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Pozměňovací návrh 1
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 13. 
června 2012 víceletém finančním rámci 
a vlastních zdrojích zdůraznil, že rozpočet 
EU a zejména výdaje na politiku 
soudržnosti představují mocný nástroj 
ke zvýšení strategických investic 
s evropskou přidanou hodnotou a k obnově 
růstu a konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství;

A. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 13. 
června 2012 víceletém finančním rámci 
a vlastních zdrojích zdůraznil, že rozpočet 
EU a zejména výdaje na politiku 
soudržnosti představují mocný nástroj 
ke zvýšení strategických investic 
s evropskou přidanou hodnotou, přispívají 
k hospodářskému růstu, vytváření 
pracovních míst a bohatství a zlepšují 
kvalitu života lidí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 13. 
června 2012 víceletém finančním rámci 
a vlastních zdrojích zdůraznil, že rozpočet 
EU a zejména výdaje na politiku 
soudržnosti představují mocný nástroj 
ke zvýšení strategických investic 
s evropskou přidanou hodnotou a k obnově 
růstu a konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství;

A. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 13. 
června 2012 víceletém finančním rámci 
a vlastních zdrojích zdůraznil, že rozpočet 
EU a zejména výdaje na politiku 
soudržnosti představují mocný nástroj 
ke zvýšení strategických investic 
s prokázanou evropskou přidanou 
hodnotou a k obnově růstu a 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020 je třeba 
považovat za hlavní nástroj určující, zda
jsou cíle EU do roku 2020 dostatečně 
plněny, je nutné, aby se současná jednání 
oprostila od krizové logiky a aby se při 
nich usilovalo o sestavení zdravého a 
rozumného rozpočtu, který zajistí růst a 
zaměstnanost a nakonec poskytne občanům 
EU i vysoký životní standard a bezpečnost;

B. vzhledem k tomu, že víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020 je třeba 
považovat za hlavní nástroj k plnění cílů
EU do roku 2020 na celém území EU 
i k dosažení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; vzhledem k tomu, že 
by se měl také zaměřovat na proměnu cílů 
EU, na nichž se dohodly hlavy států a 
vlád, v konkrétní a skutečné činnosti,
je nutné, aby se současná jednání oprostila 
od krizové logiky a aby se při nich 
usilovalo o sestavení zdravého a 
rozumného rozpočtu, který zajistí růst a 
zaměstnanost a nakonec poskytne občanům 
EU i vysoký životní standard a bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti EU je mechanismem 
přispívajícím ke skutečné účasti regionů 
EU na jednotném trhu, je třeba, aby byla 
i nadále považována za hlavní pilíř 
evropské solidarity;

C. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti EU je mechanismem 
přispívajícím ke skutečné účasti regionů 
EU na jednotném trhu a hlavní reakcí EU 
na přetrvávající hospodářské, sociální 
a územní rozdíly mezi regiony je třeba, aby 
byla i nadále považována za hlavní pilíř 
evropské solidarity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti nicméně vyžaduje reformy, 
díky nimž by se měla více zaměřit na 
výsledky, stát se přístupnější pro příjemce, 
a v důsledku toho i více nákladově 
efektivní;

D. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti nicméně vyžaduje reformy, 
díky nimž by se měla více zaměřit na 
výsledky, stát se přístupnější pro příjemce, 
a v důsledku toho i více nákladově 
efektivní, co se týče realizovaných 
investic; vzhledem k tomu, že je stále třeba 
věnovat zvláštní pozornost 
nejvzdálenějším regionům v důsledku 
jejich těžkých hospodářských a sociálních 
podmínek;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti nicméně vyžaduje reformy, 
díky nimž by se měla více zaměřit na 
výsledky, stát se přístupnější pro příjemce, 
a v důsledku toho i více nákladově 
efektivní;

D. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti nicméně vyžaduje reformy, 
díky nimž by se měla více zaměřit na 
výsledky, více se tematicky soustředit, stát 
se přístupnější pro příjemce, a v důsledku 
toho i více nákladově efektivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Petru Constantin Luhan

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

Da. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti je zjevně pružným nástrojem 
a hlavním faktorem boje proti 
hospodářské a finanční krizi, který 
rozhodně přispívá k různým vnitrostátním 
programům obnovy a usiluje o podporu 
inovací a odstranění rozdílů mezi 
evropskými regiony;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti by měla umožňovat 
spravedlivý přístup ke zdrojům a reagovat 
na skutečné rozvojové potřeby všech 
regionů EU, což vyžaduje flexibilitu při 
stanovování cílů a investičních priorit, aniž 
by byly ovlivněny investice např. do 
výzkumu a vývoje a inovací, které jsou 
hlavním nástrojem přispívajícím k plnění 
cílů strategie EU 2020, která musí být 
patřičně propojena s politikou soudržnosti, 
tedy prostřednictvím „cesty ke špičkovému 
výzkumu“;

E. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti by měla umožňovat 
spravedlivý přístup ke zdrojům a reagovat 
na skutečné rozvojové potřeby všech 
regionů EU, což vyžaduje také flexibilitu 
k řešení specifickým potřeb regionů při 
stanovování cílů a investičních priorit, aniž 
by byly ovlivněny investice např. do 
výzkumu a vývoje a inovací, které jsou 
hlavním nástrojem přispívajícím k plnění 
cílů strategie EU 2020, která musí být 
patřičně propojena s politikou soudržnosti, 
tedy prostřednictvím „cesty ke špičkovému 
výzkumu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 8. 
června 2011 o Investování do budoucna: 
nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a 
inkluzivní Evropu potvrdil svůj závazek 
prosazovat silnější politiku soudržnosti EU, 
přičemž klade důraz na přidělení náležité
výše finančních prostředků;

F. vzhledem k tomu, že je zřejmé, 
že politika soudržnosti bude užitečná 
a účinná pouze, pokud se bude opírat 
o stabilní, pevný a udržitelný finanční 
rámec; s ohledem na to, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 8. 
června 2011 o Investování do budoucna: 
nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a 
inkluzivní Evropu potvrdil svůj závazek 
prosazovat silnější politiku soudržnosti EU, 
přičemž klade důraz na přidělení 
odpovídající výše finančních prostředků, 
přinejmenším na stejné úrovni, jako výše 
odsouhlasené pro současné programové 
období 2007–2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 8. 
června 2011 o Investování do 
budoucnosti: nový víceletý finanční rámec 
(VFR) pro konkurenceschopnou, 
udržitelnou a inkluzivní Evropu1

Evropský parlament varuje před tím, aby 
byly prostředky z fondů soudržnosti 
vystavovány sankcím v rámci 
makroekonomické podmíněnosti 
v souvislosti s Paktem o stabilitě a růstu, 
jelikož by to bylo v rozporu se základními 
cíli, které politika soudržnosti sleduje, 
zejména s cílem zmenšit regionální 
rozdíly;
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__________________
1 P7_TA(2011)0266

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že jak příjemci tak 
čistí plátci mají z politiky soudržnosti 
prospěch, a vzhledem k tomu, že za období 
2007–2013 každé euro financované 
z politiky soudržnosti pro Polsko, 
Maďarsko, Českou republiku a Slovensko 
vygeneruje průměrně 0,61 EUR přímých 
a nepřímých zisků pro členské státy EU-
15;

Or. pl

Pozměňovací návrh 12
Georgios Stavrakakis, Constanze Angela Krehl

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti  EU je rozvojovou politikou a 
strategickým nástrojem pro investice, růst 
a konkurenceschopnost 
s nezpochybnitelnou evropskou přidanou 
hodnotou, která přispívá k růstu 
a vytváření pracovních míst v celé Unii 
a napomáhá překonávat současnou 
hospodářskou a finanční krizi; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod I

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

I) částka 376 miliard EUR určená na 
politiku soudržnosti EU, jak navrhuje 
Komise ve svém návrhu nařízení, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020, by měla být 
považována za minimální pevnou výši 
financování, a proto by měla být určující 
pro budoucí vyjednávací pozici 
Parlamentu.

I) částka 376 miliard EUR určená na 
politiku soudržnosti EU, jak navrhuje 
Komise ve svém návrhu nařízení, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020, by měla být 
považována za minimální pevnou výši 
financování, a proto by měla být určující 
pro budoucí vyjednávací pozici 
Parlamentu. Vyjadřuje politování nad 
návrhem Komise snížit o 47 % konkrétní 
dodatečné finanční prostředky pro 
nejvzdálenější a nejméně osídlené regiony 
a věří, že by měla být zachována stejná 
výše finančních prostředků, jako 
v předcházejících programových 
obdobích.

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Georgios Stavrakakis, Andrey Kovatchev, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod I

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

I. částka 376 miliard EUR určená na
politiku soudržnosti EU, jak navrhuje 
Komise ve svém návrhu nařízení, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020, by měla být 
považována za minimální pevnou výši

I. Zdůrazňuje, že Evropský parlament 
zastává postoj, že financování politiky
soudržnosti by mělo být zachováno 
přinejmenším na úrovni období 2007–
2013, konkrétně 366,8 miliard EUR 
v cenách na rok 2011 (kromě nástroje pro 
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financování, a proto by měla být určující 
pro budoucí vyjednávací pozici 
Parlamentu.

propojení Evropy), což je naprosto 
minimální pevná výše financování, a proto
je určující pro budoucí vyjednávací pozici 
Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Point I a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ia. Připomíná, že všechny otázky 
související s koncepcí politiky soudržnosti 
musí být projednávány v rámci 
probíhajících řádných legislativních 
postupů legislativního balíčku na období 
2014–2020 a že nařízení o VFR by se 
mělo výhradně zabývat výší a kategoriemi 
výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod I a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ia. Sankce v rámci makroekonomické 
podmíněnosti v souvislosti s Paktem 
o stabilitě a růstu nejsou součástí 
víceletého finančního rámce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Tomasz Piotr Poręba

Návrh stanoviska
Bod I a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že zkušenosti se 
současným finančním rámcem ukazují, že 
míru využití financování je třeba udržovat 
na 4 % HDP při maximálních sazbách 
pro příděly v rámci politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Danuta Maria Hübner

Návrh stanoviska
Bod I b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ib. Připomíná, že ustanovení čl. 312 odst. 
5 SFEU vyžadují, aby Parlament, Rada 
a Komise podnikly jakákoli opatření 
na usnadnění přijetí finančního rámce 
prostřednictvím použitelných postupů, 
a že za tímto účelem by Rada měla zajistit, 
aby Parlament byl dopředu informován 
o právních nástrojích, které mu Rada 
hodlá předložit k souhlasu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Ib. Vzhledem k tomu, že politika 
soudržnosti podporuje opatření na 
sjednocení sociálních a ekonomických 
podmínek ve všech regionech EU a 
zejména na oslabení šíření rozdílů, které 
postihují znevýhodněné regiony, 
nesouhlasí s pokusy zavést na úkor 
politiky soudržnosti tematické fondy, které 
rozbourají národní finanční rámce;

Or. pl


