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Pozměňovací návrh 1
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že členské státy a orgány 
EU musí za současné svízelné situace, v 
níž se nachází evropské hospodářství, 
společně uvažovat o „agendě pro růst“, 
aby politika konsolidace rozpočtů nabyla 
více smysluplnosti a hodnověrnosti;
poukazuje na to, že mobilizace nástrojů 
EU, a to jak strukturálních fondů, tak 
Evropské investiční banky, může v této 
souvislosti významně přispět k 
uskutečnění tohoto cíle;

Or. es

Pozměňovací návrh 2
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti již 
dlouho prokazuje svůj přínos jakožto 
investiční nástroj k účinnému dosažení 
růstu a vytváření pracovních míst, a to tím, 
že cíleně uspokojuje investiční potřeby 
regionů, čímž přispívá nejen k 
odstraňování nerovností mezi regiony, ale 
také k ekonomickému oživení a rozvoji 
Unie jako celku;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti již 
dlouho prokazuje, že je nezbytným 
investičním nástrojem k účinnému 
dosažení růstu a vytváření pracovních míst, 
a to tím, že cíleně uspokojuje investiční 
potřeby regionů, čímž přispívá nejen k 
odstraňování nerovností mezi regiony, ale 
také k ekonomickému oživení a rozvoji 
Unie jako celku;

Or. bg

Pozměňovací návrh 3
Petru Constantin Luhan
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje rovněž obavy na tím, že tyto 
nedostatky se pravděpodobně v roce 2013 
zhorší, neboť se předpokládá další 
urychlení provádění programů v rámci 
okruhu 1b; vyzývá Radu a Komisi, aby 
okamžitě spolu s Parlamentem provedly 
analýzu a hodnocení údajů a požadavků s 
cílem neohrozit provádění programů v roce 
2013; poukazuje na to, že nedostatek 
prostředků na platby by mohl ohrozit i 
programy, které v současné době dobře 
fungují;

4. vyjadřuje rovněž obavy na tím, že tyto 
nedostatky se pravděpodobně v roce 2013 
zhorší, neboť se předpokládá další 
urychlení provádění programů v rámci 
okruhu 1b; vyzývá Radu a Komisi, aby 
okamžitě spolu s Parlamentem provedly 
analýzu a hodnocení údajů a požadavků s 
cílem neohrozit provádění programů v roce 
2013; poukazuje na to, že nedostatek 
prostředků na platby by mohl ohrozit i 
programy, které v současné době dobře 
fungují, a narušit dosahování cílů, které si 
tyto programy stanovily;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá rovněž Radu a Komisi, aby 
pečlivě vyhodnotily skutečné potřeby, 
pokud jde o platby na rok 2013 v rámci 
okruhu 1b, neprováděly žádné škrty, které 
jsou nerealistické či nemohou být řádně 
odůvodněny a aby nepřijímaly žádná 
rozhodnutí, která by byla v rozporu 
s výhledy, které poskytly samotné členské 
státy a z nichž Komise vycházela při 
vypracování návrhu rozpočtu; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že se postaví proti 
jakémukoli snížení výše plateb oproti 
potřebám, které odhadla Komise na tomto 
základě.

5. vyzývá rovněž Radu a Komisi, aby 
pečlivě vyhodnotily skutečné potřeby, 
pokud jde o platby na rok 2013 v rámci 
okruhu 1b, aby prováděly pouze 
odůvodněné škrty a aby nepřijímaly žádná 
rozhodnutí, která by byla v rozporu 
s výhledy, které poskytly samotné členské 
státy a z nichž Komise vycházela při 
vypracování návrhu rozpočtu;

Or. de
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