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Pozměňovací návrh 1
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že schopnost 
využívat prostředky je chápána jako míra, 
do které je členský stát schopen účelně 
a účinně vynakládat finanční prostředky 
získané ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti, a vzhledem k tomu, že tato 
schopnost je nezbytná pro to, aby se za 
pomoci zdrojů z fondů EU co nejvíce 
přispělo k hospodářské a sociální 
soudržnosti,

A. vzhledem k tomu, že schopnost 
využívat prostředky je chápána jako míra, 
do které je členský stát a jeho regiony 
schopny účelně a účinně vynakládat 
finanční prostředky získané ze 
strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, 
a vzhledem k tomu, že tato schopnost je 
nezbytná pro to, aby se za pomoci zdrojů 
z fondů EU co nejvíce přispělo 
k hospodářské a sociální soudržnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že schopnost 
využívat prostředky je chápána jako míra, 
do které je členský stát schopen účelně 
a účinně vynakládat finanční prostředky 
získané ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti, a vzhledem k tomu, že tato 
schopnost je nezbytná pro to, aby se za 
pomoci zdrojů z fondů EU co nejvíce 
přispělo k hospodářské a sociální 
soudržnosti,

A. vzhledem k tomu, že schopnost 
využívat prostředky je chápána jako míra, 
do které je členský stát schopen účelně 
a účinně vynakládat finanční prostředky 
získané ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti, a vzhledem k tomu, že tato 
schopnost je nezbytná pro to, aby se za 
pomoci zdrojů z fondů EU co nejvíce 
přispělo k hospodářské, sociální a územní
soudržnosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že schopnost 
využívat prostředky je chápána jako míra, 
do které je členský stát schopen účelně 
a účinně vynakládat finanční prostředky 
získané ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti, a vzhledem k tomu, že tato 
schopnost je nezbytná pro to, aby se za 
pomoci zdrojů z fondů EU co nejvíce 
přispělo k hospodářské a sociální 
soudržnosti,

A. vzhledem k tomu, že schopnost 
využívat prostředky je chápána jako míra, 
do které je členský stát schopen účelně 
a účinně vynakládat finanční prostředky 
získané ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti, a vzhledem k tomu, že tato 
schopnost je nezbytná pro to, aby se za 
pomoci zdrojů z fondů EU co nejvíce 
přispělo k hospodářské, sociální a územní
soudržnosti,

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti Unie má zásadní význam pro 
podporu harmonického rozvoje Unie a že 
přes pokroky dosažené ve snižování 
nerovnosti v rozvoji jednotlivých regionů 
nadále přetrvávají podstatné rozdíly 
v jejich úrovni rozvoje a hospodářské, 
sociální a územní úrovni,

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Rolandas Paksas
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti Unie má zásadní význam pro 
podporu harmonického rozvoje Unie a že 
přes pokroky dosažené ve snižování 
nerovnosti v rozvoji jednotlivých regionů 
nadále přetrvávají podstatné rozdíly 
v jejich úrovni rozvoje a hospodářské, 
sociální a územní úrovni,

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že
v jednotlivých členských státech se velmi 
liší, takže pro posílení této schopnosti je 
nutné přijímat individuální řešení,

B. B vzhledem k tomu, že schopnost 
využívat prostředky v jednotlivých 
členských státech se velmi liší, takže pro 
posílení této schopnosti je nutné přijímat 
individuální řešení,

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 

B. vzhledem k tomu, že schopnost 
absorbovat prostředky není ukazatel stálý, 
nýbrž proměnný, a vzhledem k tomu, že 
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v jednotlivých členských státech se velmi 
liší, takže pro posílení této schopnosti je 
nutné přijímat individuální řešení,

v jednotlivých členských státech se velmi 
liší, takže pro posílení této schopnosti je 
nutné přijímat individuální řešení,

Or. cs

Pozměňovací návrh 8
Peter Simon

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 
v jednotlivých členských státech se velmi 
liší, takže pro posílení této schopnosti je 
nutné přijímat individuální řešení,

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 
v jednotlivých členských státech i v rámci 
jednoho členského státu se velmi liší,
takže pro posílení této schopnosti je nutné 
přijímat individuální řešení,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 
v jednotlivých členských státech se velmi 
liší, takže pro posílení této schopnosti je 
nutné přijímat individuální řešení,

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 
v jednotlivých členských státech i v rámci 
jednoho členského státu se velmi liší, 
takže pro posílení této schopnosti je nutné 
přijímat individuální řešení,

Or. de
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Pozměňovací návrh 10
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 
v jednotlivých členských státech se velmi 
liší, takže pro posílení této schopnosti je 
nutné přijímat individuální řešení,

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 
v jednotlivých členských státech i region 
od regionu se velmi liší, takže pro posílení 
této schopnosti je nutné přijímat 
individuální řešení,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 
v jednotlivých členských státech se velmi 
liší, takže pro posílení této schopnosti je 
nutné přijímat individuální řešení,

B. vzhledem k tomu, že schopnost využívat 
prostředky není ukazatel stálý, nýbrž 
proměnný, a vzhledem k tomu, že 
v jednotlivých členských státech i region 
od regionu se velmi liší, takže pro posílení 
této schopnosti je nutné přijímat 
individuální řešení,

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání 
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co největší možné finanční podpory 
vyžaduje trvalé úsilí členských států 
a zapojení správy na místní a regionální 
úrovni ve všech stádiích procesu,

co největší možné finanční podpory 
vyžaduje trvalé úsilí členských států 
a zapojení správy na místní a regionální 
úrovni ve všech stádiích procesu, stejně 
jako odpovídající kapacitu institučních 
infrastruktur a účinné systémy řízení 
a kontroly,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání 
co největší možné finanční podpory 
vyžaduje trvalé úsilí členských států 
a zapojení správy na místní a regionální 
úrovni ve všech stádiích procesu,

C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání 
co největší možné finanční podpory 
vyžaduje trvalé úsilí členských států 
a zapojení správy na lokální a regionální 
úrovni ve všech stádiích procesu,

Or. cs

Pozměňovací návrh 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání 
co největší možné finanční podpory 
vyžaduje trvalé úsilí členských států 
a zapojení správy na místní a regionální 
úrovni ve všech stádiích procesu,

C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání 
co největší možné finanční podpory 
vyžaduje trvalé úsilí členských států 
a řídících orgánů a zapojení správy na 
místní a regionální úrovni ve všech stádiích 
procesu,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání 
co největší možné finanční podpory 
vyžaduje trvalé úsilí členských států 
a zapojení správy na místní a regionální 
úrovni ve všech stádiích procesu,

C. vzhledem k tomu, že snaha o využívání 
co největší možné finanční podpory 
vyžaduje trvalé úsilí členských států 
a zejména zapojení správy na místní 
a regionální úrovni ve všech stádiích 
procesu,

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že administrativní 
kapacita, zejména pokud jde o plánování 
a provádění projektů, je klíčovým prvkem 
v posilování kapacit a potřeb absorpce, 
přičemž se pozornost upírá zejména na 
členské státy, které jsou ve skluzu 
a vykazují malou míru absorpce,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
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jsou složitá, a je tedy obtížné je splnit, což 
zapříčiňuje chyby, takže členské státy tráví 
neúměrné množství času snahou zvládat 
a kontrolovat tyto chyby,

musí být v čase stabilní, aby bylo možné si 
je snadněji osvojit. Naopak je třeba 
podpořit veškerá zjednodušení 
usnadňující provádění finančních 
nástrojů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
jsou složitá, a je tedy obtížné je splnit, což 
zapříčiňuje chyby, takže členské státy tráví 
neúměrné množství času snahou zvládat 
a kontrolovat tyto chyby,

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
jsou složitá, a je tedy obtížné je splnit, což 
zapříčiňuje chyby, takže členské státy 
a regiony tráví neúměrné množství času 
snahou zvládat a kontrolovat tyto chyby,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
jsou složitá, a je tedy obtížné je splnit, což 
zapříčiňuje chyby, takže členské státy tráví 
neúměrné množství času snahou zvládat 
a kontrolovat tyto chyby,

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
jsou složitá, pokud jde o jejich správné 
provedení ve vnitrostátním právu, a je tedy 
obtížné je splnit, což zapříčiňuje chyby, 
takže členské státy tráví neúměrné 
množství času snahou zvládat a kontrolovat 
tyto chyby,

Or. lt
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Pozměňovací návrh 20
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
jsou složitá, a je tedy obtížné je splnit, což 
zapříčiňuje chyby, takže členské státy tráví 
neúměrné množství času snahou zvládat 
a kontrolovat tyto chyby,

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
jsou složitá, pokud jde o jejich správné 
provedení ve vnitrostátním právu, a je tedy 
obtížné je splnit, což zapříčiňuje chyby, 
takže členské státy tráví neúměrné 
množství času snahou zvládat a kontrolovat 
tyto chyby,

Or. lt

Pozměňovací návrh 21
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
jsou složitá, a je tedy obtížné je splnit, což 
zapříčiňuje chyby, takže členské státy tráví 
neúměrné množství času snahou zvládat 
a kontrolovat tyto chyby,

D. vzhledem k tomu, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
jsou ze své povahy složitá, a je tedy obtížné 
je splnit, což může zapříčiňovat chyby, 
takže členské státy tráví neúměrné 
množství času snahou zvládat a kontrolovat 
tyto chyby,

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Juozas Imbrasas

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

Da. vzhledem k tomu, že přes snížení míry 
chyb a zpronevěr strukturální pomoci, je 
vhodné posílit opatření přijímaná 
členskými státy pro omezení zpronevěry 
pomoci a pro zpětné vybrání neoprávněně 
obdržených částek,

Or. lt

Pozměňovací návrh 23
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že přes snížení míry 
chyb a zpronevěr strukturální pomoci, je 
vhodné posílit opatření přijímaná 
členskými státy pro omezení zpronevěry 
pomoci a pro zpětné vybrání neoprávněně 
obdržených částek,

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že zejména členské 
státy, které přistoupily k EU v průběhu 
stávajícího programového období, se 
potýkají s výraznými obtížemi, pokud jde 
o využívání prostředků, které vyplývají 
z podstatného navýšení množství 
dostupných prostředků ve srovnání 

E. vzhledem k tomu, že zejména členské 
státy, které přistoupily k EU v průběhu 
stávajícího programového období, se 
potýkají s výraznými obtížemi, pokud jde 
o využívání prostředků, které vyplývají 
z podstatného navýšení množství 
dostupných prostředků ve srovnání 
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s prostředky z předvstupních fondů, s prostředky z předvstupních fondů 
a selhání administrativních struktur 
v sestavování, sledování a hodnocení 
projektů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zviditelnění úrovní využívání fondů 
v krátkodobém a střednědobém horizontu 
brzdí absorpční kapacitu a že je zapotřebí 
větší transparentnosti na všech úrovních 
správy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na rychlejší využívání 
finančních prostředků a plnění rozpočtu 
v rámci politiky soudržnosti v průběhu 
roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů 
spojených s politikou soudržnosti, kterého 
dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy 
zrychleným prováděním programů 
a rychlejším poskytování finančních 
prostředků příjemcům;

1. poukazuje, přes výše uvedené problémy, 
na úsilí vyvinuté pro rychlejší využívání 
finančních prostředků a plnění rozpočtu 
v rámci politiky soudržnosti v průběhu 
roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů 
spojených s politikou soudržnosti, kterého 
dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy 
zrychleným prováděním programů 
a rychlejším poskytování finančních 
prostředků příjemcům;

Or. es
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Pozměňovací návrh 27
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na rychlejší využívání 
finančních prostředků a plnění rozpočtu 
v rámci politiky soudržnosti v průběhu 
roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů 
spojených s politikou soudržnosti, kterého 
dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy 
zrychleným prováděním programů 
a rychlejším poskytování finančních 
prostředků příjemcům;

1. poukazuje na rychlejší využívání 
finančních prostředků a plnění rozpočtu 
v rámci politiky soudržnosti v průběhu 
roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů 
spojených s politikou soudržnosti, kterého 
dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy 
zrychleným prováděním programů 
a rychlejším poskytování finančních 
prostředků příjemcům a žádá Komisi, aby 
pokrčovala ve svých zásazích v průběhu 
období 2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na rychlejší využívání 
finančních prostředků a plnění rozpočtu 
v rámci politiky soudržnosti v průběhu 
roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů 
spojených s politikou soudržnosti, kterého 
dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy 
zrychleným prováděním programů 
a rychlejším poskytování finančních 
prostředků příjemcům;

1. poukazuje na rychlejší využívání 
finančních prostředků a plnění rozpočtu 
v rámci politiky soudržnosti v průběhu 
roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů 
spojených s politikou soudržnosti, kterého 
dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy 
zrychleným prováděním programů 
a rychlejším poskytování finančních 
prostředků příjemcům; vyzývá Komisi, aby 
prostudovala možnost uchýlit se i po roce 
2010 k urychleným verzím postupů 
v rámci strukturálních fondů, i 
k prodloužení dočasného zvýšení prahů; 
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Or. lt

Pozměňovací návrh 29
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poukazuje na rychlejší využívání 
finančních prostředků a plnění rozpočtu 
v rámci politiky soudržnosti v průběhu 
roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů 
spojených s politikou soudržnosti, kterého 
dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy 
zrychleným prováděním programů 
a rychlejším poskytování finančních 
prostředků příjemcům;

1. poukazuje na rychlejší využívání 
finančních prostředků a plnění rozpočtu 
v rámci politiky soudržnosti v průběhu 
roku 2010 a uznává pozitivní dopad zásahů 
spojených s politikou soudržnosti, kterého 
dosáhl Plán evropské hospodářské obnovy 
zrychleným prováděním programů 
a rychlejším poskytování finančních 
prostředků příjemcům; vyzývá Komisi, aby 
prostudovala možnost uchýlit se i po roce 
2010 k urychleným verzím postupů 
v rámci strukturálních fondů, i 
k prodloužení dočasného zvýšení prahů; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 30
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že politice soudržnosti 
chybí pružnost umožňující se přizpůsobit 
sociálním a hospodářským skutečnostem 
různých regionů; upozorňuje na regiony 
s nepříznivým demografickým vývojem 
a navrhuje, aby byla pro tyto regiony 
zavedena zvláštní pomoc;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 31
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že politice soudržnosti 
chybí pružnost umožňující se přizpůsobit 
sociálním a hospodářským skutečnostem 
různých regionů; upozorňuje na regiony 
s nepříznivým demografickým vývojem 
a navrhuje, aby byla pro tyto regiony 
zavedena zvláštní pomoc;

Or. lt

Pozměňovací návrh 32
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• obtíže při dokončování postupů 
posouzení shody, pokud jde o nový řídící 
a kontrolní systém, na začátku
programového období;

• obtíže při dokončování postupů 
posouzení shody, pokud jde o nový řídící 
a kontrolní systém, které jsou obvykle 
spojeny se začátkem programového 
období;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• světová hospodářská recese; • světová ekonomická recese, s přímými 
dopady na opatření s rozpočtovými 
omezeními uplatňovanými na veřejné 
rozpočty a s obtížným získáváním 
interního financování,

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• příliš složité a příliš přísné vnitrostátní 
požadavky a jejich časté změny;

• příliš složité a příliš přísné vnitrostátní 
postupy a jejich časté změny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• nutnost zřídit nové instituce; • nutnost zřídit nové instituce pro 
provádění programů, což s sebou přináší 
zpoždění jejich zahájení i prováděcích 
termínů;

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• nedostatečné oddělení orgánů ve 
členských státech, problémy s hierarchií 
institucí a potíže s přidělováním úkolů 
a odpovědností;

• nedostatečné oddělení orgánů ve 
členských státech, problémy s hierarchií 
institucí a interní potíže s přidělováním 
úkolů a odpovědností;

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• nedostatečné propojení regionálních 
a lokálních měřítek při vypracovávání 
operačních programů;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• nedostatečná rovnováha mezi 
kontrolami a naplňováním samotných 
programů;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Brice Hortefeux, Alain Cadec
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Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• nedostatečná rovnováha mezi 
kontrolami a naplňováním samotných 
programů;

• neúměrnost mezi mírou kontroly 
a rozsáhlostí projektu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 12 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• nedostatečné propojení regionálních 
a lokálních stupňů a dalších aktérů nebo 
nedostatečné územní zakotvení programů;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že řadu zjištěných 
problémů by bylo možné vyřešit díky 
účasti, od fáze programování, všech 
dotčených partnerů na celostátní, 
regionální a lokální úrovni, a to tak, aby 
návrhy budoucích rámcových dokumentů 
a operačních programů odpovídaly jejich 
potřebám, což by umožnilo poskytnout 
významnější a jasnější příspěvek 
k uskutečňování evropských cílů;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků; domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů.

3. domnívá se, že pravidla týkající se 
strukturálních fondů a fondu soudržnosti 
by měla zůstat stabilní v čase, aby 
umožnila jejich lepší osvojení; zdůrazňuje 
nicméně, že je nutné zjednodušit pravidla 
a postupy napomáhající využití finančních 
nástrojů na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni s cílem usnadnit přístup 
k evropským fondům nositelům projektů 
a usnadnit jejich řádnou správu 
správními odděleními;i domnívá se, že 
zjednodušení přispěje k rychlejšímu 
přidělování finančních prostředků, vyšším 
mírám využívání těchto prostředků, větší 
účinnosti, menšímu počtu chyb a kratším 
dobám vyplácení prostředků; domnívá se, 
že je zapotřebí dosáhnout rovnováhy mezi 
zjednodušujícími opatřeními a stabilitou
stávajícího uspořádání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce;  
domnívá se, že zjednodušení přispěje 

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni; domnívá se, že 
zjednodušení přispěje k rychlejšímu 
přidělování finančních prostředků, vyšším 
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k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků; domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů;

mírám využívání prostředků, větší 
účinnosti, menšímu počtu chyb při 
provádění a kratším dobám vyplácení 
prostředků; domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů;

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků;  domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů.

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků;  domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů; domnívá se, 
že samotné zjednodušení pravidel nebo 
postupů, aniž by o tom byli patřičně 
informováni uchazeči nebo možní 
příjemci, nepřinese očekávaný efekt;

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 3



PE467.037v01-00 22/48 AM\869599CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků;  domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů.

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti 
a transparentnosti, menšímu počtu chyb 
a kratším dobám vyplácení prostředků;  
domnívá se, že je nutné dosáhnout 
rovnováhy mezi zjednodušením a stabilitou 
pravidel a postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků;  domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů.

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit a učinit pružnějšími pravidla 
a postupy na úrovni EU a na vnitrostátní 
úrovni, aniž by to bylo zdrojem závažných 
obtíží pro příjemce; domnívá se, že 
zjednodušení přispěje k rychlejšímu 
přidělování finančních prostředků, vyšším 
mírám využívání prostředků, větší 
účinnosti, menšímu počtu chyb a kratším 
dobám vyplácení prostředků;  domnívá se, 
že je nutné dosáhnout rovnováhy mezi 
zjednodušením a stabilitou pravidel 
a postupů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků; domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů;

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám absorpce
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků; domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků;  domnívá se, že je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel a postupů;

3. znovu zdůrazňuje, že je nutné 
zjednodušit pravidla a postupy na úrovni 
EU a na vnitrostátní úrovni, aniž by to bylo 
zdrojem závažných obtíží pro příjemce; 
domnívá se, že zjednodušení přispěje 
k rychlejšímu přidělování finančních 
prostředků, vyšším mírám využívání 
prostředků, větší účinnosti, menšímu počtu 
chyb a kratším dobám vyplácení 
prostředků;  domnívá se, že je zapotřebí 
dosáhnout rovnováhy mezi zjednodušením 
a stabilitou pravidel, postupů a kontrol;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 49
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že zvýšení míry absorpce 
nepřinese reálné výsledky, nebudou-li 
respektována pravidla Společenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že důraz by neměl být 
kladen na kontrolu vstupů, ale spíše na 
platby za plnění cílů. domnívá se, že v této 
souvislosti by se měla zlepšit jednak 
vyváženost mezi pravidly a postupy, jichž 
je třeba pro zajištění legality a správnosti 
výdajů EU, a jednak je nutné, aby se 
politika soudržnosti více zaměřila na 
dosahování cílů a byla hospodárnější;

4. je toho názoru, že je vhodné podpořit 
účinnější politiku soudržnosti, jež by byla 
více zaměřená na výsledky a přitom 
respektovala stávající ustanovení týkající 
se systémů provádění, kontroly a plateb 
strukturálních fondů; domnívá se, že 
zavedení podmíněnosti plateb příspěvků 
příjemcům ze strany vnitrostátních 
orgánů představuje riziko pro využití 
fondů a je proto nevhodné; podporuje 
naproti tomu vázanost financování 
z evropských fondů na výsledky, jejichž 
míra by mohla být hodnocena pomocí 
jasných a vhodných indikátorů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Důraz by neměl být kladen na kontrolu 
vstupů, ale spíše na platby za plnění cílů; 
měla by se zlepšit jednak vyváženost mezi 
pravidly a postupy, jichž je třeba pro 
zajištění legality a správnosti výdajů EU, 
a na druhé straně je nutné, aby se politika 
soudržnosti více zaměřila na dosahování 
cílů a byla hospodárnější.

4. Důraz by neměl být kladen na kontrolu 
vstupů, ale zvláště na hlediska týkající se
plnění cílů, aniž by se ztrácel ze zřetele 
stálý význam kontroly vstupů;  měla by se 
zlepšit jednak vyváženost mezi pravidly 
a postupy, jichž je třeba pro zajištění 
legality a správnosti výdajů EU, a na druhé 
straně je nutné, aby se politika soudržnosti 
více zaměřila na dosahování cílů a byla 
hospodárnější.

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je toho názoru, že důraz by neměl být 
kladen na kontrolu vstupů, ale spíše na 
platby za plnění cílů; domnívá se, že v této 
souvislosti by se měla zlepšit jednak 
vyváženost mezi pravidly a postupy, jichž 
je třeba pro zajištění legality a správnosti 
výdajů EU, a jednak je nutné, aby se 
politika soudržnosti více zaměřila na 
dosahování cílů a byla hospodárnější;

4. je toho názoru, že důraz by neměl být 
kladen na kontrolu vstupů, ale spíše na 
platby za dosažené výsledky a plnění cílů;  
domnívá se, že v této souvislosti by se 
měla zlepšit jednak vyváženost mezi 
pravidly a postupy, jichž je třeba pro 
zajištění legality a správnosti výdajů EU, 
a jednak je nutné, aby se politika 
soudržnosti více zaměřila na dosahování 
cílů a byla hospodárnější;

Or. cs

Pozměňovací návrh 53
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Důraz by neměl být kladen na kontrolu 
vstupů, ale spíše na platby za plnění cílů. 
Měla by se zlepšit jednak vyváženost mezi 
pravidly a postupy, jichž je třeba pro 
zajištění legality a správnosti výdajů EU, 
a na druhé straně je nutné, aby se politika 
soudržnosti více zaměřila na dosahování 
cílů a byla hospodárnější.

4. Důraz by neměl být kladen na kontrolu 
vstupů, ale spíše na platby za plnění cílů. 
Měla by se zlepšit jednak vyváženost mezi 
pravidly a postupy, jichž je třeba pro 
zajištění legality a správnosti výdajů EU, 
a na druhé straně je nutné, aby se politika 
soudržnosti více zaměřila na dosahování 
cílů a byla hospodárnější; vyzývá Komisi, 
aby zvýšila úsilí s cílem určit způsoby 
plateb na budoucí programové období, 
aby byly ve vhodnou dobu směrovány do 
výsledků a odborného vzdělávání 
odborníků ve vnitrostátních systémech;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že je zapotřebí více se 
soustředit nikoli na formální 
nesrovnalosti, ale spíše na podvody 
a rozlišenější přístup k těmto 
nesrovnalostem, což by podle jejich 
zjištěné závažnosti umožnilo jistou 
pružnost;

5. je toho názoru, že je zapotřebí více se 
soustředit nikoli na postihování 
formálních nesrovnalostí, ale spíše na 
postihování podvodů, vyslovuje se pro 
pružnější a rozlišenější přístup podle jejich 
zjištěné závažnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že je zapotřebí více se
soustředit nikoli na formální 
nesrovnalosti, ale spíše na podvody 
a rozlišenější přístup k těmto 
nesrovnalostem, což by podle jejich 
zjištěné závažnosti umožnilo jistou 
pružnost;

5. je toho názoru, že náprava formálních 
nedostatků, která je stále nezbytná, nesmí 
zastínit, že je zásadní soustředit se na 
podvody a že přístup k těmto 
nesrovnalostem musí podle jejich zjištěné 
závažnosti umožňovat jistou pružnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by mělo dojít ke zvýšení 
proporcionality mezi objemem podpory 
a požadavky na kontrolu, a zdůrazňuje, že 
by měla být posílena koordinace činností 
při provádění auditu a v příštím 
programovém období by měla být 
dodržována zásada jednotného auditu;

6. zdůrazňuje, že by mělo dojít k lepší 
vyváženosti mezi objemem podpory 
a požadavky na kontrolu, a zdůrazňuje, že 
by měla být zlepšena koordinace činností 
při provádění auditu a v příštím 
programovém období by měla být 
dodržována zásada jednotného auditu;
kontrolní proces v rámci jednotného 
auditu musí přinést celkové zjednodušení 
kontrolního mechanismu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 57
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by mělo dojít ke zvýšení
proporcionality mezi objemem podpory 

6. zdůrazňuje, že by mělo být posíleno 
uplatňování zásady proporcionality
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a požadavky na kontrolu, a zdůrazňuje, že 
by měla být posílena koordinace činností 
při provádění auditu a v příštím 
programovém období by měla být 
dodržována zásada jednotného auditu;

u postupů kontroly podle rozsahu 
projektu; vyslovuje se pro zmírnění 
podmínek instrukcí, způsobilosti 
a kontroly u projektů malého rozsahu 
nebo u projektů s nízkým stupněm rizika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by mělo dojít ke zvýšení 
proporcionality mezi objemem podpory 
a požadavky na kontrolu, a zdůrazňuje, že 
by měla být posílena koordinace činností 
při provádění auditu a v příštím 
programovém období by měla být 
dodržována zásada jednotného auditu;

6. zdůrazňuje, že by bylo vhodné brát více 
v úvahu zásadu proporcionality a stanovit 
zjednodušené závazky v oblasti informací, 
jež je třeba poskytovat, a kontroly při 
provádění projektů a programů v malém 
měřítku; připomíná však, že zjednodušená 
pravidla nesmějí žádným způsobem 
poškozovat transparentnost 
a odpovědnost; požaduje posílení
koordinace činnosti při provádění auditu a 
v příštím programovém období dodržování 
zásady jednotného auditu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 59
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že by mělo dojít ke zvýšení 
proporcionality mezi objemem podpory 
a požadavky na kontrolu, a zdůrazňuje, že 
by měla být posílena koordinace činností 
při provádění auditu a v příštím 

6. zdůrazňuje, že by bylo vhodné brát více 
v úvahu zásadu proporcionality a stanovit 
zjednodušené závazky v oblasti informací, 
jež je třeba poskytovat, a kontroly při 
provádění projektů a programů v malém 
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programovém období by měla být 
dodržována zásada jednotného auditu;

měřítku; připomíná však, že zjednodušená 
pravidla nesmějí žádným způsobem 
poškozovat transparentnost 
a odpovědnost; požaduje posílení
koordinace činnosti při provádění auditu a 
v příštím programovém období dodržování 
zásady jednotného auditu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 60
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že by měla být posílena 
koordinace činností při provádění auditu, 
a žádá proto, aby byly zrušeny nadbytečné 
kontroly v členských státech, které mají 
odpovídající systém hospodaření 
s finančními prostředky; domnívá se, že 
v příštím programovém období by měla 
být dodržována zásada jednotného auditu 
a že by měla být prováděna stejným 
způsobem jako zásada „smlouvy 
o důvěře“, a to co nejčastěji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že klíčový význam má 
včasné přijetí víceletého finančního rámce 
a jasných a konečných pravidel a pokynů 
pro členské státy, aby se tak zabránilo 

7. zdůrazňuje, že klíčový význam má 
včasné přijetí víceletého finančního rámce 
a jasných a konečných pravidel a pokynů 
pro členské státy, aby se tak zabránilo 
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novým obtížím na počátku příštího 
programového období;

novým obtížím na počátku příštího 
programového období; zdůrazňuje, že 
doba trvání víceletého finančního rámce 
je klíčovou otázkou politiky soudržnosti 
a absorpční kapacity, protože příliš krátký 
VFR znamená překážky pro projekty, 
které mají jednak delší dobu trvání 
a zároveň jsou významnější z hlediska 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že klíčový význam má 
včasné přijetí víceletého finančního rámce 
a jasných a konečných pravidel a pokynů 
pro členské státy, aby se tak zabránilo 
novým obtížím na počátku příštího 
programového období;

7. zdůrazňuje, že klíčový význam má 
včasné přijetí víceletého finančního rámce 
a jasných a konečných pravidel a pokynů 
pro členské státy, aby se tak zabránilo 
novým obtížím na počátku příštího 
programového období; konstatuje, že 
Komise musí poskytovat technickou 
pomoc s cílem dbát na to, aby byly dobře 
srozumitelné pro členské státy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 63
Evgeni Kirilov

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že klíčový význam má 
včasné přijetí víceletého finančního rámce 
a jasných a konečných pravidel a pokynů 
pro členské státy, aby se tak zabránilo 

7. zdůrazňuje, že klíčový význam má 
včasné přijetí víceletého finančního rámce 
a jasných a konečných pravidel a pokynů
pro členské státy, aby se tak zabránilo 
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novým obtížím na počátku příštího 
programového období;

novým obtížím a zpožděním vyvolaným 
vypracováváním vnitrostátních pravidel 
a prováděním předběžných podmínek ze 
strany členských států na počátku příštího 
programového období;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje přínosy součinnosti mezi 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem 
a Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova; je toho názoru, že by měla 
být zvýšena pružnost podpory činností 
v souvislosti s Evropským sociálním 
fondem v programech Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a že harmonizace 
pravidel a postupů by vedla ke 
zjednodušení systémů provádění 
a povzbudila by potenciální příjemce 
k zapojení do programů s finanční účastí 
EU; v této souvislosti připomíná potenciál 
křížového financování, které stále není 
plně využíváno;

8. podtrhuje kladné stránky větší 
součinnosti a komplementárnosti mezi
souborem fondů se sdíleným řízením 
(Evropský fond pro regionální rozvoj, 
Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova, FEP); je toho názoru, že by měla 
být podpořena pružnost mezi Evropským 
fondem pro regionální rozvoj 
a Evropským sociálním fondem s cílem 
usnadnit financování integrovaných 
projektů a zároveň respektovat zvláštnosti 
a cíle každého z těchto fondů; zdůrazňuje, 
že harmonizace pravidel a postupů by 
vedla ke zjednodušení systémů provádění 
a povzbudila by potenciální příjemce 
k zapojení do programů s finanční účastí 
EU; v této souvislosti připomíná potenciál 
křížového financování, které stále není 
plně využíváno; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje přínosy součinnosti mezi 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem 
a Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova; je toho názoru, že by měla 
být zvýšena pružnost podpory činností 
v souvislosti s Evropským sociálním 
fondem v programech Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a že harmonizace 
pravidel a postupů by vedla ke 
zjednodušení systémů provádění 
a povzbudila by potenciální příjemce 
k zapojení do programů s finanční účastí 
EU; v této souvislosti připomíná potenciál 
křížového financování, které stále není 
plně využíváno;

8. zdůrazňuje nezbytnost součinnosti mezi 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem 
a Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova; je toho názoru, že by měla 
být zvýšena pružnost podpory činností 
v souvislosti s Evropským sociálním 
fondem v programech Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a že harmonizace 
pravidel a postupů by vedla ke 
zjednodušení systémů provádění 
a povzbudila by potenciální příjemce 
k zapojení do programů s finanční účastí 
EU; v této souvislosti připomíná potenciál 
křížového financování, které stále není 
plně využíváno;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje přínosy součinnosti mezi 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem 
a Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova; je toho názoru, že by měla 
být zvýšena pružnost podpory činností 
v souvislosti s Evropským sociálním 
fondem v programech Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a že harmonizace 
pravidel a postupů by vedla ke 
zjednodušení systémů provádění 
a povzbudila by potenciální příjemce 
k zapojení do programů s finanční účastí 
EU; v této souvislosti připomíná potenciál 
křížového financování, které stále není 
plně využíváno;

8. zdůrazňuje přínosy součinnosti mezi 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
Evropským sociálním fondem 
a Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova, ale také Evropským 
rozvojovým fondem vzhledem k tomu, že 
některé evropské regiony sousedí se 
zeměmi AKT; je toho názoru, že by měla 
být zvýšena pružnost podpory činností 
v souvislosti s Evropským sociálním 
fondem v programech Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a že harmonizace 
pravidel a postupů by vedla ke 
zjednodušení systémů provádění 
a povzbudila by potenciální příjemce 
k zapojení do programů s finanční účastí 
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EU; v této souvislosti připomíná potenciál 
křížového financování, které stále není 
plně využíváno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam, který mohou mít 
některé reformy v několika členských 
státech za účelem posílení absorpční 
kapacity, a tudíž nezbytnost sjednávat je 
mezi Komisí a dotčenými členskými státy 
při přípravě smlouvy o rozvojovém 
a investičním partnerství, aby se z nich 
pro státy stala závazná podmínka;
zdůrazňuje zejména význam 
decentralizace a posilování pravomocí 
regionálních a místních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
spravovat prostředky EU;

10. vyzývá členské státy a Komisi, aby
v koordinaci s místními a regionálními 
orgány podporovaly odborné vzdělávání 
kvalitních pracovníků, kteří mají 
spravovat prostředky EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 69
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
spravovat prostředky EU;

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat, řádně vyškolit
a udržet si kvalifikované pracovníky, kteří 
mají spravovat prostředky EU, a aby 
zabránily jakémukoli nahrazování 
pracovníků z čistě politických důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
spravovat prostředky EU;

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat, vyškolit a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
spravovat prostředky EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
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spravovat prostředky EU; spravovat prostředky EU; vyzývá k tomu, 
aby byla věnována větší pozornost řízení 
lidských zdrojů s ohledem na uskutečněné 
investice – nejčastěji z evropských 
prostředků – s cílem rozvíjet jejich 
znalosti a dovednosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 72
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
spravovat prostředky EU;

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
spravovat prostředky EU; připomíná 
nabídnutou možnost využít prostředků 
Evropského sociálního fondu a technické 
pomoci s cílem posílit kapacity nezbytné 
pro provádění a monitorování programů;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
spravovat prostředky EU;

10. vyzývá členské státy, aby vyvíjely další 
úsilí s cílem přilákat a udržet si 
kvalifikované pracovníky, kteří mají 
spravovat prostředky EU; zdůrazňuje 
význam jednotných kontaktních míst na 
decentralizované úrovni s cílem pomáhat 
partnerům v programu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby zintenzívnila svou 
podporu členským státům, jejichž míra 
absorpce, která je nižší než průměr EU, 
svědčí o nedostatcích v oblasti absorpční 
kapacity; domnívá se, že tato posílená 
podpora a úzká spolupráce by měla být 
zachována, alespoň dokud dotčené země 
nedosáhnou úrovně odbornosti, která jim 
umožní vytvářet výsledky bez mimořádné 
vnější pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby v rámci 
svých prováděcích struktur zřídily diskusní 
fóra nebo sítě s cílem debatovat 
o zkušenostech a obtížích a vyměňovat si 
osvědčené postupy;  rovněž vyzývá členské 
státy, aby pomáhaly příjemcům vypořádat 
se s přísnějšími požadavky na kontrolu tím, 
že jim budou poskytovat podporu;

11. vyzývá členské státy, aby v rámci 
svých prováděcích struktur zřídily diskusní 
fóra nebo sítě s cílem debatovat 
o zkušenostech a obtížích a vyměňovat si 
osvědčené postupy; rovněž vyzývá členské 
státy, aby pomáhaly příjemcům vypořádat 
se s přísnějšími požadavky na kontrolu tím, 
že jim budou poskytovat podporu;
navrhuje využít na takové projekty část 
finančních prostředků vyčleněných na 
operační programy technické pomoci;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 76
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá členské státy, aby v rámci 
svých prováděcích struktur zřídily diskusní 
fóra nebo sítě s cílem debatovat 
o zkušenostech a obtížích a vyměňovat si 
osvědčené postupy;  rovněž vyzývá členské 
státy, aby pomáhaly příjemcům vypořádat 
se s přísnějšími požadavky na kontrolu tím, 
že jim budou poskytovat podporu;

11. vyzývá členské státy, aby v rámci 
svých prováděcích struktur zřídily diskusní 
fóra nebo sítě s cílem debatovat 
o zkušenostech a obtížích a vyměňovat si 
osvědčené postupy; rovněž vyzývá členské 
státy, aby pomáhaly příjemcům vypořádat 
se s přísnějšími požadavky na kontrolu tím, 
že jim budou poskytovat podporu, zejména 
využíváním prostředků technické pomoci 
s cílem školit hospodářské a sociální 
subjekty způsobilé k finanční podpoře 
a pomáhat jim;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná význam programů 
meziregionální spolupráce a programů, 
jako je INTERACT a URBACT s cílem 
nalézat a šířit osvědčené postupy a školit 
politické a administrativní subjekty za 
účelem optimálního využívání prostředků;
žádá, aby k využití prostředků z oblasti 
„meziregionální spolupráce“ v rámci cíle 
„evropská územní spolupráce“ byly 
způsobilé akce, které podporují územní 
plánování a řádnou spotřebu fondů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 78
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. navrhuje zavedení platformy 
vycházející z internetu, která příjemcům 
pomoci, příslušným místním 
a regionálním orgánům a vládním 
institucím umožní vyměňovat si osvědčené 
postupy, přistupovat k překážkám, 
problémům a možným řešením;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti zavedení jednotných 
informačních a komunikačních systémů 
a přitom zohlednila rozdíly mezi řídícími 
a kontrolními systémy členských států;

13. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti zavedení jednotných 
informačních a komunikačních systémů při 
zohlednění rozdílů mezi řídícími 
a kontrolními systémy členských států;

Or. cs

Pozměňovací návrh 80
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 13. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
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možnosti zavedení jednotných 
informačních a komunikačních systémů 
a přitom zohlednila rozdíly mezi řídícími 
a kontrolními systémy členských států;

možnosti zavedení jednotných 
informačních a komunikačních systémů 
a přitom zohlednila rozdíly mezi řídícími 
a kontrolními systémy členských států, 
žádá v této souvislosti, aby byl zaveden 
jednotný software s cílem monitorovat 
spotřebu fondů v rámci programů územní 
spolupráce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá Komisi, aby předložila alespoň 
jednu výroční zprávu obsahující 
informace o každém regionu, pokud jde 
o absorpci regionálních a strukturálních 
fondů, aby tak měl Evropský parlament 
možnost kontrolovat provádění politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá Komisi, aby využívala 
informační a komunikační systémy 
s cílem vypracovat periodický systém 
včasného varování týkající se absorpce 
fondů a aby pravidelně předkládala 
zprávu Evropské radě a Evropskému 
parlamentu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 83
Juozas Imbrasas

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby aktivně 
spolupracovala s EIB, zejména při 
vypracovávání společných iniciativ s cílem 
zvýšit účinnost a účelnost politiky 
soudržnosti a posílit dopad strukturálních 
fondů, přičemž bude zaručena pomoc při 
podpoře financování malých a středních 
podniků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 84
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby aktivně 
spolupracovala s EIB, zejména při 
vypracovávání společných iniciativ s cílem 
zvýšit účinnost a účelnost politiky 
soudržnosti a posílit dopad strukturálních 
fondů, přičemž bude zaručena pomoc při 
podpoře financování malých a středních 
podniků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 85
Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že navazování 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je často zdlouhavým a obtížným 
postupem, ale přesto se domnívá, že
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která jsou dobře a s předstihem 
připravena, by mohla přispět ke zvýšení 
schopnosti využívat prostředky a 
k vyřešení obtíží se spolufinancováním;

14. domnívá se, že partnerství veřejného 
a soukromého sektoru na regionální 
a místní úrovni, která jsou dobře a 
s předstihem připravena a jsou v souladu 
se strategií Evropa 2020, přispějí ke 
zvýšení schopnosti využívat prostředky a 
k vyřešení obtíží se spolufinancováním;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že navazování 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je často zdlouhavým a obtížným 
postupem, ale přesto se domnívá, že 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která jsou dobře a s předstihem 
připravena, by mohla přispět ke zvýšení 
schopnosti využívat prostředky a 
k vyřešení obtíží se spolufinancováním;

14. poznamenává, že navazování 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je často zdlouhavým a obtížným 
postupem, ale přesto se domnívá, že 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která jsou dobře a s předstihem 
připravena, by mohla vzhledem ke své větší 
pružnosti přispět ke zvýšení schopnosti 
využívat prostředky a k vyřešení obtíží se 
spolufinancováním;

Or. es

Pozměňovací návrh 87
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že navazování 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je často zdlouhavým a obtížným 
postupem, ale přesto se domnívá, že 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která jsou dobře a s předstihem 
připravena, by mohla přispět ke zvýšení 
schopnosti využívat prostředky a 
k vyřešení obtíží se spolufinancováním;

14. poznamenává, že navazování 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je často zdlouhavým a obtížným 
postupem, ale přesto se domnívá, že 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která jsou dobře a s předstihem 
připravena, by mohla přispět ke zvýšení 
schopnosti využívat prostředky a 
k vyřešení obtíží se spolufinancováním;
doporučuje členským státům, aby 
vyjasnily a zjednodušily své vnitrostátní 
právní předpisy s cílem taková partnerství 
umožnit;

Or. ro

Pozměňovací návrh 88
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že navazování 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je často zdlouhavým a obtížným 
postupem, ale přesto se domnívá, že 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která jsou dobře a s předstihem 
připravena, by mohla přispět ke zvýšení 
schopnosti využívat prostředky a 
k vyřešení obtíží se spolufinancováním;

14. poznamenává, že navazování 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je často zdlouhavým a obtížným 
postupem, ale přesto se domnívá, že 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, která jsou dobře a s předstihem 
připravena, by mohla přispět ke zvýšení 
schopnosti využívat prostředky a 
k vyřešení obtíží se spolufinancováním;
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit 
demokratickou kontrolu partnerství 
veřejného a soukromého sektoru;

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Oldřich Vlasák
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
existenci a funkčnost legislativních 
principů pro realizaci PPP projektů a aby 
případně doporučila členským státům, 
které doposud takovou legislativní úpravu 
nepřijaly, aby co nejdříve, s ohledem na 
možnost čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti v příštím programovém 
období pro PPP projekty, připravily 
a schválily procesy pro efektivní realizaci 
těchto projektů na regionální a městské 
úrovni;

Or. cs

Pozměňovací návrh 90
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že většina malých 
a středních podniků, a zejména velmi 
malé podniky a mikropodniky, nemůže 
sama dosáhnout výhod strukturálních 
fondů, a to z důvodu současných 
administrativních a finančních překážek 
a proto, že potřebují podporu 
a poradenství od svých zastupujících 
organizací na územní a vnitrostátní 
úrovni; domnívá se, že zjednodušení 
pravidel a postupů je nezbytnou 
podmínkou, která umožní jejich přístup ke 
strukturálním fondům; žádá, aby 
iniciativa na podporu malých a středních 
podniků (Small Business Act) a její 
zásady „myslet nejdříve na male“, „pouze 
jednou“ a zásada proporcionality byly 
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uplatňovány na všech úrovních 
rozhodování s cílem definovat investiční 
priority a koncepci postupů správy, auditu 
a kontroly, aby byla zajištěna lepší 
absorpce finančních prostředků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby občany 
a regionální a místní orgány plně 
informovaly o možnostech financování, 
způsobilosti pro spolufinancování ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, 
pravidlech spolufinancování, pravidlech, 
jimiž se řídí náhrada nákladů, a o tom, kde 
naleznou výzvy k předkládání návrhů;

15. zdůrazňuje význam, který mají 
partneři pro absorpční kapacitu 
finančních prostředků; vyzývá členské 
státy, aby občany, sdružení a nevládní 
organizace a regionální a místní orgány 
plně informovaly o možnostech 
financování, způsobilosti pro 
spolufinancování ze strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti, pravidlech 
spolufinancování, pravidlech, jimiž se řídí 
náhrada nákladů, a o tom, kde naleznou 
výzvy k předkládání návrhů, a aby je 
povzbuzovaly k využívání možností 
financování;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby občany 
a regionální a místní orgány plně 

15. vyzývá členské státy, aby občany, 
zástupce občanské společnosti a regionální 
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informovaly o možnostech financování, 
způsobilosti pro spolufinancování ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, 
pravidlech spolufinancování, pravidlech, 
jimiž se řídí náhrada nákladů, a o tom, kde 
naleznou výzvy k předkládání návrhů;

a místní orgány podporovaly a aby je plně 
informovaly o možnostech financování, 
způsobilosti pro spolufinancování ze
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, 
pravidlech spolufinancování, pravidlech, 
jimiž se řídí náhrada nákladů, a o tom, kde 
naleznou výzvy k předkládání návrhů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje pozitivní dopady 
využívání finančních nástrojů, které 
poskytuje Evropská investiční banka, jako 
je Jessica, v jejichž rámci může být 
finanční období (N+2, N+3) delší;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu zdůrazňuje, že zásada 
víceúrovňového řízení a zásada partnerství 
jsou klíčovými prvky účinnosti operačních 
programů a velmi dobré schopnosti 
využívat prostředky; doporučuje členským 
státům, aby při uskutečňování operačních 
programů neustále posilovaly zásadu 
partnerství a transparentnosti a aby při 
vymezování investičních priorit, při 
samotném procesu rozhodování a při 

16. znovu zdůrazňuje, že zásada 
víceúrovňového řízení a zásada partnerství 
jsou klíčovými prvky účinnosti operačních 
programů a velmi dobré schopnosti 
využívat prostředky; vyzývá členské státy, 
aby v rámci vypracovávání 
a uskutečňování operačních programů 
posilovaly zásadu partnerství 
a transparentnosti a aby proto ve všech 
fázích vypracovávání a při uskutečňování 
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uskutečňování programů od začátku 
zohledňovaly úrovně, které jsou nižší než 
celostátní úroveň;

operačních programů od začátku pevně, 
plně a trvale zohledňovaly regionální 
a místní úrovně;

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu zdůrazňuje, že zásada 
víceúrovňového řízení a zásada partnerství 
jsou klíčovými prvky účinnosti operačních 
programů a velmi dobré schopnosti 
využívat prostředky; doporučuje členským 
státům, aby při uskutečňování operačních 
programů neustále posilovaly zásadu 
partnerství a transparentnosti a aby při 
vymezování investičních priorit, při 
samotném procesu rozhodování a při 
uskutečňování programů od začátku 
zohledňovaly úrovně, které jsou nižší než 
celostátní úroveň;

16. znovu zdůrazňuje, že zásada 
víceúrovňového řízení a zásada partnerství 
jsou klíčovými prvky účinnosti operačních 
programů a velmi dobré schopnosti 
využívat prostředky; doporučuje členským 
státům, aby dodržovaly zásadu subsidiarity 
a zásadu institucionální autonomie 
členských států a aby při uskutečňování 
operačních programů neustále posilovaly 
zásadu partnerství a transparentnosti a aby 
při vymezování investičních priorit, při 
samotném procesu rozhodování a při 
uskutečňování programů a jejich 
hodnocení od začátku zohledňovaly 
hospodářské a sociální subjekty a orgány 
na nižší než celostátní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu zdůrazňuje, že zásada
víceúrovňového řízení a zásada partnerství 

16. znovu zdůrazňuje, že mechanismy
víceúrovňového řízení a zásada partnerství 
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jsou klíčovými prvky účinnosti operačních 
programů a velmi dobré schopnosti 
využívat prostředky; doporučuje členským 
státům, aby při uskutečňování operačních 
programů neustále posilovaly zásadu 
partnerství a transparentnosti a aby při 
vymezování investičních priorit, při 
samotném procesu rozhodování a při 
uskutečňování programů od začátku 
zohledňovaly úrovně, které jsou nižší než 
celostátní úroveň;

jsou klíčovými prvky účinnosti operačních 
programů a velmi dobré schopnosti 
využívat prostředky; doporučuje členským 
státům, aby při uskutečňování operačních 
programů neustále posilovaly zásadu 
partnerství a transparentnosti a aby při 
vymezování a stanovování investičních 
priorit, při samotném všeobecném procesu 
rozhodování a při následném 
uskutečňování programů od začátku 
rozhodně a bez jakékoli nejednoznačnosti 
či výhrady zohledňovaly úrovně, které jsou 
nižší než celostátní úroveň;

Or. es

Pozměňovací návrh 97
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. znovu zdůrazňuje, že zásada 
víceúrovňového řízení a zásada partnerství 
jsou klíčovými prvky účinnosti operačních 
programů a velmi dobré schopnosti 
využívat prostředky; doporučuje členským 
státům, aby při uskutečňování operačních 
programů neustále posilovaly zásadu 
partnerství a transparentnosti a aby při 
vymezování investičních priorit, při 
samotném procesu rozhodování a při 
uskutečňování programů od začátku 
zohledňovaly úrovně, které jsou nižší než
celostátní úroveň;

16. znovu zdůrazňuje, že zásada 
víceúrovňového řízení a zásada partnerství 
jsou klíčovými prvky účinnosti operačních 
programů a velmi dobré schopnosti 
využívat prostředky; doporučuje členským 
státům, aby při uskutečňování operačních 
programů neustále posilovaly zásadu 
partnerství a transparentnosti a aby při 
vymezování investičních priorit, při 
samotném procesu rozhodování a při 
uskutečňování programů od začátku 
zohledňovaly regionální a místní úrovně
a občanskou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Lambert van Nistelrooij
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. žádá Komisi, aby zahájila otevřenější 
diskusi o plánovaných opatřeních s cílem 
urychlit absorpci strukturálních fondů 
a fondu soudržnosti; v této souvislosti se 
domnívá, že by Výbor regionů mohl být 
vyzván, aby každý rok vydával stanovisko 
k absorpční kapacitě všech členských 
států.

Or. en


