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Pozměňovací návrh 1
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. usuzuje, že zásady územní spolupráce 
platí také pro vnější hranice a že jsou 
klíčovým nástrojem ke zlepšení 
hospodářského rozvoje EU i dosažení 
politických cílů evropské politiky 
sousedství EU vůbec, a to včetně podpory 
demokracie; bere v potaz, že těchto cílů 
může být dosaženo pouze za spolupráce 
občanské společnosti i regionálních a 
místních orgánů; zdůrazňuje, že Komise by 
měla rozšířit svůj integrovaný přístup, aby 
jasně podpořila místní a regionální orgány 
jako jeden z pilířů a garantů obecného 
zájmu;

1. usuzuje, že zásady územní spolupráce 
platí také pro vnější hranice a že jsou 
klíčovým nástrojem ke zlepšení 
hospodářského rozvoje EU i dosažení 
politických cílů evropské politiky 
sousedství EU vůbec, a to včetně podpory 
demokracie; bere v potaz, že těchto cílů 
může být dosaženo pouze za spolupráce 
občanské společnosti i regionálních 
a místních orgánů, uvědomuje si tak 
rozmanitost územních podmínek v zemích 
EPS a podporuje zásadu subsidiarity 
a víceúrovňové správy; zdůrazňuje, že 
Komise by měla rozšířit svůj integrovaný 
přístup, aby jasně podpořila místní 
a regionální orgány jako jeden z pilířů 
a garantů obecného zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. usuzuje, že zásady územní spolupráce 
platí také pro vnější hranice a že jsou 
klíčovým nástrojem ke zlepšení 
hospodářského rozvoje EU i dosažení 
politických cílů evropské politiky 
sousedství EU vůbec, a to včetně podpory 

1. usuzuje, že zásady územní spolupráce 
platí také pro vnější hranice a že jsou 
klíčovým nástrojem ke zlepšení 
hospodářského rozvoje EU i dosažení 
politických cílů evropské politiky 
sousedství EU vůbec, a to včetně podpory 
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demokracie; bere v potaz, že těchto cílů 
může být dosaženo pouze za spolupráce 
občanské společnosti i regionálních 
a místních orgánů; zdůrazňuje, že Komise 
by měla rozšířit svůj integrovaný přístup, 
aby jasně podpořila místní a regionální 
orgány jako jeden z pilířů a garantů 
obecného zájmu;

demokracie; bere v potaz, že těchto cílů 
může být dosaženo pouze za spolupráce 
občanské společnosti i regionálních 
a místních orgánů, protože to, oč se jedná, 
je nalezení praktických řešení, jak 
uspokojovat potřeby občanů v daném 
místě; zdůrazňuje, že Komise by měla 
rozšířit svůj integrovaný přístup, aby jasně 
podpořila místní a regionální orgány jako 
jeden z pilířů a garantů obecného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. má za to, že politiky spolupráce by se 
měly soustředit vždy na oblast určitého 
přímoří, která by měla být s ohledem na 
vzdálené regiony vymezena v co nejširším 
smyslu; má za to, že politiky spolupráce by 
měly být decentralizovány a místní orgány 
by za tím účelem měly mít možnost podílet 
se bezprostředněji na řešení otázek 
společného zájmu; vyzývá Komisi, aby 
v rámci EPS posílila pojem přímořské 
oblasti; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že EPS musí 
upřednostňovat prakticky orientované 
projekty, které se zaměřují na zajišťování 
institucionální a hospodářské podpory, 
investic, sociální soudržnosti, životního 
prostředí, kultury, mobility a budování sítí 
a při nichž by se místní a regionální 
orgány mohly učit spolupracovat a sdílet 
své osvědčené postupy a využívat tak 
společných možností rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. má za to, že v zájmu rozvoje 
demokracie by se EU měla vyrovnávat 
s vnitřními a vnějšími riziky, která 
pravidelně ohrožují demokratické systémy 
jejích členských států; zastává názor, že 
vzhledem k tomu, že tato rizika představují 
významnou výzvu pro EU jako celek, musí 
EU na základě intenzivnějšího dialogu 
a spolupráce nejen zvýšit efektivitu 
procesu demokratického rozvoje na celém 
světě, ale také posilovat demokracii 
a bezpečnost ve svých členských státech; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
László Surján

Návrh stanoviska
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Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že zmenšení rozdílu mezi 
komunitami rozdělenými vnějšími 
hranicemi EU lze dosáhnout 
prostřednictvím cílených politik v oblasti 
hospodářské a sociální soudržnosti; 
upozorňuje, že zvláštní nástroje řízení 
znalostí, platformy pro výměnu zkušeností 
místních a regionálních orgánů a vhodná 
infrastruktura v pohraničních oblastech 
by umožnily trvalý rozvoj regionů 
v pohraničí a snížily by rovněž napětí mezi 
komunitami, jehož zdrojem jsou očividné 
rozdíly v úrovni rozvoje v EU a za jejími 
hranicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
László Surján

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že vysoký potenciál 
evropských seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) zahrnujících regiony 
ležící za vnějšími hranicemi; podporuje 
zvláštní dohody se sousedními třetími 
zeměmi, na jejichž základě by bylo možné 
zavádět národní zákony umožňující 
fungování struktur ESÚS, a mezistátní 
dohody, které by místním a regionálním 
orgánům třetích zemí umožňovaly účast 
na ESÚS; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. je toho názoru, že EU musí uplatňovat 
na všechny formy protidemokratického 
chování v oblasti lidských práv stejná 
měřítka, ať už se jedná o sousední země, 
nebo o vnitřní záležitosti, tj. záležitosti 
jejích členských států;  

Or. lt

Pozměňovací návrh 9
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzdvihuje mimořádnou úlohu 
euroregionů na cestě k dosažení cílů 
politiky soudržnosti a podporuje Komisi 
v jejich propagaci a pomoci při jejich 
budování, zejména v příhraničních 
regionech, což posílí úlohu euroregionů 
v rámci evropské politiky sousedství; 

2. vyzdvihuje mimořádnou úlohu 
euroregionů na cestě k dosažení cílů 
politiky soudržnosti a podporuje Komisi 
v jejich propagaci a pomoci při jejich 
budování, zejména v příhraničních 
regionech, což posílí úlohu euroregionů 
v rámci evropské politiky sousedství; 
upozorňuje rovněž, že určitá úloha 
přísluší i nejvzdálenějším regionům EU, 
které tvoří hranici s vnějším světem 
a mohly by EU pomoci při rozvíjení 
vztahů s jinými částmi světa; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Evgeni Kirilov
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je toho názoru, že potenciál 
makroregionů EU, jejichž součástí jsou 
i sousední země EU, by měl být lépe 
využíván ke koordinování společných 
zájmů EU a zemí EPS a tímto způsobem 
i k dosažení oboustranně pozitivních 
výsledků a optimálního využívání 
investovaných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. má za to, že nový přístup k EPS musí 
rovněž poskytovat prostor 
makroregionálním strategiím EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že EPS bude muset 
zohlednit skutečnost, že nejvzdálenější 
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regiony jsou v mnoha případech prvním 
místem vstupu do schengenského prostoru 
a že se jako první proto budou potýkat 
s nelegální migrací ze zemí, které nejsou 
členy EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že evropská politika 
sousedství by měla být považována za 
hnací sílu ekonomického rozvoje 
příhraničních regionů; vyzdvihuje pozitivní 
vliv uvolnění vízového režimu pro malý 
pohraniční styk a rozvoj regionálních trhů, 
zejména co se týče takových skupin, jako 
jsou studenti, výzkumní pracovníci, 
podnikatelé, umělci či novináři; v tomto 
ohledu vyzývá Komisi, aby předložila 
pozměňovací návrh k článku 3 nařízení 
(ES) č. 1931/2006, jenž by rozšířil definici 
pojmu „pohraniční oblast“ a zvýšil počet 
držitelů cestovních práv v rámci malého 
pohraničního styku, která jim umožňují 
volný pohyb v celé pohraniční oblasti;

3. zdůrazňuje, že evropská politika 
sousedství by měla být považována za 
hnací sílu ekonomického rozvoje 
příhraničních regionů; vyzdvihuje pozitivní 
vliv uvolnění vízového režimu pro malý 
pohraniční styk a rozvoj regionálních trhů, 
zejména co se týče takových skupin, jako 
jsou studenti, výzkumní pracovníci, 
podnikatelé, umělci či novináři; v tomto 
ohledu vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
územní potřeby upravila definici pojmu 
„pohraniční oblast“ a zvýšila tak 
v případech, kdy by takové opatření bylo 
žádoucí, počet držitelů cestovních práv 
v rámci malého pohraničního styku, která 
jim umožňují volný pohyb v celé 
pohraniční oblasti; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Evgeni Kirilov

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že evropská politika 
sousedství by měla být považována za 
hnací sílu ekonomického rozvoje 
příhraničních regionů; vyzdvihuje pozitivní 
vliv uvolnění vízového režimu pro malý 
pohraniční styk a rozvoj regionálních trhů, 
zejména co se týče takových skupin, jako 
jsou studenti, výzkumní pracovníci, 
podnikatelé, umělci či novináři; v tomto 
ohledu vyzývá Komisi, aby předložila 
pozměňovací návrh k článku 3 nařízení 
(ES) č. 1931/2006, jenž by rozšířil definici 
pojmu „pohraniční oblast“ a zvýšil počet 
držitelů cestovních práv v rámci malého 
pohraničního styku, která jim umožňují 
volný pohyb v celé pohraniční oblasti;

3. zdůrazňuje, že evropská politika 
sousedství by měla být považována za 
hnací sílu ekonomického rozvoje 
příhraničních regionů; vyzdvihuje pozitivní 
vliv uvolnění vízového režimu pro 
realizaci projektů PHS, malý pohraniční 
styk a rozvoj regionálních trhů, zejména co 
se týče takových skupin, jako jsou studenti, 
výzkumní pracovníci, podnikatelé, umělci 
či novináři; v tomto ohledu vyzývá Komisi, 
aby předložila pozměňovací návrh k článku 
3 nařízení (ES) č. 1931/2006, jenž by 
rozšířil definici pojmu „pohraniční oblast“ 
a zvýšil počet držitelů cestovních práv 
v rámci malého pohraničního styku, která 
jim umožňují volný pohyb v celé 
pohraniční oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na synergie, které existují 
mezi fondy soudržnosti a rozvojové 
spolupráce a které stále ještě čekají na své 
využití; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
usnadnily podmínky křížového 
financování z prostředků EFRR, ESF 
a ERF, zvláště pokud jde o nejvzdálenější 
regiony;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 16
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že jedna z hlavních 
možností provádění EPS spočívá 
v partnerství a spolupráci v oblasti 
každodenního života, zejména v oblasti 
hospodářství, vzdělání, kultury 
a samozřejmě politiky; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že bez 
nejvzdálenějších regionů by EU neměla 
žádné „předsunuté základny“ v blízkosti 
jiných kontinentů a měla by mnohem 
omezenější zeměpisné rozpětí; konstatuje, 
že vzhledem ke své poloze mají 
nevzdálenější regiony obzvláště dobré 
předpoklady k upevňování vnějších vztahů 
a k tomu, aby Evropské unii tímto 
způsobem uplatňovat ve světě svůj vliv; 
domnívá se proto, že tyto regiony by se 
měly stát přednostní součástí EPS a měly 
by mít možnost využívat nástrojů, které 
tato politika nabízí, zvláště pak v oblasti 
přeshraniční spolupráce;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 18
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. upozorňuje na to, že trvalý 
hospodářský rozvoj a vytváření 
pracovních míst v partnerských zemích 
přinese prospěch Evropské unii a zároveň 
i posílí sousedské vztahy;

Or. lt

Pozměňovací návrh 19
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že posílení východního 
partnerství bude mít ústřední význam pro 
rozvoj pohraničních regionů EU; 
zdůrazňuje, že východní partnerství 
a regionální rozvoj musí jít ruku v ruce 
a měly by podporovat dvoustrannou 
a mnohostrannou spolupráci, jako jsou 
dohody o volném obchodu, jakož i náležitě 
financované společné projekty, jako jsou 
kulturní výměny a výměny v oblasti 
občanské společnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
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Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby vytvořila pružnější 
podmínky inovativních možností 
financování vybraných projektů v oblasti 
politiky soudržnosti, tak aby tyto projekty 
mohly fungovat a přinášet užitek 
evropským regionům i regionům 
v nečlenských zemích. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že v zájmu vytváření 
příznivých podmínek pro obchod 
a investice by partnerské země měly 
i nadále zlepšovat právní prostředí pro 
podniky, bojovat proti korupci 
a podporovat podnikání, inovace 
a partnerství s organizacemi ze 
sousedních členských států EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Viktor Uspaskich

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

4a. poukazuje na to, že evropská podpora 
nestačí na zajištění zdárného provádění
dlouhodobých sociálních a hospodářských 
reforem a na zaručení trvalého rozvoje; 
domnívá se proto, že partnerské země by 
měly samy aktivně mobilizovat domácí 
prostředky a zapojit do realizace projektů 
občanskou společnost a představitele 
podnikatelské obce a rozšířit tak sféru 
jejich odpovědnosti s cílem dosáhnout 
příznivých výsledků;

Or. lt

Pozměňovací návrh 23
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že v souvislosti 
s regionálním rozvojem by mělo dojít k 
oživení barcelonského procesu a Unie pro 
Středomoří, tak aby podněcovaly 
k náležité dvoustranné a mnohostranné 
spolupráci, jako jsou dohody o volném 
obchodu nebo kulturní výměny a výměny 
v oblasti občanské společnosti, a to 
zejména s ohledem na nedávné 
povzbudivé události v Severní Africe; 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Viktor Uspaskich

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

4b. u vědomí toho, že závěrečná fáze 
přezkumu EPS se časově překrývá 
s „arabským jarem“, zdůrazňuje, že je 
nyní vynikající příležitost a důvod 
k provedení nestranného a důkladného 
přezkumu EPS, který bude odrážet 
skutečné vývojové trendy v sousedních 
zemích; za důležité považuje zajistit to, 
aby tento přezkum vycházel z dosavadních 
ponaučení, tak aby v EU zavedené 
osvědčené postupy mohli sdílet i sousedé 
EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 25
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že jak Východní 
partnerství, tak Unie pro Středomoří mají 
zásadní význam pro regionální rozvoj; 
zdůrazňuje, že bez ohledu na důležité 
politické události by tyto politiky měly být 
uplatňovány nestranným způsobem, tak 
aby byl umožněn náležitě vyvážený 
přístup, zejména ve finančním 
a institucionálním smyslu;

Or. en


