní formy sousedství nebo 
členství v EU, a znovu požaduje 
odstupňovanou koncepci politiky 

vypouští se
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soudržnosti pro velké kandidáty na 
přistoupení, jako je Turecko;
__________________
11. Předpokládá, že země, které v 
současnosti jednají o přistoupení, Turecko 
a Chorvatsko, by v programovém období 
2007 až 2013 byly podporovány 
průměrným finančním objemem na 
obyvatele nových členských zemí (EU 12), 
což by v nezbytném finančním objemu 
činilo celkem 132,5 miliard EUR. Z toho 
124,9 miliard EUR neboli 94,3 % připadá 
na Turecko a 7,6 miliard EUR neboli 5,7 
% na Chorvatsko. Vycházíme-li z podpory 
ve výši průměrného podílu HDP v nových 
členských státech (2006), činil by 
dodatečný finanční objem 109,1 miliard 
EUR. Z toho 99,8 miliard EUR připadá 
na Turecko a 9,3 miliard EUR na 
Chorvatsko. (Untiedt, G. (2011) Objem a 
rozdělení prostředků ze strukturálních 
fondů EU v programovém období od roku 
2007 do roku 2013 s přihlédnutím k 
Turecku a Chorvatsku, stanovisko Prof. 
Dr. G. Untiedta, GEFRA GbR, na žádost 
poslance EP Dr. Markuse Piepera).

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. poukazuje s aktuálním výpočtem 
znovu na extrémní finanční důsledky 
vstupu nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11, zdůrazňuje, že tyto dimenze 
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity 

vypouští se
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Společenství; Požaduje, aby byl nástroj 
NPP poskytnut také pro přípravu na 
předběžné zvláštní formy sousedství nebo 
členství v EU, a znovu požaduje 
odstupňovanou koncepci politiky 
soudržnosti pro velké kandidáty na 
přistoupení, jako je Turecko;
__________________
11. Předpokládá, že země, které v 
současnosti jednají o přistoupení, Turecko 
a Chorvatsko, by v programovém období 
2007 až 2013 byly podporovány 
průměrným finančním objemem na 
obyvatele nových členských zemí (EU 12), 
což by v nezbytném finančním objemu 
činilo celkem 132,5 miliard EUR. Z toho 
124,9 miliard EUR neboli 94,3 % připadá 
na Turecko a 7,6 miliard EUR neboli 5,7 
% na Chorvatsko. Vycházíme-li z podpory 
ve výši průměrného podílu HDP v nových 
členských státech (2006), činil by 
dodatečný finanční objem 109,1 miliard 
EUR. Z toho 99,8 miliard EUR připadá 
na Turecko a 9,3 miliard EUR na 
Chorvatsko. (Untiedt, G. (2011) Objem a 
rozdělení prostředků ze strukturálních 
fondů EU v programovém období od roku 
2007 do roku 2013 s přihlédnutím k 
Turecku a Chorvatsku, stanovisko Prof. 
Dr. G. Untiedta, GEFRA GbR, na žádost 
poslance EP Dr. Markuse Piepera).

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. poukazuje s aktuálním výpočtem 
znovu na extrémní finanční důsledky 
vstupu nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11, zdůrazňuje, že tyto dimenze 

vypouští se 
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by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity 
Společenství; Požaduje, aby byl nástroj 
NPP poskytnut také pro přípravu na 
předběžné zvláštní formy sousedství nebo 
členství v EU, a znovu požaduje 
odstupňovanou koncepci politiky 
soudržnosti pro velké kandidáty na 
přistoupení, jako je Turecko;

Or. sv

Pozměňovací návrh 564
László Surján

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu 
na extrémní finanční důsledky vstupu 
nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11, zdůrazňuje, že tyto dimenze 
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity 
Společenství; Požaduje, aby byl nástroj 
NPP poskytnut také pro přípravu na 
předběžné zvláštní formy sousedství nebo 
členství v EU, a znovu požaduje 
odstupňovanou koncepci politiky 
soudržnosti pro velké kandidáty na 
přistoupení, jako je Turecko;

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu 
na extrémní finanční důsledky vstupu 
nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11; zdůrazňuje, že vidět je třeba 
nejen finanční důsledky přistoupení, ale 
také výhody spočívající v rozšíření trhů ve 
prospěch celé EU; domnívá se, že 
evropská integrace by měla postupovat ve 
shodě s přirozenými geografickými 
vazbami Evropy a základních hodnot 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 60 – poznámka pod čarou 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. Předpokládá, že země, které v 
současnosti jednají o přistoupení, Turecko 
a Chorvatsko, by v programovém období 
2007 až 2013 byly podporovány 
průměrným finančním objemem na 
obyvatele nových členských zemí (EU 12), 
což by v nezbytném finančním objemu 
činilo celkem 132,5 miliard EUR. Z toho 
124,9 miliard EUR neboli 94,3 % připadá 
na Turecko a 7,6 miliard EUR neboli 5,7 
% na Chorvatsko. Vycházíme-li z podpory 
ve výši průměrného podílu HDP v nových 
členských státech (2006), činil by 
dodatečný finanční objem 109,1 miliard 
EUR. Z toho 99,8 miliard EUR připadá 
na Turecko a 9,3 miliard EUR na 
Chorvatsko. (Untiedt, G. (2011) Objem a 
rozdělení prostředků ze strukturálních 
fondů EU v programovém období od roku 
2007 do roku 2013 s přihlédnutím k 
Turecku a Chorvatsku, stanovisko Prof. 
Dr. G. Untiedta, GEFRA GbR, na žádost 
poslance EP Dr. Markuse Piepera).

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 566
Franz Obermayr

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu 
na extrémní finanční důsledky vstupu 
nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11, zdůrazňuje, že tyto dimenze 
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity Společenství; 
Požaduje, aby byl nástroj NPP poskytnut 
také pro přípravu na předběžné zvláštní 
formy sousedství nebo členství v EU, a 
znovu požaduje odstupňovanou koncepci 

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu 
na extrémní finanční důsledky vstupu 
nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11; zdůrazňuje, že tyto dimenze 
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity Společenství; 
požaduje, aby byl nástroj NPP v podstatné 
míře zredukován a přeorientován z 
přípravy na přistoupení na přípravu na 
zvláštní formu sousedství Turecka;
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politiky soudržnosti pro velké kandidáty 
na přistoupení, jako je Turecko;

Or. de

Pozměňovací návrh 567
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu 
na extrémní finanční důsledky vstupu 
nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11, zdůrazňuje, že tyto dimenze
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity Společenství;
Požaduje, aby byl nástroj NPP poskytnut 
také pro přípravu na předběžné zvláštní 
formy sousedství nebo členství v EU, a 
znovu požaduje odstupňovanou koncepci 
politiky soudržnosti pro velké kandidáty 
na přistoupení, jako je Turecko;

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu 
na extrémní finanční důsledky vstupu 
nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti11; zdůrazňuje, že tyto dimenze 
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu 
na extrémní finanční důsledky vstupu 
nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti , zdůrazňuje, že tyto dimenze 
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily přijímací kapacity Společenství; 
Požaduje, aby byl nástroj NPP poskytnut 

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu 
na extrémní finanční důsledky vstupu 
nových zemí do EU pro politiku 
soudržnosti , zdůrazňuje, že tyto dimenze 
by z hlediska politiky soudržnosti zdaleka 
překročily absorpční kapacity 
Společenství; Požaduje, aby byl nástroj 
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také pro přípravu na předběžné zvláštní 
formy sousedství nebo členství v EU, a 
znovu požaduje odstupňovanou koncepci 
politiky soudržnosti pro velké kandidáty na 
přistoupení, jako je Turecko;

NPP poskytnut také pro přípravu na 
předběžné zvláštní formy sousedství nebo 
členství v EU, a znovu požaduje 
odstupňovanou koncepci politiky 
soudržnosti pro velké kandidáty na 
přistoupení, jako je Turecko;

Or. fr

Pozměňovací návrh 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě a Komisi.

61. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi a vedoucím 
představitelům evropských regionů a 
spolkových zemí.

Or. en


