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Pozměňovací návrh 1
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace;

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, která 
podporuje jich udržitelné využívání pro 
hospodářský růst a vytváří pracovní místa 
a zároveň zaručuje nezbytný hospodářský
rozvoj, aniž by ohrožovala schopnost 
a kvalitu života současné a budoucí 
generace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace;

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace; poznamenává, že 
jakákoli strategie musí zahrnovat veškeré 
bohatství evropských zdrojů, včetně 
surovin, jako jsou paliva, minerály a kovy, 
a rovněž zdroje, jako jsou potraviny, 
slunce, voda, vzduch a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace;

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na udržitelný rozvoj území 
a na kvalitu života současné a budoucí 
generace a její rostoucí potřeby vzhledem 
k demografické změně; zdůrazňuje 
význam soustředění investic do oblasti 
udržitelného rozvoje prostřednictvím 
důrazu na hospodářství účinně využívající 
zdroje a produkující nízké emise uhlíku, 
a to s cílem lépe využít velký potenciál 
zelených pracovních míst, což bude mít 
pozitivní vliv na situaci v oblasti 
zaměstnanosti na úrovni místní 
a regionální;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace;

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace a na záruku větší 
mezigenerační solidarity;

Or. pt

Pozměňovací návrh 5
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace;

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace; domnívá se, že 
politika soudržnosti, ve spojení s novou 
a silnou společnou zemědělskou politikou, 
uvolní hospodářský potenciál 
venkovských oblastí a vytvoří nová 
pracovní místa, jež zaručí rozvoj těchto 
oblastí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace;

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
její zásadní vliv pro dosažení udržitelného 
a inteligentního růstu podporujícího 
začlenění v Evropě a pro zlepšení kvality
života a životního prostředí současné 
a budoucí generace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 

1. vítá stěžejní iniciativu, týkající se 
účinného využívání zdrojů, a poukazuje na 
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její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace;

její zásadní vliv na kvalitu života současné 
a budoucí generace; zdůrazňuje, že 
zlepšení účinnosti zdrojů může přispět 
k energetické bezpečnosti, energeticky 
hospodárnější dopravě 
a konkurenceschopnosti evropských 
podniků;

Or. nl

Pozměňovací návrh 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje nutnost soustředit investice 
do oblasti energetické účinnosti, 
obnovitelných energií, energetické 
účinnosti budov a čisté dopravy, jakož i do 
oblasti regionální infrastruktury pro 
obnovitelné energie, zejména ve 
znevýhodněných oblastech; vyzývá 
členské státy, aby během stávajícího 
programového období posílily příspěvek 
strukturálních fondů pro udržitelný růst 
a žádá Komisi, aby urychleně 
a nebyrokratickým způsobem posoudila 
pozměněné operační programy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. požaduje co největší součinnost mezi 
politikou soudržnosti a politikou 
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sousedství při spolufinancování 
přeshraničních projektů energetické 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že ochrana regionálních 
ekosystémů vytváří pracovní místa a vede 
k udržitelnému sociálnímu 
a hospodářskému rozvoji; požaduje tudíž 
co nejvyšší investice do přírodního 
kapitálu jakožto do zdroje regionálního 
hospodářského rozvoje; žádá regiony 
a členské státy, aby využily možnost 
zaměřit operační programy na prevenci 
přírodních rizik a na zelené 
infrastruktury, jako jsou ekologické 
koridory, pobřežní zóny, lesy a vodní toky;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že ekologické inovace 
mohou přinést zlepšení účinnosti zdrojů 
a nová pracovní místa ve všech 
hospodářských odvětvích a že vyžadují 
podporu strukturálních fondů 
prostřednictvím podpory místních 
a regionálních klastrů a malých 
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a středních podniků v oblasti zelených 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. připomíná, že udržitelný rozvoj musí 
být zahrnut do vytváření, provádění 
a hodnocení projektů udržitelného rozvoje 
a vyžaduje vytvoření souboru ukazatelů 
udržitelného rozvoje, které by mohly být 
stanoveny vnitrostátními a regionálními 
orgány; zdůrazňuje, že regiony a města by 
měly více využívat zelené veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 
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vypořádat; vypořádat; žádá, aby byla do budoucí 
politiky soudržnosti zahrnuta ochrana 
klimatu, a sice za využití nástroje 
NECATER, který byl vyvinut ve Francii;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 
vypořádat;

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na místní, regionální, vnitrostátní i 
evropské úrovni prováděna intenzivnější 
koordinace a měly by být využívány 
synergie mezi širokou škálou oblastí 
politiky, jejich různými nástroji a výměnou 
osvědčených postupů s cílem zajistit jejich 
účinnost a vyšší míru předávání znalostí; 
upozorňuje, že regionální politika již 
zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 
vypořádat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
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úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 
vypořádat;

úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji a synergie mezi 
společnými opatřeními a strategií 
udržitelné a rozumné spotřeby zdrojů
s cílem zajistit jejich účinnost; upozorňuje, 
že regionální politika již zavedla 
koordinovaný a integrovaný přístup; 
konstatuje, že mezi některými oblastmi 
politiky existují kompromisy a s těmito 
kompromisy je nutné se vypořádat;

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 
vypořádat;

2. podotýká, že i přes úsilí vyvinuté EU 
a vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány dosud existují významné 
nedostatky, pokud jde o sdílené využívání 
zdrojů; proto trvá na tom, že má-li být 
realizována Evropa účinně využívající 
zdroje, měla by být na regionální, 
vnitrostátní i evropské úrovni prováděna 
intenzivnější koordinace a měly by být 
využívány synergie mezi širokou škálou 
oblastí politiky a jejich různými nástroji 
s cílem zajistit jejich účinnost; upozorňuje, 
že regionální politika již zavedla 
koordinovaný a integrovaný přístup; 
konstatuje, že mezi některými oblastmi 
politiky existují kompromisy a s těmito 
kompromisy je nutné se vypořádat;

Or. es
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Pozměňovací návrh 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 
vypořádat;

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s tyto kompromisy je nutné podporovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 
vypořádat;

2. zdůrazňuje, že má-li být realizována 
Evropa účinně využívající zdroje, měla by 
být na regionální, vnitrostátní i evropské 
úrovni prováděna intenzivnější koordinace 
a měly by být využívány synergie mezi 
širokou škálou oblastí politiky a jejich 
různými nástroji s cílem zajistit jejich 
účinnost; upozorňuje, že regionální politika 
již zavedla koordinovaný a integrovaný 
přístup; konstatuje, že mezi některými 
oblastmi politiky existují kompromisy 
a s těmito kompromisy je nutné se 
vypořádat, a to s jasnými politickými 
směry, založenými na spolehlivých 
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údajích;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná – a zejména to platí pro 
okrajové a nejodlehlejší oblasti – přínosy 
lepší synergie mezi strukturálními fondy 
a finančními nástroji vnější spolupráce 
Unie; vyzývá ke konkretizaci evropského 
plánu pro širší sousedství určeného pro 
nejodlehlejší regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje;

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje; požaduje přezkum stávajících 
programů a postupů za účelem zajištění 
toho, aby účinné využívání zdrojů bylo 
hlavním zájmem regionální politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje;

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje, a cenné účasti partnerů na 
základě zásady partnerství, která vyžaduje 
náležité financování v rámci technické 
podpory, posilování kapacit partnerství 
a větší zjednodušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje;

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje; má za to, že je potřeba zohlednit 
tyto priority v budoucích právních 
předpisech v oblasti regionální politiky 
a zdůraznit projekty, které podporují 
účinné využívání zdrojů;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 23
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje;

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje; zdůrazňuje, že opatření 
a politické strategie Evropské unie, které 
již umožnily vyřešit otázky účinného 
využívání zdrojů, by se měly stát modelem 
pro přijetí a uplatňování dalších strategií 
spojených s jinými otázkami řízení 
přírodních zdrojů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje;

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje; zdůrazňuje, že je nezbytné 
disponovat vhodnou infrastrukturou pro 
rozvoj a šíření systémů zemědělských 
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znalostí a inovací, zejména možností 
vzdělávání a odborné přípravy, 
poradenských služeb pro podniky 
a výměnu osvědčených postupů, s cílem 
modernizovat zemědělství, pomoci 
inovativním zemědělcům předat jejich 
zkušenosti a zlepšit řetězce přidané 
hodnoty ve venkovských oblastech; 
domnívá se, že by tyto programy měly být 
dostupné ve všech členských státech;

Or. lt

Pozměňovací návrh 25
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje;

3. poukazuje na potenciální zásadní roli 
regionální politiky v podpoře iniciativ, 
jejichž cílem je účinné využívání těchto 
zdrojů; regionální politika může v této 
oblasti rozvinout tento potenciál díky svým 
zvláštnostem, jako je zejména skutečnost, 
že se opírá o dlouhodobé rozvojové 
programy a o decentralizovaný správní 
systém; stejně tak zahrnutí různých priorit 
EU do oblasti regionální politiky je zvlášť 
vhodné pro to, aby bylo prostřednictvím 
těchto priorit dosaženo účinnějšího 
využívání zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, a to vzhledem 
k jejím dlouhodobým rozvojovým 
programům, decentralizovanému 
správnímu systému a k tomu, že zahrnuje 
priority EU, které se týkají udržitelného 
rozvoje;

3. poukazuje na zásadní roli regionální 
politiky v podpoře iniciativ, jejichž cílem 
je účinné využívání zdrojů, zejména pro 
energetickou účinnost budov, investice do 
výzkumu, inovace a udržitelný rozvoj, a to 
vzhledem k jejím dlouhodobým 
rozvojovým programům, 
decentralizovanému správnímu systému 
a k tomu, že zahrnuje priority EU, které se 
týkají udržitelného rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná stávající diskusi o budoucí 
politice soudržnosti zaměřené na výsledky 
a vyzývá k zahrnutí účinnosti zdrojů mezi 
základní cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je odpovědností 
Evropské unie a jejích členských států, 
aby podporovaly veškeré iniciativy 
směřující ke zlepšení účinnosti využívání 
zdrojů na celosvětové úrovni;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná význam vypracování 
společných strategií na úrovni několika 
regionů a několika členských států pro 
účinné využívání zdrojů; v tomto ohledu 
zdůrazňuje význam Evropské územní 
spolupráce pro vypracování 
koordinovaných strategií a naléhavou 
potřebu investic do přeshraniční 
energetické a ekologické infrastruktury 
pro lepší ochranu a pohyb zdrojů; vyzývá 
navíc k vypracování makroregionálních 
strategií zaměřených zejména na ochranu 
životního prostředí, zásobování 
a energetickou nezávislost; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a organizace občanské společnosti, 
občané a další partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
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úrovních; účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
podpora růstového potenciálu a zmírnění 
hlavních znevýhodnění a různé úrovně 
rozvoje evropských regionů – a regionální 
a místní orgány a partneři by měli být 
přímo zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření prostřednictvím 
posílení zásady partnerství; vedlo by to 
k většímu pocitu odpovědnosti za plnění 
cílů účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

Or. pt

Pozměňovací návrh 32
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
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příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních; doporučuje identifikovat 
a podporovat příklady osvědčených 
postupů v rámci sítí místních 
a regionálních orgánů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
na regionální a místní úrovni by mělo 
rovněž zohlednit zvláštnosti evropských 
regionů a regionální a místní orgány, stejně 
jako partneři, občané a podnikatelé, by 
měli být přímo zapojeni do plánování 
a provádění příslušných opatření; vedlo by 
to k většímu pocitu odpovědnosti za plnění 
cílů účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
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evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři – ať už soukromé osoby 
nebo sdružení – by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření včetně plánů 
podporujících energetickou účinnost 
v bytech a stavbách a v oblasti udržitelné 
mobility; vedlo by to k většímu pocitu 
odpovědnosti za plnění cílů účinného 
využívání zdrojů na všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
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by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje regionů 
i zásadní úloha evropských regionů a měst 
při uskutečňování cílů účinné využívání 
zdrojů – a zdůrazňuje, že regionální 
a místní orgány a partneři by měli být 
přímo zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a zástupci občanské společnosti by 
měli být zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti a sounáležitosti s cíli
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se tudíž mělo řešit také na regionální 
a místní úrovni – čímž opakovaně 
zdůrazňuje, že regionální a místní orgány 
a partneři by měli být přímo zapojeni do 
počátečního plánování a pozdějšího 
provádění příslušných programů 
a opatření; tento postup by měl vést
k většímu pocitu odpovědnosti za plnění 
cílů účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
místní a regionální orgány uvedly 
opatření v oblasti energetické účinnost do 
souladu se strategií EU 2020 a zahrnuly 
tato opatření do širších územních paktů, 
jež pokrývají veškeré stěžejní iniciativy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a partneři by měli být přímo 
zapojeni do plánování a provádění 
příslušných opatření; vedlo by to 
k většímu pocitu odpovědnosti za plnění 
cílů účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

4. zdůrazňuje, že účinné využívání zdrojů 
by se mělo řešit na regionální a místní 
úrovni – přičemž by měly být zohledněny 
zvláštnosti a různé úrovně rozvoje 
evropských regionů – a regionální a místní 
orgány a socioekonomičtí partneři 
a partnerská sdružení by měli být přímo 
zapojeni do všech fází plánování 
a provádění opatření; vedlo by to k většímu 
pocitu odpovědnosti za plnění cílů 
účinného využívání zdrojů na všech 
úrovních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je nezbytné se snažit 
neplýtvat zdroji, jež jsou k dispozici díky 
zavedení politiky účinnějšího řízení, a že 
je důležité informovat a zapojit více 
občanů Unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 42
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. kromě toho zdůrazňuje, jak je důležité 
vytvořit v celé Evropě konkrétní a vhodné 
pobídky pro jednotlivce, jako jsou 
vlastníci obydlí a pozemků, aby svůj 
majetek obhospodařovali způsobem 
úspornějším, pokud jde o zdroje;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že změna klimatu 
představuje jeden z dlouhodobě klíčových 
faktorů, a že je tudíž potřeba konat 
účinným a soudržnými způsobem na 
úrovni regionální, vnitrostátní a evropské; 
má za to, že výzkum a vývoj v této oblasti 
je nezbytný pro realizaci tohoto rámce 
využívání zdrojů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Kerstin Westphal

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby do 
vymezování priorit, plánování opatření 
a jejich provádění od počátku zapojovaly 
nižší úrovně státní správy;

5. doporučuje členským státům, aby do 
vymezování priorit, plánování opatření 
a jejich provádění od počátku zapojovaly 
nižší úrovně státní správy, včetně úrovně 
místní;
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Or. de

Pozměňovací návrh 45
Derek Vaughan

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby do 
vymezování priorit, plánování opatření 
a jejich provádění od počátku zapojovaly 
nižší úrovně státní správy;

5. doporučuje členským státům, aby do 
vymezování priorit, plánování opatření 
a jejich provádění od počátku zapojovaly 
nižší úrovně státní správy; dále 
doporučuje, aby byly občané konzultováni 
za účelem vytvoření platformu pro diskusi 
a poskytování informací, neboť budou 
hrát klíčovou úlohu při provádění těchto 
opatření a budou konečným článkem, jež 
bude mít prospěch z Evropy účinně 
využívající zdroje; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. doporučuje členským státům, aby do 
vymezování priorit, plánování opatření 
a jejich provádění od počátku zapojovaly 
nižší úrovně státní správy;

5. doporučuje členským státům, aby do 
vymezování priorit, plánování opatření 
a jejich provádění od počátku přímo 
zapojovaly nižší úrovně státní správy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 47
Petru Constantin Luhan
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. upozorňuje na význam existence 
společných základních ukazatelů, na 
jejichž základě bude možné posoudit 
celkový dopad opatření přijatých 
v odvětví, a domnívá se, že je nezbytné, 
aby do stanovení těchto ukazatelů byla 
zapojena Komise;

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že každý rok jsou bez 
využití jako odpad vyhozeny suroviny 
odpovídající hodnotě 5,2 mld. eur; 
v důsledku toho zdůrazňuje zásadní 
význam odpadového hospodářství pro 
účinnost zdrojů; za tímto účelem 
požaduje, aby byly odpady více využívány 
jako zdroj surovin;

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby byla v Evropské unii 
rozvíjena praxe výměny osvědčených 
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postupů v oblasti řízení regionálních 
fondů, které hrají ústřední úlohu při 
využívání zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že subjekty, které přijímají 
rozhodnutí na vnitrostátní a regionální 
úrovni, si musí plně uvědomovat význam 
oddělování růstu od využívání zdrojů; 
vyzývá všechny členské státy a regiony, 
aby vyvíjely další úsilí v oblasti účinného 
využívání zdrojů.

6. upozorňuje, že subjekty, které přijímají 
rozhodnutí na vnitrostátní a regionální 
úrovni, si musí plně uvědomovat význam 
skloubení hospodářského růstu 
a využívání zdrojů; vyzývá všechny 
členské státy a regiony, aby vyvíjely další 
úsilí v oblasti účinného využívání zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že subjekty, které přijímají
rozhodnutí na vnitrostátní a regionální 
úrovni, si musí plně uvědomovat význam 
oddělování růstu od využívání zdrojů; 
vyzývá všechny členské státy a regiony, 
aby vyvíjely další úsilí v oblasti účinného 
využívání zdrojů.

6. upozorňuje, že subjekty, které přijímají 
rozhodnutí na vnitrostátní a regionální 
úrovni, si musí plně uvědomovat význam 
oddělování růstu od využívání zdrojů; 
vyzývá všechny členské státy a regiony, 
aby vyvíjely další úsilí v oblasti účinného 
využívání zdrojů a aby podporovaly 
financování výzkumu a vývoje v této 
oblasti.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 52
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. upozorňuje, že subjekty, které přijímají 
rozhodnutí na vnitrostátní a regionální 
úrovni, si musí plně uvědomovat význam 
oddělování růstu od využívání zdrojů; 
vyzývá všechny členské státy a regiony, 
aby vyvíjely další úsilí v oblasti účinného 
využívání zdrojů.

6. upozorňuje, že subjekty, které přijímají 
rozhodnutí na vnitrostátní a regionální 
úrovni, si musí plně uvědomovat význam 
oddělování růstu od využívání zdrojů; 
vyzývá všechny členské státy a regiony, 
aby vyvíjely další úsilí v oblasti účinného 
využívání zdrojů; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že cíle musí být 
uskutečnitelné a dostupné a že musí být 
provázány s dlouhodobým cílem 
a s cestou, kterou je v tomto smyslu 
potřeba následovat;.

Or. nl

Pozměňovací návrh 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že transparentnost, pokud 
jde o politiku soudržnosti a její 
programový cyklus, rozdělení nákladů 
a přístup potenciálních příjemců 
prostředků ze strukturálních fondů 
k informacím jsou podmínkami 
nezbytnými k uskutečnění obecných cílů 
politiky soudržnosti; žádá Komisi, aby 
dbala na podrobení financování investic 
do infrastruktury místní demokratické 
kontrole a na jeho soulad s potřebami 
uživatelů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že inovace a výzkum jsou 
nezbytné pro zavedení udržitelnějších 
způsobů výroby a spotřeby;

Or. nl

Pozměňovací návrh 55
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje přínosy lepšího šíření 
„osvědčených postupů“ mezi subjekty 
politiky soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že EFRR musí nadále 
dosahovat cílů, jež doplňují účinné 
využívání zdrojů a boj proti energetické 
chudobě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že jak podnikatelé, tak 
spotřebitelé mají v rukou klíč k účinnému 
využívání zdrojů v Evropě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje nutnost podpory nástroje 
finančního inženýrství JESSICA pro 
energetickou infrastrukturu a projekty 
energetické účinnosti v městských 
oblastech.

Or. en


