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Pozměňovací návrh 1
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzdvihuje strategickou roli, kterou silná 
politika soudržnosti orientovaná na 
výsledek hraje při vytváření pracovních 
míst a podpoře hospodářského růstu v celé 
Unii; zdůrazňuje, že strukturální fondy a 
Fond soudržnosti jsou významnou 
součástí veřejných investic v členských 
státech a v jejich regionech;

1. vyzdvihuje strategickou roli, kterou silná 
politika soudržnosti orientovaná na 
výsledek hraje při vytváření pracovních 
míst a podpoře hospodářského růstu v celé 
Unii; zdůrazňuje, že evropské strukturální 
a investiční fondy jsou významnou 
součástí veřejných investic v členských 
státech, v jejich regionech a u místních 
samospráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že nejistota 
související s přijetím VFR představuje 
překážku pro jakékoli vážnější rozpočtové 
plánování, což je dost znepokojivé
vzhledem k tomu, že v roce 2014 začíná 
nové programové období, a má to dopad 
zejména na politiku soudržnosti;

2. je znepokojen tím, že nejistota 
související s přijetím VFR představuje 
překážku pro jakékoli vážnější rozpočtové 
plánování, což je dost znepokojivé 
vzhledem k tomu, že v roce 2014 začíná 
nové programové období, a má to dopad 
zejména na politiku soudržnosti, a také to 
ohrožuje očekávané výsledky v souvislosti 
s těmito cíli;

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Victor Boştinaru
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že nejistota 
související s přijetím VFR představuje 
překážku pro jakékoli vážnější rozpočtové 
plánování, což je dost znepokojivé 
vzhledem k tomu, že v roce 2014 začíná 
nové programové období, a má to dopad 
zejména na politiku soudržnosti;

2. je znepokojen tím, že nejistota 
související s přijetím VFR představuje 
překážku pro jakékoli vážnější rozpočtové 
plánování, což je dost znepokojivé 
vzhledem k tomu, že v roce 2014 začíná 
nové programové období a obzvláště to 
postihuje politiku soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je znepokojen tím, že nejistota 
související s přijetím VFR představuje 
překážku pro jakékoli vážnější rozpočtové 
plánování, což je dost znepokojivé 
vzhledem k tomu, že v roce 2014 začíná 
nové programové období, a má to dopad 
zejména na politiku soudržnosti;

2. je znepokojen tím, že nejistota 
související s přijetím VFR představuje 
překážku pro jakékoli vážnější rozpočtové 
plánování, což je znepokojivé vzhledem 
k tomu, že v roce 2014 začíná nové 
programové období, a má to dopad 
zejména na politiku soudržnosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že myšlenka vytvořit 
nástroj pro propojení Evropy je bez přijetí 
nového VFR nerealizovatelná a že vazba 
tohoto nástroje na Fond soudržnosti bude 
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reálná, pouze pokud budou poskytnuty 
dostatečné zdroje a budou stanoveny 
odpovídající požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
pozastavení plateb, k němuž přistoupila 
Komise, by mohlo v některých případech 
souviset s nedostatkem dostupných zdrojů, 
načež byla v daném případě uplatněna 
přísnější kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. dále vyzývá Komisi, aby po celý rok 
2013 pečlivě sledovala a zjišťovala 
skutečné potřeby členských států, pokud 
jde o platby v okruhu 1b, aby se 
neopakovala situace z minulých let; 
varuje, že nedostatek prostředků na platby 
může znemožnit Unii dostát svým právním 
závazkům a v praxi může v konkrétních 
případech ohrozit investice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá Komisi a členské státy, aby se 
účinně zabývaly administrativními 
nedostatky při provádění politiky 
soudržnosti v praxi a zajistily náležitou 
úroveň absorpce a smysluplného 
dosahování cílů a stanovených výsledků; 
vyzývá proto Komisi, aby i nadále 
poskytovala pomoc nezbytnou 
pro dosažení těchto cílů;

4. žádá Komisi a členské státy, aby se 
účinně zabývaly administrativními 
nedostatky při provádění politiky 
soudržnosti v praxi a zajistily náležitou 
úroveň absorpce a smysluplného 
dosahování cílů a stanovených výsledků; 
vyzývá proto Komisi, aby i nadále 
poskytovala pomoc nezbytnou 
pro dosažení těchto cílů; doporučuje, aby 
byly vyčleněny prostředky ze současného 
programového období na programy 
vzdělávání pro orgány pověřené správou a 
řízením budoucích programů, na něž 
bude čerpána podpora ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že příští programové období 
skýtá možnost dále zlepšovat pozitivní 
dopady politiky soudržnosti, a trvá na tom, 
že příprava programů a dohod o partnerství 
by v zájmu jejich úspěšného provádění od 
1. ledna 2014 a plynulého přechodu na 
příští programové období měla proběhnout 
co nejdříve.

5. domnívá se, že příští programové období 
skýtá možnost dále zlepšovat pozitivní 
dopady politiky soudržnosti, a trvá na tom, 
že příprava programů a dohod o partnerství 
by měla proběhnout co nejdříve; naléhavě 
žádá vnitrostátní orgány, aby neprodleně 
předložily svá doporučení v zájmu jejich 
úspěšného naplňování od 1. ledna 2014 a 
plynulého přechodu na příští programové 
období.
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Or. ro


