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Pozmeňujúci návrh 1
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje strategickú úlohu, ktorú silná 
politika súdržnosti zameraná na výsledky 
zohráva v tvorbe pracovných miest a raste 
v celej Únii; zdôrazňuje, že štrukturálne 
fondy a Kohézny fond sú významnými 
zložkami verejných investícií v členských 
štátoch a ich regiónoch;

1. zdôrazňuje strategickú úlohu, ktorú silná 
politika súdržnosti zameraná na výsledky 
zohráva v tvorbe pracovných miest a raste 
v celej Únii; zdôrazňuje, že európske 
štrukturálne a investičné fondy sú 
významnými zložkami verejných investícií 
v členských štátoch, ich regiónoch a pre 
miestne samosprávy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený tým, že neistota spojená 
s prijatím VFR predstavuje prekážku pre 
akékoľvek vážne rozpočtové plánovanie, 
čo spôsobuje obavy, keďže rok 2014 je 
začiatkom nového programového obdobia 
a ovplyvňuje najmä politiku súdržnosti;

2. je znepokojený tým, že neistota spojená 
s prijatím VFR predstavuje prekážku pre 
akékoľvek vážne rozpočtové plánovanie, 
čo spôsobuje obavy, keďže rok 2014 je 
začiatkom nového programového obdobia 
a ovplyvňuje najmä politiku súdržnosti, a 
ohrozuje dosiahnutie želaných výsledkov 
súvisiacich s týmito cieľmi;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 3
Victor Boştinaru
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený tým, že neistota spojená 
s prijatím VFR predstavuje prekážku pre 
akékoľvek vážne rozpočtové plánovanie, 
čo spôsobuje obavy, keďže rok 2014 je 
začiatkom nového programového obdobia 
a ovplyvňuje najmä politiku súdržnosti;

2. je znepokojený tým, že neistota spojená 
s prijatím VFR predstavuje prekážku pre 
akékoľvek vážne rozpočtové plánovanie, 
čo spôsobuje obavy, keďže rok 2014 je 
začiatkom nového programového obdobia 
a politika súdržnosti je ním mimoriadne 
ovplyvnená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený tým, že neistota spojená 
s prijatím VFR predstavuje prekážku pre 
akékoľvek vážne rozpočtové plánovanie, 
čo spôsobuje obavy, keďže rok 2014 je 
začiatkom nového programového obdobia 
a ovplyvňuje najmä politiku súdržnosti;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 5
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje, že myšlienka vytvorenia 
nástroja Spájame Európu nie je schodná 
bez prijatia nového VFR a že jeho 
prepojenie s Kohéznym fondom bude 
realistické iba v tom prípade, ak sa 
sprístupnia dostatočné zdroje a zavedú 
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primerané požiadavky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
prerušenie platieb uplatňované Komisiou 
môže v niektorých prípadoch súvisieť s 
chýbajúcimi dostupnými zdrojmi a viesť k 
následnému uplatňovaniu prísnejších 
kritérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3 a. vyzýva ďalej Komisiu, aby dôkladne 
monitorovala a zhodnotila skutočné 
potreby členských štátov v súvislosti s 
platbami v okruhu 1b v priebehu roka 
2013 s cieľom predísť opakovaniu 
situácie z predchádzajúceho roka;
vyjadruje varovanie, že nedostatočná 
úroveň platobných rozpočtových 
prostriedkov môže zabrániť Únii v plnení 
jej právnych záväzkov a ohroziť miestne 
investičné úsilie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
účinne riešili administratívne nedostatky v 
implementácii politiky súdržnosti v praxi a 
zabezpečili tak zodpovedajúcu úroveň 
čerpania a reálne plnenie stanovených 
cieľov a výsledkov; vyzýva preto Komisiu, 
aby aj naďalej poskytovala potrebnú 
pomoc s cieľom splniť tieto ciele;

4. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
účinne riešili administratívne nedostatky v 
implementácii politiky súdržnosti v praxi a 
zabezpečili tak zodpovedajúcu úroveň 
čerpania a reálne plnenie stanovených 
cieľov a výsledkov; vyzýva preto Komisiu, 
aby aj naďalej poskytovala potrebnú 
pomoc s cieľom splniť tieto ciele; 
odporúča, aby rozpočtové prostriedky zo 
súčasného programového obdobia boli 
vyčlenené na programy odbornej prípravy 
pre orgány spravujúce budúce programy, 
ktoré budú získavať podporu zo 
štrukturálnych fondov a z Kohézneho 
fondu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 9
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nasledujúce programové 
obdobie ponúka príležitosť na ďalšie 
zlepšenie pozitívneho vplyvu politiky 
súdržnosti, a trvá na tom, že príprava 
dohôd o partnerstve a programov by sa 
mala uskutočniť čo najskôr s cieľom 
umožniť ich úspešné vykonávanie od 
1. januára 2014 a plynulý prechod do 
nasledujúceho programového obdobia.

5. domnieva sa, že nasledujúce programové 
obdobie ponúka príležitosť na ďalšie 
zlepšenie pozitívneho vplyvu politiky 
súdržnosti, a trvá na tom, že príprava 
dohôd o partnerstve a programov by sa 
mala uskutočniť čo najskôr; naliehavo 
vyzýva vnútroštátne orgány, aby 
bezodkladne postúpili svoje odporúčania s 
cieľom umožniť ich úspešné vykonávanie 
od 1. januára 2014 a plynulý prechod do 
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nasledujúceho programového obdobia.

Or. ro


