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Pozměňovací návrh 1
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství;

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství, které poskytují 
cílenou pomoc pro řešení hlavních 
problémů a pro zaostávající oblasti 
s potenciálem růstu jak ve veřejném, tak i 
v soukromém sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství;

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství, je nejdůležitějším zdrojem 
investic Společenství do reálné ekonomiky 
a v oblasti veřejných i soukromých 
investic na regionální i místní úrovni 
představuje výrazný pákový efekt;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství;

1. poukazuje na to, že s ohledem na 
současnou nízkou míru růstu a vysokou 
míru nezaměstnanosti v EU je podpora 
poskytovaná politikou soudržnosti zásadní 
pro zlepšení hospodářského růstu a 
konkurenceschopnosti členských států a 
jejich regionů; uznává, že investice do 
výzkumu a inovací jsou pro udržitelný 
růst rovněž nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství;

  

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství a věří, že členské 
státy by měly využít politiku soudržnosti 
k získání dodatečných investic do oblasti 
infrastruktury, inovací i 
vědeckotechnických a sociálních projektů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 5
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství;

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství, jenž posiluje 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost tím, že napomáhá snižovat 
rozdíly mezi regiony a uskutečňovat 
strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem
investic ve Společenství;

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic z rozpočtu EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a je největším zdrojem 
investic ve Společenství;

1. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
EU výrazně přispívá k evropskému 
hospodářství a konkurenceschopnosti a je 
největším zdrojem investic ve 
Společenství;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 8
Franck Proust

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, 
a trvá na tom, že podpora zaměřená na 
určité zeměpisné oblasti by měla být 
poskytována nezávisle na velikosti 
podniku a jediným kritériem by měla být 
kvalita a požadovaná udržitelnost daného 
projektu;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti by měla být poskytována 
nezávisle na velikosti podniku a jediným 
kritériem by měla být kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu;

2. zdůrazňuje, že ačkoli velké firmy 
v Evropské unii představují malý podíl na 
celkovém počtu podniků, vytvářejí 42,3 %
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, 
zaměstnávají 32,6 % zaměstnaných osob a 
podílejí se na 50 % celkových vývozů, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti by měla být poskytována 
nezávisle na velikosti podniku a jediným 
kritériem by měla být kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, 
a trvá na tom, že podpora zaměřená na 
určité zeměpisné oblasti by měla být 
poskytována nezávisle na velikosti podniku 
a jediným kritériem by měla být kvalita 
a požadovaná udržitelnost daného projektu;

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru,
a zajišťují tak předávání vědomostí 
v rámci EU a jejích regionů; připomíná, 
že tyto firmy mají prostřednictvím svých 
dodavatelských řetězců, pracovní mobilitě, 
kterou vytvářejí, a také díky tomu, že 
zavádějí osvědčené postupy do řízení 
inovací, pozitivní dopad na 
konkurenceschopnost EU; trvá na tom, že 
podpora zaměřená na určité zeměpisné 
oblasti by měla být poskytována nezávisle 
na velikosti podniku a jediným kritériem 
by měla být kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, 
a trvá na tom, že podpora zaměřená na 
určité zeměpisné oblasti by měla být 
poskytována nezávisle na velikosti 
podniku a jediným kritériem by měla být 
kvalita a požadovaná udržitelnost daného 
projektu;

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, 
nicméně uvádí, že přibližně 20,8 milionu 
malých a středních podniků vytváří v EU 
přes 87,46 milionů pracovních míst; 
uznává, že průměrná výše dotací pro 
vytváření nových pracovních míst je pro 
malé a střední podniky o deset 
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procentních bodů nižší než dotace pro 
velké podniky, jak uvádějí zprávy o 
provádění strukturálních fondů; 
podporuje proto návrhy Komise ohledně 
balíčku obsaženém v budoucí politice 
soudržnosti, které stanovují, že EFRR se 
bude zaměřovat na podporu 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti by měla být poskytována 
nezávisle na velikosti podniku a jediným
kritériem by měla být kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu;

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti by měla být poskytována 
nezávisle na velikosti podniku, jelikož 
hlavním kritériem by měla být potřebná 
kvalita a udržitelnost daného projektu; tato 
kritéria by nicméně měla být uplatňována 
s ohledem na možnosti, které malé a 
střední podniky poskytují pro vytváření 
pracovních míst, diverzifikaci a flexibilitu 
hospodářství, jelikož tento postup se 
uplatňuje i v oblasti politiky soudržnosti; 

Or. es

Pozměňovací návrh 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, 
a trvá na tom, že podpora zaměřená na 
určité zeměpisné oblasti by měla být 
poskytována nezávisle na velikosti 
podniku a jediným kritériem by měla být 
kvalita a požadovaná udržitelnost daného 
projektu;

2. zdůrazňuje, že zatímco pro hospodářství 
EU je přínos velkých firem klíčový, na 
místní úrovni je růst často udržován 
malými a středními podniky a sociálními 
podniky, a financování politiky 
soudržnosti musí proto probíhat 
prostřednictvím pevného a 
víceúrovňového přístupu k řízení, aby bylo 
zajištěno, že malé a střední podniky a 
sociální podniky naplňují svůj potenciál a 
i nadále významným způsobem přispívají 
ke konkurenceschopnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na 
určité zeměpisné oblasti by měla být 
poskytována nezávisle na velikosti 
podniku a jediným kritériem by měla být 
kvalita a požadovaná udržitelnost daného 
projektu;

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru; 
současně poukazuje na význam, který má 
podpora kvality a udržitelnosti malých a 
středních podniků pro tvorbu pracovních 
míst, posílení konkurenceschopnosti a
jejich přispění k oživení evropského 
hospodářství a přilákání investic;

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti by měla být poskytována 
nezávisle na velikosti podniku a jediným 
kritériem by měla být kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu;

2. zdůrazňuje, že malé a střední podniky
vytvářejí vedle velkých podniků ve většině 
evropských zemí podstatnou část přidané 
hodnoty podnikatelského sektoru, a 
navrhuje, aby podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti nebyla poskytována 
pouze na základě velikosti podniku a 
náležitými kritérii byla zejména kvalita 
a požadovaná udržitelnost daného projektu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, 
a trvá na tom, že podpora zaměřená na 
určité zeměpisné oblasti by měla být 
poskytována nezávisle na velikosti 
podniku a jediným kritériem by měla být 
kvalita a požadovaná udržitelnost daného 
projektu;

2. zdůrazňuje, že ačkoli velké firmy 
vytvářejí ve většině evropských zemí 
podstatnou část přidané hodnoty 
podnikatelského sektoru, malé a střední 
podniky jsou hlavní hnací silou 
hospodářského růstu, inovací, 
zaměstnanosti a sociálního začleňování; 
věří, že hlavními kritérii pro poskytování 
podpory zaměřené na určité zeměpisné 
oblasti by měla být kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti by měla být poskytována
nezávisle na velikosti podniku a jediným 
kritériem by měla být kvalita 
a požadovaná udržitelnost daného projektu;

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti by neměla být 
poskytována pouze na základě velikosti 
podniku a kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu by rovněž 
měly být náležitými kritérii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že velké firmy vytvářejí ve 
většině evropských zemí podstatnou část 
přidané hodnoty podnikatelského sektoru, a 
trvá na tom, že podpora zaměřená na určité 
zeměpisné oblasti by měla být poskytována
nezávisle na velikosti podniku a jediným 
kritériem by měla být kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu;

2. zdůrazňuje, že velké firmy a podniky
vytvářejí ve většině evropských zemí 
podstatnou část přidané hodnoty 
podnikatelského sektoru, a trvá na tom, že 
podpora zaměřená na určité zeměpisné 
oblasti by měla být poskytována nezávisle 
na velikosti podniku a jediným kritériem 
by měla být kvalita a požadovaná 
udržitelnost daného projektu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 19
Franck Proust

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že pro úspěšnost strategie 
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územního rozvoje má zásadní význam 
podpora zaměřená na určitou zeměpisnou 
oblast; domnívá se tedy, že je nutné ji 
poskytovat všem druhům podniků; 
připomíná nicméně, že politika 
soudržnosti se zaměřuje zejména na malé 
a střední podniky, které představují velký 
přínos pro zajištění harmonického 
územního plánování a diverzifikace 
místního hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že diskriminační přístup 
k velkým podnikům by mohl bránit 
inovacím a snížit konkurenceschopnost 
ostatních společností v EU, obzvláště 
malých a středních podniků, jelikož by 
tyto podniky odřízl od klíčových 
partnerství v rámci globální spolupráce 
v oblasti inovací a omezil jejich přístup 
k vyspělým technologiím;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
navrhly zvláštní opatření na podporu 
všech podniků, které vytvářejí pracovní 
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místa v souladu se strategií Evropa 2020 a 
vnitrostátními a regionálními strategiemi 
rozvoje, a rovněž aby zajistily, že 
rozhodnutí ohledně financování jsou 
založena na kvalitě daného projektu a 
jeho významu pro evropské, vnitrostátní, 
regionální a místní strategie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že ve světě globální konkurence 
poskytuje volba podporovat politiku 
soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 
části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how;

3. věří, že ve světě globální konkurence 
poskytuje volba podporovat politiku 
soudržnosti evropským obchodním 
společnostem přidanou hodnotu, a to tak, 
že podporuje jejich konkurenceschopnost 
a investice na území EU jsou díky ní 
atraktivní; domnívá se, že strukturální 
fondy by měly přispívat k provádění 
skutečně udržitelné průmyslové politiky 
v době globalizace, a to tím způsobem, že 
budou podporovat především vznik 
předních evropských společností, které by 
dosahovaly světové úrovně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že ve světě globální konkurence 
poskytuje volba podporovat politiku 

3. věří, že ve světě globální konkurence 
poskytuje volba podporovat politiku 
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soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 
části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how;

soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 
části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how;
uznává, že investice z třetích zemí mohou 
přispět k omezení dopadů hospodářské 
krize a k uskutečnění cílů politiky 
soudržnosti; trvá na tom, že tyto investice 
jsou důležité pro regiony, jež čelí obtížím 
při vytváření pracovních příležitostí a při 
přilákání zahraničního kapitálu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že ve světě globální konkurence 
poskytuje volba podporovat politiku 
soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 
části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how;

3. uznává, že EU jako největší obchodní
blok světa má v oblasti investic významný 
potenciál, a poukazuje na to, že je 
zásadní, aby EU zůstala hlavní oblastí, do 
které se budou v soustředit budoucí 
investice; zdůrazňuje, že prostřednictvím 
investic politiky soudržnosti do 
infrastruktury a do schopností uspět na 
pracovním trhu se zvyšuje atraktivita pro 
potenciální investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že ve světě globální konkurence 3. věří, že ve světě globální konkurence 
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poskytuje volba podporovat politiku 
soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 
části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how;

poskytuje volba podporovat politiku 
soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 
části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how; 
upozorňuje na to, že poskytování 
podpůrných služeb pro podnikání, 
finanční inženýrství a přenos technologií 
rovněž přispívají k atraktivitě investování 
v Evropě; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že ve světě globální konkurence 
poskytuje volba podporovat politiku 
soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 
části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how;

3. věří, že ve světě globální konkurence by 
podpora EU pro přemisťování podniků 
v rámci Evropské unie měla být 
vyloučena, a to i tím, že se stanoví doba 
stálosti operace na 10 let, a naléhavě žádá 
o zásadní snížení prahů pro ověřování 
investic do přemisťování, včetně zrušení 
přímých dotací pro velké podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že ve světě globální konkurence 
poskytuje volba podporovat politiku 
soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 

3. věří, že ve světě globální konkurence je 
volba podporovat politiku soudržnosti 
zásadním prostředkem, jak přilákat 
zahraniční investice, jelikož obchodním 
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části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how;

společnostem poskytuje přidanou hodnotu 
při rozhodování, v jaké části světa budou 
rozvíjet své provozní kapacity a kam 
přesunou své know-how;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. věří, že ve světě globální konkurence 
poskytuje volba podporovat politiku 
soudržnosti obchodním společnostem 
přidanou hodnotu při rozhodování, v jaké 
části světa budou rozvíjet své provozní 
kapacity a kam přesunou své know-how;

3. věří, že ve světě globální konkurence a 
rostoucí internacionalizace světového 
obchodu poskytuje volba podporovat 
politiku soudržnosti obchodním 
společnostem přidanou hodnotu při 
rozhodování, v jaké části světa budou 
rozvíjet své provozní kapacity a kam 
přesunou své know-how;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
podpořila členské státy a regiony 
v provádění jejich vlastních politik 

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
podpořila členské státy a regiony 
v provádění jejich vlastních politik 
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investičních pobídek; investičních pobídek; s politováním 
konstatuje, že méně rozvinuté regiony EU 
soustavně ztrácejí na atraktivitě na úkor 
třetích zemí; vyzývá příslušné orgány, aby 
stanovily nezbytná opatření pro zachování 
stávajících investic a přilákání investic 
nových.

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, 
které je zakotveno v základním principu, 
že pokud budou nejméně rozvinuté 
regiony EU schopny nabídnout 
konkurenční porovnatelné výhody, jakož i 
jasný soubor pobídek, jejich atraktivita 
pravděpodobně vzroste; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby podpořila členské státy a 
regiony v provádění jejich vlastních 
politik investičních pobídek;

4. zdůrazňuje, že silná a integrovaná 
regionální politika přináší všem regionům 
EU řadu výhod; podtrhuje důležitost 
místně definovaného přístupu, jenž 
zajišťuje, že politika soudržnosti má na 
místní úrovni účinný dopad; domnívá se, 
že víceúrovňový přístup ke správě věcí 
veřejných, do něhož je ve všech fázích 
zapojeno místní společenství, je zásadní 
proto, aby bylo zajištěno, že investice jsou 
zacíleny na řešení konkrétních potřeb 
jednotlivých regionů; uznává, že rozšíření 
pole působnosti inovativních finančních 
nástrojů poskytuje možnost, jak tyto 
prostředky využívat s větší účinností 
jakožto přístup k financím, jež doplňují 
tradiční způsoby financování; zdůrazňuje, 
že revolvingový charakter finančních 
nástrojů a flexibilní přístup k integraci 
takových nástrojů na regionální úrovni by
mohly vést k většímu zaměření se na 
řešení územních problémů spojených 
s konkrétními regiony;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
podpořila členské státy a regiony
v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek;

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, obzvláště pro vysoce 
kvalifikovanou pracovní sílu, jejich 
atraktivita pravděpodobně vzroste; z tohoto 
důvodu žádá Komisi, aby podpořila 
členské státy v přizpůsobení jejich systémů 
vzdělávání a odborné přípravy, čímž by se 
zajistilo, že pracovní síly mohou 
přizpůsobit svou kvalifikaci potřebám 
pracovního trhu v udržitelnějším 
hospodářství postaveném na konceptech 
odborné přípravy, které vycházejí z 
kompetencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
podpořila členské státy a regiony 

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
podpořila členské státy a regiony 
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v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek;

v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek, zejména pak 
v oblasti dlouhodobých investic s důrazem
na infrastrukturní projekty, a to i na 
přeshraniční úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, 
které je zakotveno v základním principu, 
že pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
podpořila členské státy a regiony 
v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek;

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
rozvojové politiky založené na 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, které je zakotveno v principu, 
že pokud nejméně rozvinuté regiony EU 
dohoní zpoždění, bude z toho mít prospěch 
celá EU, a to zejména z toho důvodu, že 
tato politika umožňuje zhodnotit
konkurenční porovnatelné výhody těchto 
regionů; v této souvislosti žádá Komisi, 
aby podpořila členské státy a regiony 
v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
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EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby
podpořila členské státy a regiony 
v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek;

EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
podpořila členské státy a regiony 
v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek pomocí flexibilního 
uplatňování právních předpisů o 
hospodářské soutěži a systému státní 
podpory; 

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované rozvojové politiky, které 
je zakotveno v základním principu, že 
pokud budou nejméně rozvinuté regiony 
EU schopny nabídnout konkurenční 
porovnatelné výhody, jakož i jasný soubor 
pobídek, jejich atraktivita pravděpodobně 
vzroste; v této souvislosti žádá Komisi, aby 
podpořila členské státy a regiony 
v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek;

4. podporuje hospodářské odůvodnění 
místně definované místní/regionální
rozvojové politiky, které je zakotveno 
v základním principu, že pokud budou 
nejméně rozvinuté regiony EU schopny 
nabídnout konkurenční porovnatelné 
výhody (vhodná infrastruktura, 
kvalifikované lidské zdroje atd.), jakož i 
jasný soubor pobídek, jejich atraktivita 
pravděpodobně vzroste; v této souvislosti 
žádá Komisi, aby podpořila členské státy a 
regiony v provádění jejich vlastních politik 
investičních pobídek;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 5



AM\897576CS.doc 21/32 PE486.150v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak jednotlivým 
regionům, aby si zachovaly daňovou 
konkurenceschopnost;

5. zdůrazňuje, že veřejný dluh patří mezi 
jednu z hlavních příčin obav společností, 
které v Evropě investují; žádá Komisi a 
členské státy, aby se v rámci evropského 
semestru a evropského hospodářského 
řízení zabývaly, a za tímto účelem 
vynaložily patřičné úsilí, dosažením 
relativní konvergence různých daňových 
systémů v Evropě, což by umožnilo lepší 
hospodářskou integraci a prohloubení 
vnitřního trhu, jež mají na nárůst investic 
příznivý vliv; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak jednotlivým 
regionům, aby si zachovaly daňovou 
konkurenceschopnost;

5. zdůrazňuje, že vysoká míra veřejného a 
soukromého dluhu patří mezi hlavní 
příčiny obav společností, které v Evropě 
investují; 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak jednotlivým 
regionům, aby si zachovaly daňovou 
konkurenceschopnost;

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují;

Or. el

Pozměňovací návrh 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak jednotlivým 
regionům, aby si zachovaly daňovou 
konkurenceschopnost;

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak jednotlivým 
regionům, aby si zachovaly daňovou 
konkurenceschopnost; upozorňuje na 
skutečnost, že různorodost daňových 
systémů jednotlivých členských států je 
faktorem, který snižuje atraktivitu 
investování do EU;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak jednotlivým 
regionům, aby si zachovaly daňovou 
konkurenceschopnost;

5. zdůrazňuje, že nízká poptávka, nízký 
růst, nízká úroveň kvalifikace a 
nedostatečná pracovní mobilita a 
infrastruktura patří mezi hlavní příčiny
obav společností, které v Evropě investují 
a domnívá se, že cíle politiky soudržnosti 
jsou zaměřeny na zlepšení těchto oblastí 
za účelem vytvoření atraktivnějšího 
prostředí pro investování;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak jednotlivým 
regionům, aby si zachovaly daňovou 
konkurenceschopnost;

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; je 
přesvědčen, že by měly být vyvinuty 
jakékoliv snahy s cílem koordinovat
podmínky daně z příjmů právnických osob 
za účelem zmírnění daňové konkurence 
mezi členskými státy a regiony, aniž by 
takováto koordinace vedla ke zvýšení 
daňové zátěže v některých členských 
státech; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 42
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak jednotlivým 
regionům, aby si zachovaly daňovou 
konkurenceschopnost;

5. zdůrazňuje, že vysoké daně a veřejný 
dluh patří mezi hlavní příčiny obav 
společností, které v Evropě investují; 
vyjadřuje znepokojení nad jakýmikoli 
snahami o harmonizaci podmínek 
týkajících se daně z příjmu právnických 
osob, která by v některých členských 
státech nevyhnutelně zvýšila daňovou 
zátěž, a zabránila tak více místně 
orientovanému přístupu, který by
jednotlivým regionům umožnil, aby si 
zachovaly daňovou konkurenceschopnost a 
rozvíjely svůj místní potenciál v oblasti 
inovací a podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že základní podmínku pro 
přilákání investorů je existence 
konkurenceschopných infrastruktur 
souvisejících s novými výzvami, s nimiž se 
střetáváme; zdůrazňuje, že pro udržení 
investičního růstu, a tím i růstu 
evropského hospodářství, je třeba 
soustavně modernizovat infrastruktury a 
v této oblasti hraje obzvláště významnou 
úlohu politika soudržnosti, zejména 
v případě nových členských států;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 44
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že vedle dobré 
infrastruktury spočívají hlavní 
předpoklady konkurenceschopnosti a 
atraktivity regionů v podpoře výzkumu, 
inovací a technologického rozvoje a v tom, 
aby byly v příslušných oblastech pro 
obyvatele evropských regionů k dispozici 
vysoce kvalitní programy odborné 
přípravy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 
investovaly do infrastruktury a technologií, 
a zlepšily tak obyvatelnost a 
konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 
investovaly do infrastruktury a technologií, 
a zlepšily tak obyvatelnost a 
konkurenceschopnost evropských 
metropolí; zdůrazňuje význam 
integrovaného a udržitelného rozvoje 
multimodálních dopravních systémů, jež 
by zvýšily úroveň mobility a podnítily 
hospodářský růst.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 46
Elisabeth Schroedter

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 
investovaly do infrastruktury a 
technologií, a zlepšily tak obyvatelnost a
konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že mohou výrazným 
způsobem přispět k nízkouhlíkovému 
hospodářství; domnívá se, že je klíčové, 
aby města byla považována za hlavní 
partnery při uskutečňování cílů EU 
v oblasti ochrany klimatu, z tohoto 
důvodu zdůrazňuje, že podpora 
prostřednictvím EFRR by měla zajistit 
integrovaný přístup v oblasti udržitelného 
městského rozvoje, jenž zahrnuje investice 
do obnovitelných zdrojů energie, 
energetické účinnosti, udržitelné dopravy 
a sociálního začleňování, a zlepšily tak 
obyvatelnost a současně zajistily
konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 
investovaly do infrastruktury a 
technologií, a zlepšily tak obyvatelnost a 

6. uznává soustředění větší pozornosti na 
velká města a městské oblasti, jež jsou 
hnací silou hospodářského růstu v EU;
zdůrazňuje, že venkovské oblasti jsou pro 
hospodářský růst rovněž klíčové a 
naléhavě žádá, aby bylo zlepšeno 
propojení venkova a měst, a to 
prostřednictvím lepší integrace finančních 
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konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

prostředků, což by posílilo územní rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku
investovaly do infrastruktury a technologií, 
a zlepšily tak obyvatelnost a 
konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že jednou z
nejpřitažlivějších oblastí v EU pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby investovaly do 
infrastruktury a technologií, a zlepšily tak 
obyvatelnost a konkurenceschopnost 
evropských metropolí, přičemž by 
dohlížely na to, aby k investicím 
nedocházelo na úkor skutečné územní 
soudržnosti a vyváženého rozvoje 
venkova.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 
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investovaly do infrastruktury a technologií,
a zlepšily tak obyvatelnost a 
konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

investovaly do infrastruktury, inovací, 
technologií a sociálních projektů, a 
zlepšily tak obyvatelnost a 
konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

Or. bg

Pozměňovací návrh 50
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 
investovaly do infrastruktury a technologií, 
a zlepšily tak obyvatelnost a 
konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 
investovaly do infrastruktury a technologií, 
a zlepšily tak obyvatelnost a 
konkurenceschopnost evropských 
metropolí, přičemž by zachovávaly jejich 
tradiční přednosti a stavěly na nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
velká města a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
městské infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 

6. zdůrazňuje, že silnou stránkou EU jsou 
regiony a že nejpřitažlivější oblastí pro 
investice jsou rozsáhlé projekty v oblasti 
infrastruktury a inovativních 
podnikatelských parků; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby ve velkém měřítku 
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investovaly do infrastruktury a technologií, 
a zlepšily tak obyvatelnost a 
konkurenceschopnost evropských 
metropolí.

investovaly do infrastruktury, nových
technologií a vědy a výzkumu, a zlepšily 
tak obyvatelnost a konkurenceschopnost 
evropských regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. věří, že investice do dopravy, 
energetiky, širokopásmové infrastruktury, 
jakož i do rozvoje lidského kapitálu, jsou 
zásadní pro přilákání investic šetrnějších 
k životnímu prostředí a podporujících růst 
a pro dosažení udržitelného rozvoje 
v souladu s cíli strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že nutné není jen to, aby 
výzkum a vzdělávání pronikaly až na 
místní úroveň, ale aby na místní úrovni 
byly také prováděny; v tomto směru je 
třeba v plné míře využívat lidských zdrojů 
a možnosti výzkumných a akademických 
institucí na místní úrovni a přilákat tímto 
způsobem jak místní, tak přímé 
zahraniční investice; zdůrazňuje rovněž 
význam mobility lidských zdrojů, 
vysokoškolských učitelů, výzkumných 
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pracovníků i studentů.

Or. el

Pozměňovací návrh 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje nezbytnost horizontální i 
vertikální koordinace, tak aby města 
spolupracovala na vysoké správní úrovni 
a aby posílila vzájemnou spolupráci 
prostřednictvím vytváření sítí s dalšími 
městy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že pro nadcházející 
období musejí členské státy a regiony 
stanovit své cíle tak, aby byly 
upřednostněny potřeby investorů a aby 
bylo zároveň zabezpečeno dostatečné a 
dostupné financování, přičemž klíčovou 
úlohu zde mají získat strukturální fondy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že je nezbytné, aby správa 
byla založena na posílení pravomocí 
občanů, účasti všech dotčených partnerů 
a inovativním využívání sociálního 
kapitálu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 57
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že zaostalejší regiony by 
měly být nadále příjemci značných 
finančních prostředků Společenství, aby 
byly schopny investorům nabídnout vedle 
nižších nákladů na pracovní sílu i další 
místní konkurenční výhody.

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
infrastrukturu pro podporu regionální 
soudržnosti a konkurenceschopnosti 
regionů; v této souvislosti zdůrazňuje 
význam transevropských dopravních sítí a 
využívání doplňujících nástrojů 
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financování, jako jsou projektové 
dluhopisy a partnerství veřejného a 
soukromého sektoru.

Or. el

Pozměňovací návrh 59
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje skutečnost, že snižování 
administrativní zátěže pro hospodářské 
subjekty hraje mimořádně důležitou 
úlohu ve zvyšování atraktivity regionů a je 
nezbytné stanovit a dodržovat určité 
minimální požadavky v oblasti služeb 
nabízených ze strany místních a 
regionálních orgánů veřejné správy v celé 
Evropské unii.

Or. ro


