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Pozměňovací návrh 1
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze 
dne 22. dubna 2009 o reformě společné 
rybářské politiky (KOM(2009)0163),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
6. listopadu 2009 nazvané „Složky nového 
partnerství mezi EU a zámořskými 
zeměmi a územími“ (KOM(2009)0623),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
25. února 2010 o zelené knize o reformě 
společné rybářské politiky3 ,

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 4
Catherine Grèze

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Nagojský protokol 
o přístupu ke genetickým zdrojům 
a spravedlivém a vyváženém sdílení 
přínosů plynoucích z jejich využívání 
k Úmluvě o biologické rozmanitosti, který 
EU podepsala dne 23. června 2011,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. 
května 2010 o přispění politiky 
soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské 
strategie a strategie EU 20204 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
30. června 2010 nazvané „Evropa jako 

vypouští se
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přední světová destinace cestovního ruchu 
– nový politický rámec pro evropský 
cestovní ruch“ (KOM(2010)0352),

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
26. srpna 2010 s názvem „Digitální 
agenda pro Evropu“ (KOM(2010)0245),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
15. září 2010 nazvané „Mládež v pohybu: 
iniciativa zaměřená na rozvinutí 
potenciálu mladých lidí, aby mohla 
Evropa růst rozumným a udržitelným 
způsobem, ze kterého budou mít prospěch 
všichni“ (KOM(2010)0477),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Nuno Teixeira
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Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
6. října 2010 s názvem „Stěžejní iniciativa 
strategie Evropa 2020 – Unie inovací“ 
(KOM(2010)0546),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 14. 
prosince 2010 o řádné správě s ohledem 
na regionální politiku EU: postupy 
podpory a kontroly ze strany Evropské 
komise6 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
21. října 2010 o integrované námořní 
politice EU – hodnocení dosaženého 
pokroku a nové výzvy7 ,

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o 
jednotném trhu – pro vysoce 
konkurenceschopné sociálně tržní 
hospodářství: 50 návrhů pro lepší 
společnou práci, podnikání a obchod“ 
(KOM(2010)0608),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
24. ledna 2011 nazvané „Integrovaná 
průmyslová politika pro éru globalizace –
konkurenceschopnost a udržitelnost ve 
středu zájmu“ (KOM(2010)0614),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. prosince 2010 o dosažení skutečné 

vypouští se
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územní, sociální a hospodářské 
soudržnosti v EU – nezbytné podmínky 
konkurenceschopnosti na světové 
úrovni?8 ,

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. 
listopadu 2010 nazvané „Závěry páté 
zprávy o hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti: budoucnost politiky 
soudržnosti“ (KOM(2010)0642),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
23. listopadu 2010 nazvané „Agenda pro 
nové dovednosti a pracovní místa: 
evropský příspěvek k plné zaměstnanosti“ 
(KOM(2010)0682),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Nuno Teixeira
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Návrh usnesení
Právní východisko 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
16. prosince 2010 nazvané „Evropská 
platforma pro boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro 
sociální a územní soudržnost“ 
(KOM(2010)0758),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
26. ledna 2011 nazvané „Evropa účinněji 
využívající zdroje – stěžejní iniciativa 
strategie Evropa 2020“ 
(KOM(2011)0021),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
9. března 2011 o průmyslové politice pro 
éru globalizace9 ,

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 20
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na bílou knihu Komise 
nazvanou „Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje“ 
(KOM(2011)0144),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
23. června 2011 ke zprávě za rok 2010 o 
provádění programů politiky soudržnosti 
na období 2007–201310 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
23. června 2011 o současné situaci 

vypouští se
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a budoucí součinnosti mezi EFRR 
a ostatními strukturálními fondy v zájmu 
větší účinnosti11 ,

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
12. května 2011 o Unii inovací: proměna 
Evropy pro svět po krizi12 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
8. června 2011 o překročení HDP –
měření pokroku v měnícím se světě13 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
12. května 2011 o iniciativě Mládež 
v pohybu – rámec pro zlepšení evropských 
systémů vzdělávání a odborné přípravy14 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
5. května 2010 o nové digitální agendě pro 
Evropu: 2015.eu15 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
8. června 2011 o investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzívní Evropu16 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Nuno Teixeira
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Návrh usnesení
Právní východisko 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
5. července 2011 o páté zprávě Komise o
soudržnosti a o strategii politiky 
soudržnosti po roce 201317 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem sdělení Komise ze dne 
13. července 2011 o reformě společné 
rybářské politiky (KOM(2011)0417),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ohledem na své usnesení ze dne 27. září 
2011 o využívání prostředků ze 
strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti: ponaučení pro budoucí 
politiku soudržnosti EU18 ,

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
27. září 2011 o Evropě jako přední světové 
destinaci cestovního ruchu – nový
politický rámec pro evropský cestovní 
ruch19 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
26. října 2011 o Agendě pro nové 
dovednosti a pracovní místa20,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
6. října 2011 o společných ustanoveních 
ohledně Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropského 

vypouští se
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zemědělského fondu pro rozvoj venkova a 
Evropského námořního a rybářského 
fondu, jichž se týká společný strategický 
rámec, o obecných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1083/2006 (KOM(2011)0615),

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
6. října 2011 o zvláštních ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1080/2006 (KOM(2011)0614),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
6. října 2011 o Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 
(KOM(2011)0612),

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 36
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
6. října 2011 o Evropském sociálním 
fondu a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1081/2006 (KOM(2011)0607),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
6. října 2011 o programu Evropské unie 
pro sociální změny a inovace 
(KOM(2011)0609),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 

vypouští se
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6. října 2011 o zvláštních ustanoveních 
týkajících se podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce (KOM(2011)0611),

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011, 
kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze 
dne 5. července 2006 o evropském 
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), 
pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a 
zlepšení zřizování a provádění takovýchto 
seskupení (KOM(2011)0610),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. listopadu 2011 o Evropské platformě 
pro boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení22 ,

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 41
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní program Komise 
na rok 2012 „Cesta k obnově Evropy“ ze 
dne 15. listopadu 2011 (KOM(2011)0777),

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze 
dne 30. listopadu 2011 o zavedení 
programu na podporu dalšího rozvoje 
integrované námořní politiky23 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 
30. listopadu 2011 nazvané „Horizont 
2020 – rámcový program pro výzkum a 
inovace“ (KOM(2011)0809) a na návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 30. listopadu 2011, kterým se 

vypouští se
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stanoví pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020 – rámcového 
programu pro výzkum a inovace (2014–
2020) (KOM(2011)0810),

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Právní východisko 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. prosince 2011 na téma „Plán 
jednotného evropského dopravního 
prostoru – vytvoření konkurenčního 
dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje“24 ,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Právní východisko 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na dokument ze dne 
6. července 2010 adresovaný předsedovi 
Evropské komise, José Manuelu Durão 
Barrosovi, poslanci nejvzdálenějších 
regionů v Evropském parlamentu o 
prioritách politiky soudržnosti v těchto 
regionech na období po roce 2013,

– s ohledem na společnou platformu ze 
dne 6. července 2010 adresovanou
předsedovi Evropské komise, José 
Manuelu Durão Barrosovi, konferencí 
evropských poslanců nejvzdálenějších 
regionů v Evropském parlamentu,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 46
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Smlouva stanoví 
diferencované uplatňování smluv na 
nejvzdálenější regiony a prostřednictvím 
článku 349 SFEU, v němž se stanoví 
statut nejvzdálenějšího regionu, stanoví 
pro tyto regiony zvláštní zacházení a 
vlastní rámec;

A. vzhledem k tomu, že Smlouva stanoví 
ve svém článku 349 svébytný právní 
základ založený na primárním právu, 
podle něhož byl nejvzdálenějším regionům 
přiznán zvláštní právní statut;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Smlouva stanoví 
diferencované uplatňování smluv na 
nejvzdálenější regiony a prostřednictvím 
článku 349 SFEU, v němž se stanoví statut 
nejvzdálenějšího regionu, stanoví pro tyto 
regiony zvláštní zacházení a vlastní rámec;

A. vzhledem k tomu, že Smlouva stanoví 
diferencované uplatňování smluv 
a společných politik na nejvzdálenější 
regiony a prostřednictvím článku 349 
SFEU, v němž se stanoví statut 
nejvzdálenějšího regionu, stanoví pro tyto 
regiony zvláštní zacházení a vlastní rámec;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Younous Omarjee

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

Aa. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější 
regiony jsou charakterizovány pomocí pěti 
typických rysů, které je zřetelně odlišují od 
ostatních regionů či území Evropské unie:
1) jsou součástí dvojího geopolitického 
prostoru tvořeného jednak místní 
zeměpisnou oblastí mimo Evropskou unii, 
jednak příslušným politickým prostorem,
2) relativní izolací, která je dána velkou 
vzdáleností od evropského světadílu 
a posílena ostrovním charakterem či 
ohraničeností těchto regionů,
3) velmi malými rozměry místního 
vnitřního trhu, které jsou vázány na počet 
obyvatel,
4) zeměpisné a klimatické podmínky, které 
omezují endogenní rozvoj primárních 
a sekundárních sektorů (neexistence 
surovin, souostrovní charakter, oblasti 
sopečné aktivity, extrémní klimatické jevy 
atd.),
5) hospodářská závislost na malém 
množství produktů a produkcí nebo 
dokonce na jediném produktu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že zhoršování 
hospodářské situace v důsledku 
hospodářské a finanční krize je 
v nejvzdálenějších regionech mnohem 
závažnější než v ostatních evropských 
regionech a odhaluje strukturální slabiny 
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jejich ekonomik;

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že programy pro 
zvláštní podporu odlehlých a ostrovních 
regionů (POSEI), které v letech 1989–
1991 vstoupily v platnost ve všech 
nejvzdálenějších regionech, si kladou za 
cíl umožnit těmto regionům aktivní 
zapojení do dynamiky vnitřního trhu, 
a sice kombinací víceodvětvových akcí, 
mezi něž patří přizpůsobení politik Unie 
stavu daného regionu, zavádění zvláštních 
opatření ke snížení nákladů vyplývajících 
ze zeměpisné polohy těchto regionů, 
podpora místní produkce na regionálním 
trhu a zlepšení produktivity tradičních 
oblastí vývozu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 
předpokládá inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a jejím cílem musí 
být vhodná dimenze nejvzdálenějších 
regionů, vzhledem k tomu, že počáteční 
podmínky nejvzdálenějšího regionu pro 

B. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti se musí řídit strategií EU 
2020, podle níž by měly být organizovány 
politické iniciativy zaměřené na
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, s důrazem na podporu 
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dosažení těchto cílů jsou složitější než 
podmínky ostatních regionů, a vzhledem 
k tomu, že nejvzdálenější regiony jsou 
svolné se spoluprácí na konkretizaci pěti 
cílů, jichž má být dosaženo do roku 2020 
v oblasti zaměstnanosti, inovací, 
vzdělávání, sociálního začlenění, klimatu 
a energetiky;

ekonomiky s vysokou mírou 
zaměstnanosti, prosazující sociální 
a územní soudržnost, a jejím cílem musí 
být vhodná dimenze nejvzdálenějších 
regionů; vzhledem k tomu, že počáteční 
podmínky nejvzdálenějšího regionu pro 
dosažení těchto cílů jsou složitější než 
podmínky ostatních regionů, a vzhledem 
k tomu, že nejvzdálenější regiony jsou 
svolné se spoluprácí na konkretizaci pěti 
cílů, jichž má být dosaženo do roku 2020 
v oblasti zaměstnanosti, inovací, 
vzdělávání, sociálního začlenění, klimatu 
a energetiky;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že inteligentní, 
udržitelný růst podporující začlenění musí 
být v nejvzdálenějších regionech zaměřen 
na využití jejich potenciálu a na růst 
špičkových odvětví, nelze přitom přehlížet 
ani strukturální překážky, jimž tyto 
regiony čelí, ani zásadní úlohu, kterou 
pro rozvoj těchto regionů hrají tradiční 
odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k významu politiky 
soudržnosti v těchto regionech pro omezení 
rozdílů, pro integraci těchto regionů do 
jednotného trhu a pro jejich utvrzení 
v jejich příslušné zeměpisné oblasti, stejně 
jako pro sledování cílů strategie EU 2020, 
přičemž prvořadými nástroji jsou evropské 
fondy;

C. vzhledem k tomu, že navzdory významu 
politiky soudržnosti v těchto regionech pro 
omezení rozdílů, pro integraci těchto 
regionů do jednotného trhu a pro jejich 
utvrzení v jejich příslušné zeměpisné 
oblasti, stejně jako pro sledování cílů 
strategie „Evropa 2020“, přičemž 
prvořadými nástroji jsou evropské fondy, 
tato evropská politika není schopna sama 
o sobě vyřešit všechny problémy, které se 
v nejvzdálenějších regionech vyskytují;

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k významu politiky 
soudržnosti v těchto regionech pro omezení 
rozdílů, pro integraci těchto regionů do 
jednotného trhu a pro jejich utvrzení 
v jejich příslušné zeměpisné oblasti, stejně 
jako pro sledování cílů strategie EU 2020, 
přičemž prvořadými nástroji jsou evropské 
fondy;

C. vzhledem k významu politiky 
soudržnosti v těchto regionech pro omezení 
rozdílů, pro integraci těchto regionů do 
jednotného trhu a pro jejich utvrzení 
v jejich příslušné zeměpisné oblasti, pro 
podporu rozvoje a sbližování ekonomik 
těchto regionů s kontinentální EU, stejně 
jako pro sledování cílů strategie EU 2020, 
přičemž prvořadými nástroji jsou evropské 
fondy;

Or. lt

Pozměňovací návrh 55
Luís Paulo Alves

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

Ca. vzhledem k tomu, že v rámci politiky 
soudržnosti je i nadále zcela jednoznačně 
kladen důraz na samostatnost, a to jak 
v oblasti jednání, tak i v oblasti cílů této 
politiky, zaměřených na snižování 
regionálních rozdílů, zejména 
v regionech, které jsou nejvíce 
znevýhodněny;

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Catherine Grèze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že velkým úkolem 
ekonomik nejvzdálenějších regionů je 
přeměna jejich omezení na potenciál a na 
možnosti růstu, a vzhledem k tomu, že 
nové celosvětové problémy, jako je 
globalizace, změna klimatu, dodávky 
energie, rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie a demografické tlaky, vyžadují 
koordinaci politik a nástrojů Evropské
unie;

D. vzhledem k tomu, že velkým úkolem 
ekonomik nejvzdálenějších regionů je 
opětovné ovládnutí jejich vnitřního trhu 
prostřednictvím udržitelného zemědělství, 
což těmto regionům umožní, aby řešily 
svou závislost v oblasti potravin, a 
vzhledem k tomu, že nové celosvětové 
problémy, jako je globalizace, změna 
klimatu, dodávky energie, rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie, ochrana 
biologické rozmanitosti, sociální začlenění 
a boj proti chudobě a demografickým 
tlakům, vyžadují koordinaci politik a 
nástrojů Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že velkým úkolem 
ekonomik nejvzdálenějších regionů je 
přeměna jejich omezení na potenciál a na 
možnosti růstu, a vzhledem k tomu, že 
nové celosvětové problémy, jako je 
globalizace, změna klimatu, dodávky 
energie, rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie a demografické tlaky, vyžadují 
koordinaci politik a nástrojů Evropské 
unie;

D. vzhledem k tomu, že velkým úkolem 
ekonomik nejvzdálenějších regionů je 
přeměna jejich omezení na potenciál a na 
možnosti růstu, a vzhledem k tomu, že 
problémy, jako je globalizace, změna 
klimatu, dodávky energie, rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie, udržitelné 
řízení přírodních, mořských 
a zemědělských zdrojů a demografické 
tlaky, vyžadují koordinaci všech politik a 
všech nástrojů Evropské unie;

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že velkým úkolem 
ekonomik nejvzdálenějších regionů je 
přeměna jejich omezení na potenciál a na 
možnosti růstu, a vzhledem k tomu, že 
nové celosvětové problémy, jako je 
globalizace, změna klimatu, dodávky 
energie, rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie a demografické tlaky, vyžadují 
koordinaci politik a nástrojů Evropské 
unie;

D. vzhledem k tomu, že velkým úkolem 
ekonomik nejvzdálenějších regionů je 
přeměna jejich omezení na potenciál a na 
možnosti růstu, s pomocí nástrojů, které 
umožňují snížit rozdíly v oblasti volného 
pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, a 
vzhledem k tomu, že nové celosvětové 
problémy, jako je globalizace, změna 
klimatu, dodávky energie, rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie a 
demografické tlaky, vyžadují koordinaci 
politik a nástrojů Evropské unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 59
Younous Omarjee
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější 
regiony, vyznačující se nestabilní výrobní 
strukturou a závislostí na ostatních 
zemích, jsou výrazně zasaženy současnými 
podmínkami hospodářské, sociální 
a finanční krize;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
ve svém návrhu příštího víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020 
snížila rozpočtovou položku vyhrazenou 
pro nejvzdálenější regiony a řídce osídlené 
regiony o více než 46 %, což pro tyto 
regiony představuje přímé ohrožení, které 
nemá obdoby a v jehož důsledku se tyto 
regiony stanou jedinými evropskými 
regiony postiženými skutečným snížením 
finančních dotací v období mezi oběma 
programovými obdobími, aniž by přitom 
přešly do jiné kategorie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

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

Da. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti musí zůstat jedním z hlavních 
nástrojů evropské činnosti zaměřené na 
snižování rozdílů v rozvoji evropských 
regionů a zejména pak nejvzdálenějších 
regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že evropské 
investice do nejvzdálenějších regionů 
nelze považovat pouze za politiku 
zaměřenou na dohánění zpoždění a na 
vyrovnávání nevýhod, ale i za investice 
vynaložené pro celou Evropskou unii 
a v její prospěch;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že bankovní sektor 
nepřihlíží k charakteristikám ekonomik 
nejvzdálenějších regionů, které jsou 
typické extrémní nepřipraveností 
poskytovatelů finančních služeb, což může 
vyústit dokonce až v jejich selhání, 
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a způsobit tak značné obtíže týkající se 
přístupu inovativních velmi malých 
podniků i malých a středních podniků ke 
zdrojům financování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že pravidlo 150 
kilometrů, které platí pro přeshraniční 
spolupráci, není uzpůsobeno ostrovní 
povaze většiny nejvzdálenějších regionů, 
a také vzhledem k tomu, že tyto regiony 
nadále udržují příliš výlučné hospodářské 
vztahy se svými příslušnými členskými 
státy na úkor hospodářských vztahů 
s ostatními zeměmi Evropské unie a se 
sousedními zeměmi v dané regionální 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k výjimečnému přínosu 
nejvzdálenějších regionů pro biologickou 
rozmanitost Evropské unie a k dosud 
nedostatečně využitým možnostem 
v oblasti lékopisu, cestovního ruchu či 
dalších zatím neurčených příležitostí, 
které lze považovat za neocenitelné 
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dědictví pro příští generace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

De. vzhledem k tomu, že 
v nejvzdálenějších regionech nebyly 
provedeny úpravy zvláštních přírodních 
charakteristik odvětví rybolovu a že 
v těchto regionech neexistují vyhovující 
analýzy populací ryb a rybářské flotily 
jsou velmi různorodé, a vzhledem 
k významné úloze, kterou má mořské 
a námořní prostředí pro tato území a pro 
celou Evropskou unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D f. vzhledem k tomu, že zvláště vysoké 
životní náklady v nejvzdálenějších 
regionech mají velmi závažné dopady na 
obyvatelstvo i na společnost, například 
v podobě různých sociálních bouří, k nimž 
došlo ve francouzských zámořských 
departementech v letech 2009, 2011 
a 2012;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 68
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. trvá na skutečnosti, že na základě 
Smlouvy mají nejvzdálenější regiony nárok 
na diferencovaný a společný přístup, který 
se musí projevit maximální dostupností 
podpor bez ohledu na stupeň rozvoje, a že
jejich ojedinělost musí být dostatečně 
zohledňována a chráněna, a nelze k nim 
tedy přistupovat stejně jako k jiným 
evropským regionům;

1. trvá na skutečnosti, že na základě 
Smlouvy mají nejvzdálenější regiony nárok 
na diferencovaný a společný přístup, který 
jim umožňuje využívat v nejvyšší možné 
míře různých podpor bez ohledu na stupeň
jejich rozvoje vyjádřený v příjmech na 
obyvatele, takže jejich zvláštnosti musí být 
dostatečně zohledňovány a chráněny;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. trvá na skutečnosti, že na základě 
Smlouvy mají nejvzdálenější regiony nárok 
na diferencovaný a společný přístup, který 
se musí projevit maximální dostupností 
podpor bez ohledu na stupeň rozvoje, a že 
jejich ojedinělost musí být dostatečně 
zohledňována a chráněna, a nelze k nim 
tedy přistupovat stejně jako k jiným 
evropským regionům.

1. trvá na skutečnosti, že na základě 
Smlouvy mají nejvzdálenější regiony nárok 
na diferencovaný a společný přístup, který 
se musí projevit maximální dostupností 
podpor bez ohledu na stupeň rozvoje, a že 
jejich ojedinělost musí být dostatečně 
zohledňována a chráněna, a v některých 
oblastech jim proto musí být přiznán 
diferencovaný přístup.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. trvá na skutečnosti, že na základě 
Smlouvy mají nejvzdálenější regiony nárok 
na diferencovaný a společný přístup, který 
se musí projevit maximální dostupností 
podpor bez ohledu na stupeň rozvoje, a že 
jejich ojedinělost musí být dostatečně 
zohledňována a chráněna, a nelze k nim 
tedy přistupovat stejně jako k jiným 
evropským regionům;

1. trvá na skutečnosti, že na základě 
Smlouvy mají nejvzdálenější regiony nárok 
na diferencovaný a společný přístup, který 
se musí projevit maximální dostupností 
podpor, a že jejich ojedinělost musí být 
dostatečně zohledňována a chráněna, a 
nelze k nim tedy přistupovat stejně jako 
k jiným evropským regionům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. trvá na skutečnosti, že na základě 
Smlouvy mají nejvzdálenější regiony nárok 
na diferencovaný a společný přístup, který 
se musí projevit maximální dostupností 
podpor bez ohledu na stupeň rozvoje, a že 
jejich ojedinělost musí být dostatečně 
zohledňována a chráněna, a nelze k nim 
tedy přistupovat stejně jako k jiným 
evropským regionům;

1. trvá na skutečnosti, že zejména na 
základě článku 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie mají nejvzdálenější regiony 
nárok na diferencovaný a společný přístup, 
který se musí projevit maximální 
dostupností podpor bez ohledu na stupeň 
rozvoje, a že jejich ojedinělost musí být 
dostatečně zohledňována a chráněna, a 
nelze k nim tedy přistupovat stejně jako 
k jiným evropským regionům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Jens Nilsson, Riikka Manner

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

1a. upozorňuje na článek 2 Protokolu č. 6 
připojeného k aktu o přistoupení 
Rakouska, Finska a Švédska1 a na 
zvláštní situaci nejsevernějších regionů, 
které mají velmi nízkou hustotu osídlení 
a jejichž postavení se podobá postavení 
nejvzdálenějších regionů; domnívá se, že 
tyto regiony mají potenciál, který může 
hrát zásadní úlohu, pokud jde o budoucí 
konkurenceschopnost a plnění cílů 
vytčených v rámci strategie EU 2020; 
proto zdůrazňuje, že s ohledem na 
problémy, které se v těchto regionech 
vyskytují, by jim měla být nadále 
poskytována stejná podpora;
__________________
1 Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že statut nejvzdálenějších 
regionů sice uznává skutečnost, že se tyto 
regiony výrazně liší od zbývajícího území 
Evropské unie (ostrovní poloha, odlehlost, 
malá rozloha, závislost na malém 
množství produkcí), přitom však uznává 
i to, že existují rozdíly i mezi jednotlivými 
nejvzdálenějšími regiony a že je proto 
zapotřebí nalézt vhodná řešení pro každý 
z těchto regionů zvlášť;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 74
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. sdílí názor, podle něhož musí 
nejvzdálenější regiony sledovat hlavní cíle 
definované v rámci strategie EU 2020, 
přitom však zdůrazňuje, že tyto cíle musí 
být přizpůsobeny situaci v jednotlivých 
regionech s přihlédnutím k jejich 
rozmanitosti, k jejich strukturální situaci 
a jejich možným výhodám;

Or. es

Pozměňovací návrh 75
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že Evropská komise by 
měla ve větší míře uplatňovat článek 349 
SFEU, aby umožnila nejvzdálenějším 
regionům spravedlivé začlenění 
a podpořila jejich hospodářský a sociální 
rozvoj na vnitřním trhu a v širším měřítku 
i v celé Evropské unii; naléhavě žádá, aby 
se působnost článku 349 SFEU, který 
představuje základ politiky EU zaměřené 
na podporu nejvzdálenějších regionů, 
stala námětem diskusí a aby tak získal 
takovou právní, institucionální 
a politickou působnost, jaká mu skutečně 
přísluší;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 76
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. domnívá se, že pokud Evropská 
komise nebude uplatňovat článek 349 
SFEU ve více politických oblastech 
(rybolov, životní prostředí, vnitřní trh, 
doprava atd.), nejvzdálenější regiony 
nebudou v podstatě schopny splnit cíle 
vymezené strategií EU 2020; v tomto 
ohledu žádá, aby byl posílen útvar pro 
nejvzdálenější regiony v Generálním 
ředitelství pro regionální politiku, což mu 
umožní získat prostředky k tomu, aby 
mohl skutečně převzít průřezovou úlohu, 
která mu přísluší, pokud jde o zaručení 
soudržnosti všech politik Unie 
zaměřených na nejvzdálenější regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších 
regionů činila 85 % u všech nástrojů 
pomoci těmto regionům; požaduje 
prodloužení lhůty na provádění fondů 

vypouští se
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v nejvzdálenějších regionech s cílem jejich 
lepšího využívání;

Or. pl

Pozměňovací návrh 78
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších 
regionů činila 85 % u všech nástrojů 
pomoci těmto regionům; požaduje 
prodloužení lhůty na provádění fondů 
v nejvzdálenějších regionech s cílem jejich 
lepšího využívání;

2. žádá o rozšíření počtu kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, s přihlédnutím k věku a míře 
zaměstnanosti obyvatel, neboť jednotné
kritérium HDP „na obyvatele“ neodráží 
jejich specifickou situaci a je v rozporu 
s duchem statutu nejvzdálenějších regionů 
a se samotnou Smlouvou;

Or. bg

Pozměňovací návrh 79
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 

2. v rámci budoucí politiky soudržnosti
žádá o zohlednění zvláštní situace
nejvzdálenějších regionů; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby kromě HDP zvážila 
možnost využívání dalších kritérií nebo 
ukazatelů pro účely posuzování jejich 
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nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších regionů 
činila 85 % u všech nástrojů pomoci těmto 
regionům; požaduje prodloužení lhůty na 
provádění fondů v nejvzdálenějších 
regionech s cílem jejich lepšího využívání;

způsobilosti, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; žádá proto o zavedení 
zvláštního kritéria pro klasifikaci, podle 
něhož budou nejvzdálenější regiony 
zařazeny do kategorie nejméně 
rozvinutých regionů bez ohledu na výši 
HDP, tak, aby byla uplatněna tematická 
podmíněnost, která byla pro tyto regiony 
stanovena a která lépe odpovídá jejich 
konkrétní situaci; trvá na tom, aby tak 
míra spolufinancování nejvzdálenějších 
regionů byla u všech nástrojů pomoci 
těmto regionům co nejvyšší, a to nejméně 
85%; zdůrazňuje, že zvláštní dotace 
z EFRR musí být pružnější, a pro všechny 
nejvzdálenější regiony požaduje zmírnění 
pravidla o automatickém rušení položek,
s cílem lepšího využívání přidělených 
fondů;

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších regionů 
činila 85 % u všech nástrojů pomoci těmto 
regionům; požaduje prodloužení lhůty na 
provádění fondů v nejvzdálenějších 

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, například míry nezaměstnanosti, 
hustoty osídlení nebo míry investic do 
výzkumu a vývoje, neboť kritérium HDP 
„na obyvatele“ neodráží jejich specifické 
situace a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších regionů 
činila 85 % u všech nástrojů pomoci těmto 
regionům; požaduje prodloužení lhůty na 
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regionech s cílem jejich lepšího využívání; provádění fondů v nejvzdálenějších 
regionech s cílem jejich lepšího využívání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších regionů 
činila 85 % u všech nástrojů pomoci těmto 
regionům; požaduje prodloužení lhůty na 
provádění fondů v nejvzdálenějších 
regionech s cílem jejich lepšího využívání;

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; v této souvislosti žádá 
o zavedení zvláštního kritéria, podle něhož 
by měly být nejvzdálenější regiony 
zařazeny mezi nejméně rozvinuté regiony, 
a to bez ohledu na to, jakého HDP 
dosahují, neboť tento přístup lépe 
odpovídá konkrétním podmínkám v těchto 
regionech; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších regionů 
činila 85 % u všech nástrojů pomoci těmto 
regionům; požaduje prodloužení lhůty na 
provádění fondů v nejvzdálenějších 
regionech s cílem jejich lepšího využívání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Catherine Grèze

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších regionů 
činila 85 % u všech nástrojů pomoci těmto 
regionům; požaduje prodloužení lhůty na 
provádění fondů v nejvzdálenějších 
regionech s cílem jejich lepšího využívání;

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, např. HDP+ (HDP na obyvatele 
a Giniho koeficient) a index demografické 
zranitelnosti, který byl definován ve 
zprávě o regionech do roku 2020, neboť 
kritérium HDP „na obyvatele“ neodráží 
jejich specifickou situaci a je v rozporu 
s duchem statutu nejvzdálenějších regionů 
a se samotnou Smlouvou; trvá na tom, aby 
tak míra spolufinancování nejvzdálenějších 
regionů činila 85 % u všech nástrojů 
pomoci těmto regionům; požaduje 
prodloužení lhůty na provádění fondů 
v nejvzdálenějších regionech s cílem jejich 
lepšího využívání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, neboť kritérium HDP „na 
obyvatele“ neodráží jejich specifickou 
situaci a je v rozporu s duchem statutu 
nejvzdálenějších regionů a se samotnou 
Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra 
spolufinancování nejvzdálenějších regionů 
činila 85 % u všech nástrojů pomoci těmto 
regionům; požaduje prodloužení lhůty na 
provádění fondů v nejvzdálenějších 
regionech s cílem jejich lepšího využívání;

2. žádá o využívání dalších kritérií na 
posuzování způsobilosti nejvzdálenějších 
regionů pro přidělování strukturálních 
fondů, která budou vázána na HDP 
a posuzována ve vztahu k němu, neboť 
kritérium HDP „na obyvatele“ neodráží 
jejich specifickou situaci a je v rozporu 
s duchem statutu nejvzdálenějších regionů 
a se samotnou Smlouvou; trvá na tom, aby 
tak míra spolufinancování nejvzdálenějších 
regionů činila 85 % u všech nástrojů 
pomoci těmto regionům; požaduje 
prodloužení lhůty na provádění fondů 
v nejvzdálenějších regionech s cílem jejich 
lepšího využívání;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 84
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. v tomto ohledu se domnívá, že pro 
nejvzdálenější regiony, které splní cíl 1, by 
měla být v budoucnosti vyčleněna 
samostatná zvláštní kategorie, aby tak 
bylo zajištěno, že strategie EU zaměřená
na nejvzdálenější regiony a na vyrovnání 
nevýhod plynoucích z jejich odlehlosti 
bude účinně a přiměřeně podpořena ze 
zdrojů Společenství, v souladu s článkem 
349 SFEU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že je třeba podat 
nejvzdálenějším regionům důkaz 
o flexibilitě, pokud jde o zaměření na tři 
hlavní tematické cíle stanovené v nových 
návrzích nařízení po roce 2014, což 
umožní zamezit tomu, aby byly 
nepřiměřeně zúženy možnosti 
diverzifikace a rozvoje existujícího 
potenciálu a rovněž příležitosti pro využití 
komparativních a konkurenčních výhod 
těchto regionů;

Or. es
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Pozměňovací návrh 86
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, a žádá, 
aby finanční investice na uskutečnění 
strategie EU 2020 zahrnovaly přístup 
k evropským podporám alespoň ve stejné 
výši jako stávající finanční rámec; 
navrhuje, aby se pro spravedlivější 
rozdělování dotací mezi tyto regiony 
používala jiná kritéria rozdělování, jako je 
například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Maurice Ponga, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, a žádá, 
aby finanční investice na uskutečnění 
strategie EU 2020 zahrnovaly přístup 
k evropským podporám alespoň ve stejné 
výši jako stávající finanční rámec; 
navrhuje, aby se pro spravedlivější 
rozdělování dotací mezi tyto regiony 
používala jiná kritéria rozdělování, jako je 
například pevná složka jednotně 

3. považuje za nepřijatelné 
a nespravedlivé, aby podle návrhu 
předloženého na finanční období 2014 až 
2020 bylo plánováno snížení zvláštních
dodatečných dotací pro nejvzdálenější 
regiony nejméně o 40 %; kromě toho je 
znepokojen návrhem Komise, podle něhož 
by mělo být nejméně 50 % zvláštních 
dodatečných dotací přiděleno na akce 
přispívající k diverzifikaci a modernizaci 
ekonomik nejvzdálenějších regionů, což 
může narušit pružnost, kterou 



PE483.761v01-00 42/86 AM\894372CS.doc

CS

přidělovaná těmto regionům; nejvzdálenější regiony potřebují, aby 
mohly vyrovnat svá znevýhodnění 
uvedená v článku 349 SFEU; žádá, aby 
finanční investice na uskutečnění strategie 
EU 2020 zahrnovaly přístup k evropským 
podporám alespoň ve stejné výši jako 
stávající finanční rámec;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, a žádá, 
aby finanční investice na uskutečnění 
strategie EU 2020 zahrnovaly přístup 
k evropským podporám alespoň ve stejné 
výši jako stávající finanční rámec; 
navrhuje, aby se pro spravedlivější 
rozdělování dotací mezi tyto regiony 
používala jiná kritéria rozdělování, jako je 
například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;

3. lituje, že byly sníženy částky, které mají 
být přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, což 
znamená, že by mělo dojít k 7,5% snížení 
prostředků určených na jejich rozvoj, tedy 
o 70 milionů eur méně v poměru 
k dotacím poskytnutým v předchozím 
roce, a žádá, aby finanční investice v rámci 
politiky soudržnosti nebyly v žádném 
případě nižší než stávající finanční rámec, 
ale aby byly naopak zvýšeny, což umožní 
uplatňovat soudržným způsobem strategii 
EU 2020;

Or. es

Pozměňovací návrh 89
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, a žádá, 
aby finanční investice na uskutečnění 
strategie EU 2020 zahrnovaly přístup 
k evropským podporám alespoň ve stejné 
výši jako stávající finanční rámec; 
navrhuje, aby se pro spravedlivější 
rozdělování dotací mezi tyto regiony 
používala jiná kritéria rozdělování, jako je 
například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, a je 
znepokojen skutečností, že tyto dotace, 
jejichž původním účelem byla 
kompenzace důsledků strukturálních 
znevýhodnění nejvzdálenějších regionů, 
by mohly být zbaveny své podstaty 
v důsledku převedení 50 % jejich objemu 
na jiné cíle; žádá, aby bylo u těchto dotací 
zavedeno spolufinancování ve výši 85 %, 
stejně jako je tomu u hlavního směru 
EFRR; žádá v tomto ohledu, aby finanční 
investice na uskutečnění strategie EU 2020 
zahrnovaly přístup k evropským podporám 
alespoň ve stejné výši jako stávající 
finanční rámec;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, a žádá, 
aby finanční investice na uskutečnění 
strategie EU 2020 zahrnovaly přístup 
k evropským podporám alespoň ve stejné 
výši jako stávající finanční rámec; 
navrhuje, aby se pro spravedlivější 
rozdělování dotací mezi tyto regiony 
používala jiná kritéria rozdělování, jako je 
například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;

3. domnívá se, že návrh Komise, podle 
něhož by měly být dotace pro 
nejvzdálenější regiony a řídce osídlené 
regiony sníženy ve finančním období 2014 
až 2020 o více než 46 %, je nepřijatelný 
a nespravedlivý, a žádá, aby finanční 
investice na uskutečnění strategie EU 2020 
zahrnovaly přístup k evropským podporám 
alespoň ve stejné reálné výši jako stávající 
finanční rámec; navrhuje, aby se pro 
spravedlivější rozdělování dotací mezi tyto 
regiony používala jiná kritéria rozdělování, 
jako je například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, a žádá, 
aby finanční investice na uskutečnění 
strategie EU 2020 zahrnovaly přístup 
k evropským podporám alespoň ve stejné 
výši jako stávající finanční rámec; 
navrhuje, aby se pro spravedlivější 
rozdělování dotací mezi tyto regiony 
používala jiná kritéria rozdělování, jako je 
například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly velmi výrazně sníženy částky, 
které mají být přiděleny nejvzdálenějším 
regionům ve finančním období 2014 až 
2020, což by mohlo nejen zásadně narušit 
plnění cílů strategie EU 2020 pro 
nejvzdálenější regiony, ale vzhledem 
k nepřiměřenosti tohoto snížení rovněž 
ohrozit účinné uplatňování politiky 
soudržnosti, a žádá, aby finanční investice 
na uskutečnění strategie EU 2020 
zahrnovaly přístup k evropským podporám 
alespoň ve stejné výši jako stávající 
finanční rámec; navrhuje, aby se pro 
spravedlivější rozdělování dotací mezi tyto 
regiony používala jiná kritéria rozdělování, 
jako je například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 92
Catherine Grèze

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z 
EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve 
finančním období 2014 až 2020, a žádá, 
aby finanční investice na uskutečnění 

3. konstatuje, že v rámci dodatečných 
dotací z EFRR byly sníženy částky, které 
mají být přiděleny nejvzdálenějším 
regionům ve finančním období 2014 až 
2020, a žádá, aby finanční investice na 
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strategie EU 2020 zahrnovaly přístup 
k evropským podporám alespoň ve stejné 
výši jako stávající finanční rámec; 
navrhuje, aby se pro spravedlivější 
rozdělování dotací mezi tyto regiony 
používala jiná kritéria rozdělování, jako je 
například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;

uskutečnění strategie EU 2020 zahrnovaly 
přístup k evropským podporám alespoň ve 
stejné výši jako stávající finanční rámec; 
navrhuje, aby se pro spravedlivější 
rozdělování dotací mezi tyto regiony 
používala jiná kritéria rozdělování, jako je 
například pevná složka jednotně 
přidělovaná těmto regionům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že v nedávno zveřejněné 
zprávě bývalého španělského ministra 
Pedra Solbese Mery věnované otázce 
evropských nejvzdálenějších regionů na 
jednotném trhu bylo poukázáno na to, že 
ekonomiky nejvzdálenějších regionů jsou 
téměř ve všech oblastech zatíženy 
nadměrnými náklady; dále upozorňuje 
Evropskou komisi na situace, v nichž 
dochází ke vzniku monopolů, ke zneužití 
dominantního postavení či k zavádění 
protisoutěžních kartelů a které se objevují 
zejména ve francouzských 
nejvzdálenějších regionech a mají za 
následek nepřiměřené zvyšování životních 
nákladů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na skutečnost, že 
v nařízení o příštím ESF opět není žádná 
zmínka o postavení nejvzdálenějších 
regionů, a to nejen co se týče 
strukturálních charakteristik 
vyjmenovaných v článku 349 SFEU, ale 
i co se týče zvláštní hospodářské situace, 
kvůli níž se tyto regiony řadí mezi regiony 
s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vybízí k zachování zvláštních 
dodatečných dotací z EFRR pro 
nejvzdálenější regiony a domnívá se, že 
minimální dotace, vyjádřená ve 
výši podpory na obyvatele, nemůže být 
nižší než dotace, která je přiznána během 
současného období; kromě toho 
zdůrazňuje, že tyto zvláštní dodatečné 
dotace musí být vázány na problémy 
uvedené v článku 349 Smlouvy a na 
zvláštní cíle evropské strategie pro 
nejvzdálenější regiony, a musí být 
využitelné jak pro investiční, tak i pro 
provozní náklady;

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Dimitar Stoyanov
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost přizpůsobit 
evropské fiskální a celní politiky s cílem 
posílit konkurenceschopnost hospodářství 
nejvzdálenějších regionů a zásadní
význam existence svobodných celních 
pásem při diverzifikaci hospodářské 
činnosti a při vytváření kvalifikovaných 
pracovních míst v nejvzdálenějších 
regionech;

vypouští se

Or. bg

Pozměňovací návrh 97
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost přizpůsobit 
evropské fiskální a celní politiky s cílem 
posílit konkurenceschopnost hospodářství 
nejvzdálenějších regionů a zásadní význam 
existence svobodných celních pásem při 
diverzifikaci hospodářské činnosti a při 
vytváření kvalifikovaných pracovních míst 
v nejvzdálenějších regionech;

4. zdůrazňuje nezbytnost přizpůsobit 
evropské fiskální a celní politiky s cílem 
posílit konkurenceschopnost hospodářství 
nejvzdálenějších regionů a zásadní význam 
existence svobodných celních pásem při 
diverzifikaci hospodářské činnosti a při 
vytváření kvalifikovaných pracovních míst
v nejvzdálenějších regionech; v této 
souvislosti poukazuje na význam 
zvláštních opatření, k nimž patří využití 
námořní daně pro financování místních 
územních celků a konkurenceschopnosti 
podniků, a požaduje, aby byla tato daň 
zachována i po roce 2014; kromě toho si 
přeje, aby byla posílena zvláštní 
ustanovení o odchylkách, která jsou 
stanovena pro některé tradiční produkty, 
například pro rum;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 98
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje nezbytnost přizpůsobit 
evropské fiskální a celní politiky s cílem 
posílit konkurenceschopnost hospodářství 
nejvzdálenějších regionů a zásadní význam 
existence svobodných celních pásem při 
diverzifikaci hospodářské činnosti a při 
vytváření kvalifikovaných pracovních míst 
v nejvzdálenějších regionech;

4. zdůrazňuje nezbytnost přizpůsobit 
evropské fiskální a celní politiky s cílem 
posílit konkurenceschopnost hospodářství 
nejvzdálenějších regionů a zásadní význam 
existence vhodných fiskálních a daňových 
opatření při diverzifikaci hospodářské 
činnosti a při vytváření trvalých
pracovních míst v nejvzdálenějších 
regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. považuje za nezbytné, aby 
v obchodních dohodách Evropské unie 
uzavíraných se zeměmi, které sousedí 
s nejvzdálenějšími regiony, byla v oblasti 
obchodu upravena pravidla původu, což 
umožní lépe zohlednit zvláštnosti těchto 
zemí v rámci dohod týkajících se celého 
evropského hospodářského prostředí, 
jehož socioekonomické, zeměpisné 
a klimatické podmínky jsou zcela odlišné 
od podmínek v nejvzdálenějších 
regionech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 100
Maurice Ponga, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje zachování zvláštního přístupu 
k nejvzdálenějším regionům, pokud jde o 
státní podpory, a vyzývá k nápravě 
diskriminace mezi jednotlivými 
nejvzdálenějšími regiony, neboť nerovné 
přídavky na základě HDP těchto regionů 
jsou faktorem způsobujícím jejich 
nerovnováhu jako celku.

5. připomíná, že podle čl. 107 odst. 3 písm. 
a) SFEU je v oblasti státních podpor všem 
nejvzdálenějším regionům udělena 
výjimka s ohledem na jejich strukturální, 
hospodářskou a sociální situaci; žádá, aby 
byla zachována současná výše 
investičních podpor určených velkým, 
středním a malým podnikům 
v nejvzdálenějších regionech a aby byl 
zaveden pružný regulační základ pro 
poskytování provozních podpor;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje zachování zvláštního přístupu 
k nejvzdálenějším regionům, pokud jde o 
státní podpory, a vyzývá k nápravě 
diskriminace mezi jednotlivými 
nejvzdálenějšími regiony, neboť nerovné 
přídavky na základě HDP těchto regionů 
jsou faktorem způsobujícím jejich 
nerovnováhu jako celku;

5. požaduje zachování zvláštního přístupu 
k nejvzdálenějším regionům, pokud jde o 
státní podpory, a sice zachováním
současné výše investičních podpor 
určených velkým, středním a malým 
podnikům v nejvzdálenějších regionech 
a zavedením pružného regulačního 
základu pro poskytování časově 
neomezených provozních podpor ve stále 
stejné výši, vzhledem k tomu, že bylo 
prokázáno, že tyto podpory nenarušují 
hospodářskou soutěž a že napomáhají 



PE483.761v01-00 50/86 AM\894372CS.doc

CS

nejvzdálenějším regionům plnit cíle 
strategie Evropa 2020, zejména pokud jde 
o inovace, výzkum a životní prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje zachování zvláštního přístupu 
k nejvzdálenějším regionům, pokud jde o 
státní podpory, a vyzývá k nápravě 
diskriminace mezi jednotlivými 
nejvzdálenějšími regiony, neboť nerovné 
přídavky na základě HDP těchto regionů 
jsou faktorem způsobujícím jejich 
nerovnováhu jako celku;

5. požaduje zachování zvláštního přístupu 
k nejvzdálenějším regionům, pokud jde o 
státní podpory;

Or. pt

Pozměňovací návrh 103
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje zachování zvláštního přístupu 
k nejvzdálenějším regionům, pokud jde o 
státní podpory, a vyzývá k nápravě 
diskriminace mezi jednotlivými 
nejvzdálenějšími regiony, neboť nerovné 
přídavky na základě HDP těchto regionů 
jsou faktorem způsobujícím jejich 
nerovnováhu jako celku;

5. požaduje zachování zvláštního přístupu 
k nejvzdálenějším regionům, pokud jde o 
státní podpory, neboť nerovné přídavky na 
základě HDP těchto regionů jsou faktorem 
způsobujícím jejich nerovnováhu jako 
celku;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 104
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje nesouhlas, pokud jde 
o možnost odejmutí finančních prostředků 
nebo investic do regionů či programů 
členským státům, které nedodrží určité 
makroekonomické či finanční povinnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 105
Maurice Ponga, Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit 
přístup podniků v nejvzdálenějších 
regionech k finančním zdrojům, zejména 
zavedením dialogu se „skupinou 
EIB“a podporou vytváření místních 
investičních fondů v jednotlivých 
nejvzdálenějších regionech a také rozvoje 
regionálních trhů rizikového kapitálu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že pomoc, kterou 
poskytuje Společenství, musí být v prvé 
řadě zaměřena na prosazení své vlastní 
klíčové úlohy a na posílení ducha 
podnikavosti, který změní nejvzdálenější 
regiony ve střediska špičkové úrovně 
opírající se o odvětví, která zhodnocují 
jejich výhody a jejich know-how, jako je 
nakládání s odpady, energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
soběstačnost, biologická rozmanitost,
mobilita studentů, výzkum v oblasti 
klimatu nebo krizové řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že opatření, která jsou 
přijímána na úrovni evropského světadílu 
a s přihlédnutím k jeho obecným 
charakteristikám, nejsou 
v nejvzdálenějších regionech vždy účinná, 
a proto by mohly být rozšiřovány na celé 
území Unie zkušební programy, které jsou 
povoleny článkem 349 Smlouvy, za 
předpokladu, že bude prokázána jejich 
skutečná úspěšnost; vybízí Komisi, aby 
v rámci těchto regionů prováděla co 
nejvíce takovýchto programů, s důrazem 
na inovační, solidární a trvalý růst;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 108
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá, aby byly občanům 
nejvzdálenějších regionů přiznány na 
vnitřním trhu stejné výhody jako ostatním 
občanům Evropské unie a aby byla přijata 
opatření podle doporučení obsažených 
v Solbesově zprávě; požaduje, aby byla 
zvážena možnost zavedení zvláštního 
rámce státních podpor pro nejvzdálenější 
regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Catherine Grèze

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že investice, které jsou 
v nejvzdálenějších regionech poskytovány 
v rámci regionální politiky pro účely boje 
proti změně klimatu, jsou nedostatečné; 
upřesňuje, že investice, které jsou 
v nejvzdálenějších regionech poskytovány 
v rámci regionální politiky na podporu 
činností posilujících negativní dopady 
změny klimatu, jsou větší než investice 
určené ke zmírnění škod způsobených 
změnou klimatu; veden snahou o co 
nejlepší plnění cílů strategie EU 2020 
proto podporuje návrh obsažený ve studii, 
kterou zveřejnil Výbor pro regionální 
rozvoj v červenci 2011, podle něhož by 
měl každý z projektů financovaných 
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z politiky soudržnosti obsahovat kritérium 
týkající se změny klimatu tak, aby mohly 
být posouzeny dopady daného projektu na 
klima;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje význam veřejných služeb 
pro hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost nejvzdálenějších regionů, 
zejména v odvětvích letecké a námořní 
dopravy, pošty, energetiky a komunikací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k posílení opatření na podporu 
zemědělství v rámci programu POSEI 
s cílem reagovat na konkurenci výrobců, 
kteří mají nižší výrobní náklady, a 
požaduje zachování výjimek udělených 
nejvzdálenějším regionům v rámci SZP;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Catherine Grèze
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k posílení opatření na podporu 
zemědělství v rámci programu POSEI 
s cílem reagovat na konkurenci výrobců, 
kteří mají nižší výrobní náklady, a 
požaduje zachování výjimek udělených 
nejvzdálenějším regionům v rámci SZP;

6. vyzývá k posílení opatření na podporu 
zemědělství v rámci programu POSEI 
s cílem reagovat na konkurenci výrobců, 
kteří mají nižší výrobní náklady, a 
požaduje zachování výjimek udělených 
nejvzdálenějším regionům v rámci SZP; 
v této souvislosti připomíná, že při 
uzavírání obchodních dohod mezi EU 
a třetími zeměmi musí být vždy zohledněn 
dopad těchto dohod na místní produkci 
v nejvzdálenějších regionech; zdůrazňuje, 
že evropské politiky musí upřednostňovat 
rozvoj potravinové výroby na území 
nejvzdálenějších regionů před rozvojem 
výroby určené na vývoz;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá k posílení opatření na podporu 
zemědělství v rámci programu POSEI 
s cílem reagovat na konkurenci výrobců, 
kteří mají nižší výrobní náklady, a 
požaduje zachování výjimek udělených
nejvzdálenějším regionům v rámci SZP;

6. vyzývá k posílení opatření na podporu 
zemědělství v rámci programu POSEI 
s cílem reagovat na konkurenci výrobců, 
kteří mají nižší výrobní náklady, a 
požaduje zachování zvláštních opatření 
určených nejvzdálenějším regionům 
v rámci SZP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Luís Paulo Alves
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že u návrhů evropské 
právní úpravy a u dohod, které uzavře 
Evropská unie na úrovni ekonomik 
nejvzdálenějších regionů, by měla být vždy 
provedena předběžná analýza dopadu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 115
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat 
opatření na řízení a ochranu mořských 
zdrojů, na rozvoj akvakultury a na
opětovné zavedení možnosti poskytovat 
podpory na obnovu loďstva, a vyzývá 
k posílení náhrad za zvýšené náklady 
v rámci programu POSEI pro rybolov;

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat 
opatření na udržitelné řízení a ochranu 
mořských zdrojů, postupně omezovat 
přístup do mořských oblastí, které jsou 
označeny jako biogeograficky citlivé, 
pouze pro regionální loďstva, využívat 
lovná zařízení šetrná k životnímu 
prostředí, rozvíjet akvakulturu, opětovně 
zavádět možnost poskytovat podpory na 
modernizaci loďstva, která povede ke 
zlepšení podmínek bezpečnosti a hygieny 
a k zavádění osvědčených postupů, a 
vyzývá k posílení náhrad za zvýšené 
náklady v rámci programu POSEI pro 
rybolov;

Or. pt

Pozměňovací návrh 116
Patrice Tirolien



AM\894372CS.doc 57/86 PE483.761v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat 
opatření na řízení a ochranu mořských 
zdrojů, na rozvoj akvakultury a na 
opětovné zavedení možnosti poskytovat 
podpory na obnovu loďstva, a vyzývá 
k posílení náhrad za zvýšené náklady 
v rámci programu POSEI pro rybolov;

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat 
opatření na řízení a ochranu mořských 
zdrojů, na rozvoj akvakultury a na 
opětovné zavedení možnosti poskytovat 
podpory na obnovu loďstva, a vyzývá 
k posílení náhrad za zvýšené náklady 
v rámci programu POSEI pro rybolov; trvá 
na tom, že je zapotřebí zavést podle vzoru 
POSEI zvláštní opatření pro odvětví 
rybolovu, která by sloužila k podpoře 
rozvoje jednotlivých regionů, a to na 
základě rozvojových modelů, na nichž se 
shodnou místní subjekty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat 
opatření na řízení a ochranu mořských 
zdrojů, na rozvoj akvakultury a na 
opětovné zavedení možnosti poskytovat 
podpory na obnovu loďstva, a vyzývá 
k posílení náhrad za zvýšené náklady 
v rámci programu POSEI pro rybolov;

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat 
opatření na řízení a ochranu mořských 
zdrojů, na rozvoj akvakultury a na 
opětovné zavedení možnosti poskytovat 
podpory na obnovu a modernizaci loďstva, 
a vyzývá k posílení náhrad za zvýšené 
náklady v rámci programu POSEI pro 
rybolov;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
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Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na námořní dimenzi 
nejvzdálenějších regionů a na významu 
rybolovu s ohledem na výlučnou 
hospodářskou oblast těchto regionů, jejichž 
potenciál je třeba přeměnit pomocí 
konkrétních opatření na skutečné námořní 
hospodářství a řádně jej zohledňovat v 
rámci programu integrované námořní 
politiky Evropské unie;

8. lituje, že návrh reformy společné 
rybářské politiky nebere dostatečně ohled 
na situaci a skutečný stav 
nejvzdálenějších regionů; trvá na námořní 
dimenzi nejvzdálenějších regionů a na 
významu rybolovu s ohledem na výlučnou 
hospodářskou oblast těchto regionů, jejichž 
potenciál je třeba přeměnit pomocí 
konkrétních a soudržných opatření na 
skutečné námořní hospodářství a řádně jej 
zohledňovat v rámci programu integrované 
námořní politiky Evropské unie; považuje 
za zásadní, aby byla propojena „vnitřní“ 
a „vnější“ složka společné rybářské 
politiky zaměřené na podporu 
nejvzdálenějších regionů a aby byla 
zavedena kompenzační opatření ke 
zmírnění škod způsobených uzavíráním 
dohod o rybolovu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na námořní dimenzi 
nejvzdálenějších regionů a na významu 
rybolovu s ohledem na výlučnou 
hospodářskou oblast těchto regionů, jejichž 
potenciál je třeba přeměnit pomocí 
konkrétních opatření na skutečné námořní 
hospodářství a řádně jej zohledňovat v 
rámci programu integrované námořní 

8. trvá na námořní dimenzi 
nejvzdálenějších regionů a na významu 
rybolovu s ohledem na výlučnou 
hospodářskou oblast těchto regionů, jejichž 
potenciál je třeba přeměnit pomocí 
konkrétních opatření na skutečné námořní 
hospodářství a řádně jej zohledňovat v 
rámci programu integrované námořní 
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politiky Evropské unie; politiky Evropské unie; zdůrazňuje, že při 
uzavírání mezinárodních dohod 
o rybolovu musí být zohledňovány zájmy 
dotyčných nejvzdálenějších regionů 
a musí být zaváděna kompenzační 
opatření, která umožní zmírnit škody 
způsobené uzavíráním těchto dohod;

Or. es

Pozměňovací návrh 120
Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na námořní dimenzi 
nejvzdálenějších regionů a na významu 
rybolovu s ohledem na výlučnou 
hospodářskou oblast těchto regionů, jejichž 
potenciál je třeba přeměnit pomocí 
konkrétních opatření na skutečné námořní 
hospodářství a řádně jej zohledňovat v 
rámci programu integrované námořní 
politiky Evropské unie.

8. trvá na námořní dimenzi 
nejvzdálenějších regionů a na významu 
rybolovu pro územní plánování a pro 
zaměstnanost místního obyvatelstva
s ohledem na výlučnou hospodářskou 
oblast těchto regionů, jejichž potenciál je 
třeba přeměnit pomocí konkrétních 
opatření na skutečné námořní hospodářství 
a řádně jej zohledňovat v rámci programu 
integrované námořní politiky Evropské 
unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná rostoucí hospodářský 
zájem, který souvisí s nesmírným 
bohatstvím mořských zdrojů 
a s obrovským biogenetickým, nerostným 
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a biotechnologickým potenciálem, který 
mají v těchto oblastech nejvzdálenější 
regiony a který by měl být zohledněn 
v „nové evropské strategii pro 
nejvzdálenější regiony“, s cílem zajistit 
rozvoj znalostní ekonomiky opírající se 
o mořské zdroje a vznik hospodářských 
činností s vysokou přidanou hodnotou, 
a to v takových oblastech, jako je 
například lékařství, farmacie 
a energetika;

Or. pt

Pozměňovací návrh 122
Alain Cadec, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že atlantické nejvzdálenější 
regiony usilují o zapojení do Atlantické 
strategie, která je v současné době 
připravována, přičemž kladou důraz na 
otázky dostupnosti a námořní ekonomiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je toho názoru, že nejvzdálenější 
regiony musí stát v samotném středu 
námořní politiky Unie a že tato jejich 
úloha musí být také uznána; zdůrazňuje 
význam, který mohou mít v oblasti 
udržitelného využívání moří, oceánů 
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a pobřežních oblastí a rovněž v rámci 
mezinárodní námořní správy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná význam odvětví cestovního 
ruchu a vyzývá Komisi, aby urychlila 
zavádění evropského akčního plánu a 
zaručila lepší koordinaci stávajících zásad 
pro financování se zvláštní pozorností 
věnovanou nejvzdálenějším regionům;

netýká se českého znění 

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější 
regiony se shodují na tom, že vsadí na 
strategii výzkumu a inovací a na růst své 
podnikové sítě; vyzývá k vytvoření 
technologických infrastruktur a center 
inovace, rozvoji projektů a partnerství 
subjektů z oblasti vědy a techniky a k 
výměně myšlenek a osvědčených postupů 
prostřednictvím evropských sítí pro 
podporu a inovace;

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější 
regiony se shodují na tom, že vsadí na 
strategii výzkumu a inovací a na růst své 
podnikové sítě, zejména podporou 
podnikavého ducha u mladých osob, 
s cílem umožnit rozvoj malých a středních 
podniků a zamezit nezaměstnanosti 
mládeže; vyzývá k vytvoření 
technologických infrastruktur a center 
inovace, rozvoji projektů a partnerství 
subjektů z oblasti vědy a techniky a k 
výměně myšlenek a osvědčených postupů 
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prostřednictvím evropských sítí pro 
podporu a inovace;

Or. ro

Pozměňovací návrh 126
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější 
regiony se shodují na tom, že vsadí na 
strategii výzkumu a inovací a na růst své 
podnikové sítě; vyzývá k vytvoření 
technologických infrastruktur a center 
inovace, rozvoji projektů a partnerství 
subjektů z oblasti vědy a techniky a k 
výměně myšlenek a osvědčených postupů 
prostřednictvím evropských sítí pro 
podporu a inovace;

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější 
regiony se shodují na tom, že vsadí na 
strategii výzkumu a inovací a na růst své 
podnikové sítě; vyzývá k vytvoření 
technologických infrastruktur a center 
inovace, rozvoji projektů a partnerství 
subjektů z oblasti vědy a techniky a k 
výměně myšlenek a osvědčených postupů 
prostřednictvím evropských sítí pro 
podporu a inovace a také pro inteligentní 
specializaci, například platforem S3;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Catherine Grèze

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější 
regiony se shodují na tom, že vsadí na 
strategii výzkumu a inovací a na růst své 
podnikové sítě; vyzývá k vytvoření 
technologických infrastruktur a center 
inovace, rozvoji projektů a partnerství 
subjektů z oblasti vědy a techniky a k 

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější 
regiony se shodují na tom, že vsadí na 
strategii výzkumu a inovací a na rozvoj své 
podnikové sítě; vyzývá k vytvoření 
technologických infrastruktur a center 
inovace, rozvoji projektů a partnerství 
subjektů z oblasti vědy a techniky a k 
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výměně myšlenek a osvědčených postupů 
prostřednictvím evropských sítí pro 
podporu a inovace;

výměně myšlenek a osvědčených postupů 
prostřednictvím evropských sítí pro 
podporu a inovace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější 
regiony se shodují na tom, že vsadí na 
strategii výzkumu a inovací a na růst své 
podnikové sítě; vyzývá k vytvoření 
technologických infrastruktur a center 
inovace, rozvoji projektů a partnerství 
subjektů z oblasti vědy a techniky a k 
výměně myšlenek a osvědčených postupů 
prostřednictvím evropských sítí pro 
podporu a inovace;

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější 
regiony se shodují na tom, že vsadí na 
strategii výzkumu a inovací a na růst své 
podnikové sítě; vyzývá k vytvoření 
technologických infrastruktur a evropských 
center inovace, rozvoji projektů a 
partnerství subjektů z oblasti vědy 
a techniky a k výměně myšlenek a 
osvědčených postupů prostřednictvím 
evropských sítí pro podporu a inovace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k tomu, aby byly v rámci 
financování soudržnosti zaváděny 
strategie inteligentní specializace 
a dlouhodobé investiční strategie 
zaměřené na podporu nejvzdálenějších 
regionů a aby byla zajištěna aktivní účast 
ve stěžejních programech strategie 
EU 2020;
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Or. en

Pozměňovací návrh 130
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský 
dopravní prostor musí přispět k růstu 
podporujícímu začlenění nejvzdálenějších 
regionů a zlepšit jejich dostupnost; vyzývá 
k vytvoření specifického rámce pro 
podporu dopravy v nejvzdálenějších 
regionech a k vybudování logistických 
platforem a požaduje uskutečňování 
projektů, jako jsou námořní dálnice; 
zdůrazňuje potenciál programu Marco Polo 
pro nejvzdálenější regiony, žádá Komisi, 
aby zmírnila jeho podmínky a prodloužila 
jej i po roce 2013 a aby nástroj pro 
propojení Evropy specificky odkazoval na 
nejvzdálenější regiony;

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský 
dopravní prostor musí přispět k růstu 
podporujícímu začlenění nejvzdálenějších 
regionů a zlepšit jejich dostupnost; vyzývá 
k vytvoření specifického rámce pro 
podporu dopravy v nejvzdálenějších 
regionech a k vybudování logistických 
platforem a požaduje uskutečňování 
projektů, jako jsou námořní dálnice, 
i v nejvzdálenějších regionech; žádá, aby 
byly nejvzdálenější regiony v plném 
rozsahu zařazeny do prioritních projektů 
v rámci budoucí transevropské dopravní 
sítě (RTE-T); zdůrazňuje potenciál 
programu Marco Polo pro nejvzdálenější 
regiony, žádá Komisi, aby zmírnila jeho 
podmínky a prodloužila jej i po roce 2013 
a aby nástroj pro propojení Evropy 
specificky odkazoval na nejvzdálenější 
regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Catherine Grèze

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský 
dopravní prostor musí přispět k růstu 
podporujícímu začlenění nejvzdálenějších 

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský 
dopravní prostor musí přispět k růstu 
podporujícímu začlenění nejvzdálenějších 
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regionů a zlepšit jejich dostupnost; vyzývá 
k vytvoření specifického rámce pro 
podporu dopravy v nejvzdálenějších 
regionech a k vybudování logistických 
platforem a požaduje uskutečňování 
projektů, jako jsou námořní dálnice; 
zdůrazňuje potenciál programu Marco Polo 
pro nejvzdálenější regiony, žádá Komisi, 
aby zmírnila jeho podmínky a prodloužila 
jej i po roce 2013 a aby nástroj pro 
propojení Evropy specificky odkazoval na 
nejvzdálenější regiony;

regionů, zlepšit jejich dostupnost a bojovat 
proti změně klimatu; vyzývá k vytvoření 
specifického rámce pro podporu dopravy 
v nejvzdálenějších regionech, zejména ve 
prospěch hromadné dopravy, a pro rozvoj 
námořní dopravy mezi ostrovy, a 
k vybudování logistických platforem a 
požaduje uskutečňování projektů, jako jsou 
námořní dálnice; zdůrazňuje potenciál 
programu Marco Polo pro nejvzdálenější 
regiony, žádá Komisi, aby zmírnila jeho 
podmínky a prodloužila jej i po roce 2013 
a aby nástroj pro propojení Evropy 
specificky odkazoval na nejvzdálenější 
regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský 
dopravní prostor musí přispět k růstu 
podporujícímu začlenění nejvzdálenějších 
regionů a zlepšit jejich dostupnost; vyzývá 
k vytvoření specifického rámce pro 
podporu dopravy v nejvzdálenějších 
regionech a k vybudování logistických 
platforem a požaduje uskutečňování 
projektů, jako jsou námořní dálnice; 
zdůrazňuje potenciál programu Marco Polo 
pro nejvzdálenější regiony, žádá Komisi, 
aby zmírnila jeho podmínky a prodloužila 
jej i po roce 2013 a aby nástroj pro 
propojení Evropy specificky odkazoval na 
nejvzdálenější regiony;

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský 
dopravní prostor musí přispět k růstu 
podporujícímu začlenění nejvzdálenějších 
regionů a zlepšit jejich dostupnost; vyzývá 
k vytvoření specifického rámce pro 
podporu dopravy v nejvzdálenějších 
regionech a k vybudování logistických 
platforem a požaduje uskutečňování 
projektů, jako jsou námořní dálnice; 
zdůrazňuje potenciál programu Marco Polo 
pro nejvzdálenější regiony, žádá Komisi, 
aby zmírnila jeho podmínky a prodloužila 
jej i po roce 2013 a aby nástroj pro 
propojení Evropy specificky odkazoval na 
nejvzdálenější regiony; zdůrazňuje, že 
nejvzdálenější regiony musí být začleněny 
do sítí RTE-T i do nového nástroje pro 
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propojení Evropy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský 
dopravní prostor musí přispět k růstu 
podporujícímu začlenění nejvzdálenějších 
regionů a zlepšit jejich dostupnost; vyzývá 
k vytvoření specifického rámce pro 
podporu dopravy v nejvzdálenějších 
regionech a k vybudování logistických 
platforem a požaduje uskutečňování 
projektů, jako jsou námořní dálnice; 
zdůrazňuje potenciál programu Marco Polo 
pro nejvzdálenější regiony, žádá Komisi, 
aby zmírnila jeho podmínky a prodloužila 
jej i po roce 2013 a aby nástroj pro 
propojení Evropy specificky odkazoval na 
nejvzdálenější regiony;

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský 
dopravní prostor musí přispět k růstu 
podporujícímu začlenění nejvzdálenějších 
regionů a zlepšit jejich dostupnost; vyzývá 
k vytvoření specifického rámce pro 
podporu námořní a letecké dopravy 
v nejvzdálenějších regionech podle vzoru 
POSEI, který bude zaručovat dodržení 
zásady územní kontinuity; kromě toho 
vybízí k vybudování logistických platforem 
a požaduje uskutečňování projektů, jako 
jsou námořní dálnice; zdůrazňuje potenciál 
programu Marco Polo pro nejvzdálenější 
regiony, žádá Komisi, aby zmírnila jeho 
podmínky a prodloužila jej i po roce 2013 
a aby nástroj pro propojení Evropy 
specificky odkazoval na nejvzdálenější 
regiony;

Or. pt

Pozměňovací návrh 134
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že závislost 
nejvzdálenějších regionů na dovážených 
fosilních palivech je příčinou zvýšených 

12. připomíná, že závislost 
nejvzdálenějších regionů na dovážených 
fosilních palivech je příčinou zvýšených 
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nákladů; navrhuje posílit odvětví 
obnovitelných energií a vytvořit v oblasti 
energetiky specifický program s cílem 
snížit náklady vznikající z důvodu 
odlehlosti, náklady na infrastruktury a na 
poskytované služby;

nákladů; navrhuje posílit odvětví 
obnovitelných energií zavedením 
samostatného programu na podporu 
výzkumných projektů v oblasti energie 
z obnovitelných zdrojů a diverzifikace 
regionální energetické základny, zejména 
v oblasti geotermální energie, energie 
z moře a využití vodíku, a vytvořit v oblasti 
energetiky specifický program s cílem 
snížit náklady vznikající z důvodu 
odlehlosti, náklady na infrastruktury a na 
poskytované služby;

Or. pt

Pozměňovací návrh 135
Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že závislost 
nejvzdálenějších regionů na dovážených 
fosilních palivech je příčinou zvýšených 
nákladů; navrhuje posílit odvětví 
obnovitelných energií a vytvořit v oblasti 
energetiky specifický program s cílem 
snížit náklady vznikající z důvodu 
odlehlosti, náklady na infrastruktury a na 
poskytované služby;

12. připomíná, že závislost 
nejvzdálenějších regionů na dovážených 
fosilních palivech je příčinou zvýšených 
nákladů; navrhuje posílit odvětví 
obnovitelných energií takovými 
iniciativami, jako je například „Pakt 
ostrovů“, který je zaměřen na vytváření 
místních akčních plánů pro energie 
z obnovitelných zdrojů a financovatelných 
projektů, s cílem snížit emise CO2 do roku 
2020 nejméně o 20 %, a vytvořit v oblasti 
energetiky specifický program s cílem 
snížit náklady vznikající z důvodu 
odlehlosti, náklady na infrastruktury a na 
poskytované služby;

Or. es

Pozměňovací návrh 136
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
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Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že závislost 
nejvzdálenějších regionů na dovážených 
fosilních palivech je příčinou zvýšených 
nákladů; navrhuje posílit odvětví 
obnovitelných energií a vytvořit v oblasti 
energetiky specifický program s cílem 
snížit náklady vznikající z důvodu 
odlehlosti, náklady na infrastruktury a na 
poskytované služby;

12. připomíná, že závislost 
nejvzdálenějších regionů na dovážených 
fosilních palivech je příčinou zvýšených 
nákladů; navrhuje posílit odvětví 
obnovitelných energií a vytvořit v oblasti 
energetiky specifický program s cílem 
snížit náklady vznikající z důvodu 
odlehlosti, náklady na infrastruktury a na 
poskytované služby, s cílem povzbudit 
ambiciózní politiky, které byly 
v nejvzdálenějších regionech zavedeny 
v oblasti rozvoje energií z obnovitelných 
zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Catherine Grèze

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že závislost 
nejvzdálenějších regionů na dovážených 
fosilních palivech je příčinou zvýšených 
nákladů; navrhuje posílit odvětví 
obnovitelných energií a vytvořit v oblasti 
energetiky specifický program s cílem 
snížit náklady vznikající z důvodu 
odlehlosti, náklady na infrastruktury a na 
poskytované služby;

12. připomíná, že závislost 
nejvzdálenějších regionů na dovážených 
fosilních palivech je příčinou zvýšených 
nákladů; navrhuje posílit odvětví 
obnovitelných energií a energetickou 
účinnost, podpořit snižování spotřeby 
paliv a vytvořit v oblasti energetiky 
specifický program s cílem snížit náklady 
vznikající z důvodu odlehlosti, náklady na 
infrastruktury a na poskytované služby;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 138
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
energetiky, dopravy a informačních a 
komunikačních technologií vytvořila 
specifický program, stejný jako programy 
POSEI, který musí být v souladu 
s ostatními evropskými fondy v těchto 
oblastech;

13. upozorňuje na skutečnost, že článek
349 SFEU stanoví přijetí zvláštních 
opatření ke zmírnění dopadu 
charakteristik nejvzdálenějších regionů, 
mezi něž patří i opatření, která jsou 
nezbytná k tomu, aby umožnila 
nejvzdálenějším regionům plně se zapojit 
do všech horizontálních programů Unie, 
a to za stejných podmínek jako ostatní 
regiony; domnívá se však, že uplatňování 
tohoto článku bylo nedostatečné, takže 
jeho dopad na modulaci uvedených politik 
a na možnosti jejich využití je nízký;
vyzývá Komisi, aby v oblasti energetiky, 
dopravy a informačních a komunikačních 
technologií vytvořila specifický program, 
stejný jako programy POSEI, který musí 
být v souladu s ostatními evropskými 
fondy v těchto oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
energetiky, dopravy a informačních a 
komunikačních technologií vytvořila 
specifický program, stejný jako programy
POSEI, který musí být v souladu
s ostatními evropskými fondy v těchto 

13. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
energetiky, dopravy a informačních a 
komunikačních technologií vytvořila 
specifický program na základě programů
POSEI, který bude mít co nejvíce synergií
s ostatními složkami činnosti Unie v těchto 
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oblastech; oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
energetiky, dopravy a informačních a 
komunikačních technologií vytvořila 
specifický program, stejný jako programy 
POSEI, který musí být v souladu 
s ostatními evropskými fondy v těchto 
oblastech;

13. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
energetiky, pozemní a námořní dopravy a 
informačních a komunikačních technologií 
vytvořila specifický program, stejný jako 
programy POSEI, který musí být v souladu 
s ostatními evropskými fondy v těchto 
oblastech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
energetiky, dopravy a informačních a 
komunikačních technologií vytvořila 
specifický program, stejný jako programy 
POSEI, který musí být v souladu 
s ostatními evropskými fondy v těchto 
oblastech;

13. vyzývá Komisi, aby v oblasti 
energetiky a informačních a 
komunikačních technologií vytvořila 
specifický program, stejný jako programy 
POSEI, který musí být v souladu 
s ostatními evropskými fondy v těchto 
oblastech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 142
Maurice Ponga
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vybízí k vytvoření monitorovacího 
výboru na vysoké úrovni v rámci Komise, 
jehož cílem by bylo posílení viditelnosti 
nejvzdálenějších regionů v evropských 
orgánech, vypracování politických 
perspektiv a rovněž příprava vize 
budoucnosti nejvzdálenějších regionů do 
roku 2020 a její naplňování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. požaduje, aby byla neprodleně přijata 
opatření zaměřená na boj proti 
nezaměstnanosti, včetně nezaměstnanosti 
mladých osob, a také na boj proti 
přetrvávající chudobě a nerovnému
rozdělování příjmů v nejvzdálenějších 
regionech, neboť tyto jevy dosahují 
v každém z uvedených hledisek míry, která 
patří k nejvyšším v Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že inovačními způsoby 
financování politiky soudržnosti by mohly 
být alespoň částečně vyřešeny vleklé 
problémy týkající se nedostatečného 
financování velmi malých/malých 
a středních podniků v nejvzdálenějších 
regionech, avšak základním 
předpokladem musí být co největší 
zjednodušení postupů při zachování 
dostatečného stupně bezpečnosti; 
podporuje návrh obsažený ve zprávě 
Pedra Solbese, podle něhož by měly být 
zakládány regionální investiční fondy 
s podporou EIB, které by pomohly rozvíjet 
regionální trhy rizikového kapitálu; vybízí 
Komisi, aby v tomto smyslu předložila 
Parlamentu a Radě legislativní akt;

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě žádá o provádění 
konkrétních akcí zaměřených na podporu 
zahraničních investic pro malé a střední 
podniky v nejvzdálenějších regionech, což 
by přispělo k lepšímu začlenění těchto 
regionů do jejich geografického prostředí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 146
Younous Omarjee
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Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. žádá, aby pokračovalo započaté úsilí 
směrem k nejvzdálenějším regionům s 
cílem vyzdvižení místních nástrojů pro 
výzkum na patřičnou úroveň na straně 
jedné a podpory a přispívání k rozvoji 
atraktivních a výkonných univerzit s 
dostatečnými prostředky a na úrovni 
univerzit na území Unie na straně druhé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. přeje si, aby v oblasti zadávání 
veřejných zakázek byly v těchto regionech 
zaváděny v určitých oblastech zkušební 
programy, které by umožnily zohledňovat 
při posuzování jednotlivých subjektů, 
které se účastní veřejných zakázek, jejich 
vztah k danému území;

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zasazuje se o větší účast regionálních 
orgánů nejvzdálenějších regionů na 

14. zasazuje se o větší účast regionálních 
a místních orgánů nejvzdálenějších 
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přípravě a provádění evropských programů 
v rámci správy na různých úrovních a 
v rámci partnerství a o větší zviditelnění 
těchto regionů v evropských orgánech;

regionů na přípravě a provádění 
evropských programů a politik v rámci 
správy na různých úrovních a v rámci 
partnerství se soukromým sektorem, 
s cílem zajistit, že zvláštní potřeby těchto 
regionů budou zohledněny na všech 
stupních rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zasazuje se o větší účast regionálních 
orgánů nejvzdálenějších regionů na 
přípravě a provádění evropských programů 
v rámci správy na různých úrovních a 
v rámci partnerství a o větší zviditelnění 
těchto regionů v evropských orgánech;

14. zasazuje se o větší účast regionálních 
orgánů nejvzdálenějších regionů na 
přípravě a provádění evropských programů 
podle zásad pružnosti, přizpůsobivosti
a modularity v rámci subsidiarity a správy 
na různých úrovních a v rámci partnerství a 
o větší zviditelnění těchto regionů 
v evropských orgánech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 150
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zasazuje se o větší účast regionálních 
orgánů nejvzdálenějších regionů na 
přípravě a provádění evropských programů 
v rámci správy na různých úrovních a 
v rámci partnerství a o větší zviditelnění 
těchto regionů v evropských orgánech;

14. zasazuje se o větší účast regionálních 
orgánů nejvzdálenějších regionů na 
přípravě a provádění evropských programů
v rámci víceúrovňové správy a v rámci 
partnerství a o větší zviditelnění těchto 
regionů v evropských orgánech;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zasazuje se o větší účast regionálních 
orgánů nejvzdálenějších regionů na 
přípravě a provádění evropských programů 
v rámci správy na různých úrovních a 
v rámci partnerství a o větší zviditelnění 
těchto regionů v evropských orgánech;

14. zasazuje se o větší účast regionálních 
orgánů nejvzdálenějších regionů na 
přípravě a provádění evropských programů 
v rámci víceúrovňové správy a v rámci 
partnerství a o větší zviditelnění těchto 
regionů v evropských orgánech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. žádá Komisi, aby vypracovala 
podrobnou studii o tvorbě cen 
v nejvzdálenějších regionech, díky níž by 
mohly být identifikovány směry činnosti, 
které by mohly zajistit větší účinnost 
společného trhu na těchto územích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Oldřich Vlasák
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by uznával 
sousedství se třetími zeměmi a se zeměmi 
s přednostními historickými a kulturními 
vztahy; upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad 
mezinárodních obchodních dohod a na 
účinek vnější složky některých evropských 
politik;

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by uznával 
jejich vazby na třetí země a na země, 
s nimiž udržují zvláštní historické
a kulturní vztahy; upozorňuje na obtížné 
začlenění těchto regionů do příslušných 
zeměpisných oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by uznával 
sousedství se třetími zeměmi a se zeměmi
s přednostními historickými a kulturními 
vztahy; upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad 
mezinárodních obchodních dohod a na 
účinek vnější složky některých evropských 
politik;

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by navázal 
zejména na podněty poskytnuté Komisí 
v partnerství s nejvzdálenějšími regiony
a který by uznával sousedství se třetími 
zeměmi EU včetně zemí s přednostními 
historickými a kulturními vztahy; 
upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí a na 
nutnost vytvoření zvláštních inovačních 
nástrojů, které podpoří skutečné 
regionální začlenění prostřednictvím 
programů a společných projektů mezi 
nejvzdálenějšími regiony a sousedními 
třetími zeměmi a pomohou nastolit 
vhodné podmínky pro propojení 
příslušných zeměpisných oblastí; 
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zdůrazňuje, že je zapotřebí vypracovat 
studie zaměřené na posouzení dopadu
mezinárodních obchodních dohod a jejich 
účinků v poměru k vnější složce některých 
evropských politik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by uznával 
sousedství se třetími zeměmi a se zeměmi 
s přednostními historickými a kulturními 
vztahy; upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad 
mezinárodních obchodních dohod a na 
účinek vnější složky některých evropských 
politik;

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako spojovacího článku EU 
s okolním světem a vyzývá k přístupu, 
který by uznával sousedství se třetími 
zeměmi a se zeměmi s přednostními 
historickými a kulturními vztahy; 
upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad 
mezinárodních obchodních dohod, který je 
v některých případech dosti zásadní,
neboť tyto dohody neberou nikdy v úvahu 
ofenzivní zájmy nejvzdálenějších regionů, 
a na účinek vnější složky některých 
evropských politik; v této souvislosti si 
přeje, aby byly Evropskému parlamentu 
předkládány analýzy dopadu ve všech 
případech, kdy budou mít obchodní 
dohody přímý vliv na důležité produkce 
v nejvzdálenějších regionech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by uznával 
sousedství se třetími zeměmi a se zeměmi 
s přednostními historickými a kulturními 
vztahy; upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad 
mezinárodních obchodních dohod a na 
účinek vnější složky některých evropských 
politik;

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by uznával 
sousedství se třetími zeměmi a se zeměmi 
s přednostními historickými a kulturními 
vztahy; upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad 
mezinárodních obchodních dohod a na 
účinek vnější složky některých evropských 
politik; domnívá se, že zhodnocení 
zvláštních možností nejvzdálenějších 
regionů jako předsunutých pozic Unie 
mimo evropský kontinent představuje 
nejlepší strategii pro zaručení vnitřního a 
udržitelného rozvoje těchto regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 157
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by uznával 
sousedství se třetími zeměmi a se zeměmi 
s přednostními historickými a kulturními 
vztahy; upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad 
mezinárodních obchodních dohod a na 
účinek vnější složky některých evropských 
politik;

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších 
regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k uplatnění přístupu, který by 
uznával jejich sousedské vztahy se třetími 
zeměmi a se zeměmi s přednostními 
historickými a kulturními vztahy; 
upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad 
mezinárodních obchodních dohod a na 
působení vnější složky některých 
evropských politik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. lituje původního nezájmu, 
projevovaného Generálním ředitelstvím 
pro obchod při zohledňování zvláštního 
charakteru nejvzdálenějších regionů při 
projednávání dohod o hospodářském 
partnerství, a naléhavě žádá Komisi, aby 
nadále hledala kompromisy respektující 
zájmy nejvzdálenějších regionů, jichž se 
týkají konečné dohody, které budou 
uzavřeny se zeměmi AKT;

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. znovu připomíná, že musí být 
zajištěna lepší synergie mezi fondy politiky 
soudržnosti a Evropským rozvojovým 
fondem, s cílem zdokonalit projekty 
společného zájmu a regionální začlenění 
nejvzdálenějších regionů; v tomto ohledu 
připomíná postoj, který Evropský 
parlament znovu potvrdil v souvislosti se 
začleněním ERF do rozpočtu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje významnou úlohu, která 
v nejvzdálenějších regionech přísluší 
územní spolupráci, a domnívá se, že pro 
každý z těchto regionů by měla být 
vypracována samostatná rozvojová 
strategie, s přihlédnutím ke konkrétním 
místním podmínkám i k podmínkám 
území, která s těmito regiony sousedí; 
považuje za vhodné zvážit, zda by se 
nejvzdálenější regiony mohly zapojit do 
společných projektů se třetími zeměmi 
EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 161
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. žádá, aby Komise podala důkazy o 
svém skutečném zájmu podporovat 
regionální začlenění nejvzdálenějších 
regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby programy územní 16. vyzývá k tomu, aby programy územní 
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spolupráce v nejvzdálenějších regionech 
pokračovaly, a požaduje posílení dotací na 
programy, vyčlenění většího prostoru pro 
nadnárodní spolupráci a u 
nejvzdálenějších regionů odstranění 
kritéria 150km vzdálenosti v přeshraniční 
spolupráci;

spolupráce v nejvzdálenějších regionech 
pokračovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby programy územní 
spolupráce v nejvzdálenějších regionech 
pokračovaly, a požaduje posílení dotací na 
programy, vyčlenění většího prostoru pro 
nadnárodní spolupráci a u nejvzdálenějších 
regionů odstranění kritéria 150km 
vzdálenosti v přeshraniční spolupráci;

16. vyzývá k tomu, aby programy územní 
spolupráce v nejvzdálenějších regionech 
pokračovaly, a požaduje určitou regulační 
pružnost za účelem lepšího využití 
dostupných dotací a upřesnění projektů 
spolupráce, jakož i zvýšení 
spolufinancování z EFRR na 85 %, 
vyčlenění většího prostoru pro nadnárodní 
spolupráci a u nejvzdálenějších regionů 
odstranění kritéria 150km vzdálenosti 
námořních hranic v přeshraniční 
spolupráci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby programy územní 
spolupráce v nejvzdálenějších regionech 

16. vyzývá k tomu, aby programy územní 
spolupráce v nejvzdálenějších regionech 
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pokračovaly, a požaduje posílení dotací na 
programy, vyčlenění většího prostoru pro 
nadnárodní spolupráci a u nejvzdálenějších 
regionů odstranění kritéria 150km 
vzdálenosti v přeshraniční spolupráci;

pokračovaly, a požaduje posílení dotací na 
programy, vyčlenění většího prostoru pro 
nadnárodní spolupráci a u nejvzdálenějších 
regionů odstranění kritéria 150km 
vzdálenosti v přeshraniční spolupráci; vítá 
návrh Evropské komise, který uvedla ve 
svém legislativním návrhu týkajícím se 
„evropské územní spolupráce“ 
a vyhrazení této oblasti pro nejvzdálenější 
regiony, lituje však, že pravidla přijímání 
operačních programů neberou v úvahu 
právní, správní a geopolitické podmínky 
jednotlivých regionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá k tomu, aby programy územní 
spolupráce v nejvzdálenějších regionech 
pokračovaly, a požaduje posílení dotací na 
programy, vyčlenění většího prostoru pro 
nadnárodní spolupráci a u nejvzdálenějších 
regionů odstranění kritéria 150km 
vzdálenosti v přeshraniční spolupráci;

16. vyzývá k tomu, aby programy územní 
spolupráce v nejvzdálenějších regionech 
pokračovaly, a požaduje posílení dotací na 
programy, vyčlenění většího prostoru pro 
nadnárodní spolupráci a odstranění kritéria 
150km vzdálenosti, které omezuje 
možnosti přeshraniční spolupráce;

Or. es

Pozměňovací návrh 166
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že výhodná zeměpisná 
poloha nejvzdálenějších regionů má pro 
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Evropskou unii značný význam v rámci 
jejích vztahů s africkými 
a středoamerickými zeměmi a se 
Spojenými státy americkými; domnívá se, 
že v současné době je především zapotřebí 
zvýšit objem přeshraniční spolupráce, 
s cílem přispět k rozvoji hospodářských 
příležitostí a k vytváření pracovních míst;

Or. pt

Pozměňovací návrh 167
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná, že nejvzdálenější regiony 
mohou hrát významnou úlohu v oblasti 
rozvojové spolupráce, v níž mohou působit 
jednak jako výjimečné základny pro 
spolupráci se sousedními třetími zeměmi, 
jednak jako regiony, které mohou přinášet 
důležité podněty pro rozvoj daného 
zeměpisného prostoru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 168
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. Zdůrazňuje, že program 
„transatlantických dialogů”, který řídí 
Evropská komise, musí přiznávat 
přednostní postavení nejvzdálenějším 
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regionům s cílem posílit význam jejich 
strategické zeměpisné polohy tak, aby 
mohla Evropské unii přinést užitek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 169
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že další regiony Evropské 
unie se mohou rozhodnout, že se stanou 
nejvzdálenějšími regiony, a vybrat si statut, 
který nejlépe odpovídá jejich situaci, 
a upozorňuje stávající nejvzdálenější 
regiony na rozhodující úlohu, kterou
mohou hrát při podpoře a posilování svého 
statutu;

17. připomíná, že dánské, francouzské 
a nizozemské zámořské země a území 
uvedené v čl. 355 odst. 1 a 2 SFEU se 
mohou rozhodnout, že se stanou 
nejvzdálenějšími regiony, a vybrat si statut, 
který nejlépe odpovídá jejich situaci, 
a upozorňuje stávající nejvzdálenější 
regiony na rozhodující úlohu, kterou 
mohou hrát při podpoře a posilování svého 
statutu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že další regiony Evropské 
unie se mohou rozhodnout, že se stanou 
nejvzdálenějšími regiony, a vybrat si statut, 
který nejlépe odpovídá jejich situaci, 
a upozorňuje stávající nejvzdálenější 
regiony na rozhodující úlohu, kterou 
mohou hrát při podpoře a posilování svého 

17. připomíná, že další regiony Evropské 
unie se mohou rozhodnout, že se stanou 
nejvzdálenějšími regiony, pokud splňují 
charakteristiky nejvzdálenějších regionů 
uvedené v článku 349 SFEU, a vybrat si 
statut, který nejlépe odpovídá jejich situaci, 
a upozorňuje stávající nejvzdálenější 
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statutu; regiony na rozhodující úlohu, kterou 
mohou hrát při podpoře a posilování svého 
statutu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Ramona Nicole Mănescu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že další regiony Evropské 
unie se mohou rozhodnout, že se stanou 
nejvzdálenějšími regiony, a vybrat si statut, 
který nejlépe odpovídá jejich situaci, 
a upozorňuje stávající nejvzdálenější 
regiony na rozhodující úlohu, kterou 
mohou hrát při podpoře a posilování svého 
statu;

17. připomíná, že další regiony Evropské 
unie se mohou rozhodnout, že se stanou 
nejvzdálenějšími regiony, a vybrat si statut, 
který nejlépe odpovídá jejich situaci, 
a upozorňuje na stávající nejvzdálenější 
regiony a na rozhodující úlohu, kterou 
mohou hrát při podpoře a posilování svého 
statu;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. v tomto ohledu připomíná 
rozpočtovou položku, kterou lze využít pro 
přípravné akce pomoci určené pro region 
Mayotte nebo pro kterékoliv jiné území 
zapojené do procesu získávání statu 
nejvzdálenějšího regionu, s cílem 
poskytnout těmto územím podporu během 
procesu změny v nejvzdálenější regiony;

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. konstatuje, že Mayotte brzy rovněž 
získá statut nejvzdálenějšího regionu, 
a vyzývá Komisi, aby zvýšila svou 
podporu, zejména ve správní a technické 
oblasti, za účelem řádného využití fondů; 
domnívá se, že bude zapotřebí stanovit 
zvláštní opatření pro tento region, a to 
zavedením fondů soudržnosti v rámci 
příštího víceletého finančního rámce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. s ohledem na jedinečnou povahu 
nejvzdálenějších regionů zdůrazňuje, že je 
zapotřebí nadále zachovat přednostní 
podporu, která je těmto regionům 
poskytována v rámci strukturální politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti;

Or. lt


