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Pozměňovací návrh 1
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je toho názoru, že objem prostředků 
vyčleněných v návrhu rozpočtu (NR) pro 
okruh 1b, odpovídá potřebám a cílům 
regionální politiky, jak je stanovila Unie, 
a požaduje proto, aby byly rozpočtové 
prostředky v okruhu 1b v podobě, v jaké je 
navrhla Komise, zachovány nebo,
v případě potřeby, obnoveny;

1. je toho názoru, že objem prostředků 
vyčleněných v návrhu rozpočtu (NR) pro 
okruh 1b, odpovídá potřebám a cílům 
regionální politiky, jak je stanovila Unie, 
a požaduje proto, aby byly rozpočtové 
prostředky v okruhu 1b v podobě, v jaké je 
navrhla Komise, zachovány nebo, 
v případě potřeby, obnoveny; zejména 
odmítá drastické škrty, jež navrhuje Rada 
v prostředcích na platby v okruhu 1b;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Monika Smolková

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že efektivní a účinné 
provádění regionální politiky je klíčovým
předpokladem pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020, neboť tato strategie přispívá 
nejen k účinnému snižování rozdílů mezi 
regiony, ale také k vytvoření vhodného 
rámce pro stabilní a udržitelný 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst;

2. zdůrazňuje, že efektivní a účinné 
provádění regionální politiky je nezbytným
předpokladem pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020, neboť tato strategie přispívá 
nejen k účinnému snižování rozdílů mezi 
regiony, ale vytváří také vhodný rámec pro 
stabilní a udržitelný hospodářský růst a pro 
zavádění strategie pro rozvoj nových 
dovedností a vytváření pracovních míst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že efektivní a účinné 
provádění regionální politiky je klíčovým 
předpokladem pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020, neboť tato strategie přispívá 
nejen k účinnému snižování rozdílů mezi 
regiony, ale také k vytvoření vhodného 
rámce pro stabilní a udržitelný 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst;

2. zdůrazňuje, že efektivní a účinné 
provádění regionální politiky je klíčovým 
předpokladem pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 v současném kontextu 
hospodářských problémů a rozpočtové 
kázně, neboť tato strategie přispívá nejen 
k účinnému snižování rozdílů mezi 
regiony, ale také k vytvoření vhodného 
rámce pro stabilní a udržitelný 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že efektivní a účinné 
provádění regionální politiky je klíčovým 
předpokladem pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020, neboť tato strategie přispívá 
nejen k účinnému snižování rozdílů mezi 
regiony, ale také k vytvoření vhodného 
rámce pro stabilní a udržitelný 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst;

2. zdůrazňuje, že efektivní a účinné 
provádění regionální politiky je klíčovým 
předpokladem pro dosažení cílů strategie 
Evropa 2020 v současném kontextu 
hospodářských problémů a rozpočtové 
kázně, neboť tato strategie přispívá nejen 
k účinnému snižování rozdílů mezi 
regiony, ale také k vytvoření vhodného 
rámce pro stabilní a udržitelný 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 5
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. považuje za obzvlášť důležité 
prodloužit platnost pilotních projektů 
a opatření, která v současnosti probíhají, 
týkajících se provádění 
makroregionálních strategií, neboť 
účinnější uplatňování těchto strategií by 
umožnilo lépe využít potenciál regionů, 
cíleněji využívat strukturální fondy 
Evropské unie a nejlepším možným 
způsobem reagovat na problémy určitého 
konkrétního regionu, např. v oblasti 
ochrany životního prostředí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. považuje za obzvlášť důležité 
prodloužit platnost pilotních projektů 
a opatření, která v současnosti probíhají, 
týkajících se provádění 
makroregionálních strategií, neboť 
účinnější uplatňování těchto strategií by 
umožnilo lépe využít potenciál regionů, 
cíleněji využívat strukturální fondy 
Evropské unie a nejlepším možným 
způsobem reagovat na problémy určitého 
konkrétního regionu, např. v oblasti 
ochrany životního prostředí;

Or. lt
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