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Pozměňovací návrh 1
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na ustanovení čl. 174 odst. 3 
SFEU, které zdůrazňuje, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost oblastem trvale 
znevýhodněným přírodními a 
demografickými podmínkami, jako jsou 
například ostrovní a horské regiony a 
regiony s velmi nízkou hustotou 
obyvatelstva,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 175 SFEU, který 
stanoví, že tvorba a provádění politik a 
činností Unie a vytváření vnitřního trhu 
přihlíží k cílům uvedeným v článku 174 a 
přispívá k jejich dosažení,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU, jež stanoví způsobilost pro 

– s ohledem na čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) 
SFEU, jež stanoví způsobilost pro 



PE510.599v01-00 4/79 AM\934687CS.doc

CS

regionální státní podporu v případech, kdy 
napomáhá hospodářskému rozvoji určitých 
znevýhodněných oblastí Evropské unie,

regionální státní podporu v případech, kdy 
napomáhá hospodářskému rozvoji oblastí s 
obzvláště nízkou životní úrovní nebo 
závažně nízkou mírou zaměstnanosti a 
oblastí uvedených v článku 349, vzhledem 
k jejich strukturální, hospodářské a 
sociální situaci,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 349 SFEU, který 
zohledňuje odlehlost, ostrovní povahu, 
malou rozlohu, složitý povrch a podnebí 
nejvzdálenějších regionů a jejich 
hospodářskou závislost na malém 
množství produktů a který umožňuje 
evropským orgánům přijmout zvláštní 
opatření zaměřená zejména na vytvoření 
podmínek pro uplatňování Smluv v těchto 
regionech, včetně společných politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Francesca Barracciu

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. 
července 2012 s názvem „Vývoj 
makroregionálních strategií EU: stávající 
praxe a výhled do budoucna, zejména ve 
Středomoří“1,
––––––––––––––––––––––––––––
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0269.
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 
INT/653 ze dne 26. března 2013 o 
vnitřním trhu a státní podpoře pro 
regiony,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí Komise 
C(2012) 7542 final ve věci SA 33243 
Jornal de Madeira,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na bod 57 (regionální 
podpora) závěrů ze zasedání Evropské 
rady konaného ve dnech 7. a 8. února 
2013, které se týkají víceletého finančního 
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rámce1,
––––––––––––––––––––––––––
1 EUCO 37/13, 8.2.2013, s.22.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise členským 
státům z roku 1998 týkající se vazeb mezi 
regionální politikou a politikou 
hospodářské soutěže – posílení 
koncentrace a vzájemného souladu 
(COM(98)0673),

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Evropského 
soudního dvora ve společné věci T-443/08 
a T-455/08T Mitteldeutsche Flughafen a 
Flughafen Leipzig/Halle v. Komise,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise „Zelenou 
malým a středním podnikům“ – „Small 
Business Act“ pro Evropu 
(COM(2008)0394),

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že právní základ 
těchto nových návrhů, stanovený v článku 
109 SFEU, ukládá pouze konzultace 
s Parlamentem, nikoli řádný legislativní 
postup;

B. vzhledem k tomu, že právní základ 
těchto nových návrhů, stanovený v článku 
109 SFEU, ukládá pouze konzultace 
s Parlamentem, nikoli řádný legislativní 
postup; vzhledem k tomu, že Parlament 
nijak nezasahuje do přijímání pokynů pro 
regionální státní podporu na období 2014-
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nejběžnější 
systémy státní podpory mají podobu grantů 
a dotací, daňových úlev, osvobození od 
povinnosti, pobídkových prémií, 
zvýhodněných půjček, záruk, preferenčních 
úrokových sazeb a kapitálové účasti, jež 
poskytují státní, regionální či místní orgány 

D. vzhledem k tomu, že nejběžnější 
systémy státní podpory mají podobu grantů 
a dotací, daňových úlev, osvobození od 
povinnosti, pobídkových prémií, 
zvýhodněných půjček, záruk, preferenčních 
úrokových sazeb a kapitálové účasti, jež 
poskytují státní, regionální či místní orgány 
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veřejné správy či subjekty podléhající 
veřejné kontrole;

veřejné správy či subjekty podléhající 
veřejné kontrole, nebo podobu stále 
většího počtu forem partnerství veřejného 
a soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podle Komise je 
účelem jejích Pokynů k regionální pomoci 
podpořit konkurenceschopný a soudržný 
jednotný trh a zároveň zajistit udržení 
rušivých účinků této pomoci na co 
nejnižší úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že státní podpora by 
měla lépe odpovídat cílům stanoveným na 
zasedání Evropské rady v Lisabonu v 
březnu 2000 a současně i doplňovat cíle 
politiky EU v dalších oblastech, zvláště 
pak v oblasti politiky soudržnosti;

F. vzhledem k tomu, že státní podpora 
doplňuje cíle politiky EU v dalších 
oblastech, zvláště pak v oblasti politiky 
soudržnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že státní podpora by 
měla lépe odpovídat cílům stanoveným na 
zasedání Evropské rady v Lisabonu v 
březnu 2000 a současně i doplňovat cíle
politiky EU v dalších oblastech, zvláště 
pak v oblasti politiky soudržnosti;

F. vzhledem k tomu, že státní podpora by 
měla usilovat o rovnováhu s cíli politiky 
EU v dalších oblastech, zvláště pak 
v oblasti politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že existence 
mechanismu, který zajistí účinné 
provádění a uplatňování státní podpory 
EU, je jednou z obecných předběžných 
podmínek stanovených v navrženém 
souboru nařízení pro politiku soudržnosti 
na období 2014–2020;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že neexistence 
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jakékoli vazby na finanční způsobilost 
členských států může dále posilovat 
nerovné podmínky v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že neexistence 
jakékoli vazby na finanční způsobilost 
členských států může dále posilovat 
nerovné podmínky v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že provádění politiky 
soudržnosti a pravidel systémů státní 
podpory pro posílení místních a 
regionálních investic má klíčový význam 
pro podporu hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, regionálního a 
místního rozvoje, růstu průmyslu a tvorby 
pracovních míst; je nicméně znepokojen 
otázkou, zda budou pravidla státní 
podpory v souladu s prováděním 
evropských strukturálních a investičních 
fondů;

1. zastává názor, že provádění politiky 
soudržnosti a pravidel systémů státní 
podpory pro posílení místních a 
regionálních investic má klíčový význam 
pro podporu hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, regionálního a 
místního rozvoje, růstu průmyslu a tvorby 
pracovních míst; je přesvědčen, že 
regionální státní podpora je klíčovým 
nástrojem boje proti dopadům krize a 
podpory regionů, jež se potýkají s 
potížemi; vyzývá tudíž Komisi, aby 
zachovala horní hranice stávajících 
systémů státní podpory i podíl 
obyvatelstva, na něž se tato podpora 
vztahuje, aby tak byl lépe podpořen 
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harmonický regionální rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že provádění politiky 
soudržnosti a pravidel systémů státní 
podpory pro posílení místních a 
regionálních investic má klíčový význam 
pro podporu hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, regionálního a 
místního rozvoje, růstu průmyslu a tvorby 
pracovních míst; je nicméně znepokojen 
otázkou, zda budou pravidla státní podpory 
v souladu s prováděním evropských 
strukturálních a investičních fondů;

1. zastává názor, že provádění politiky 
soudržnosti a pravidel systémů státní 
podpory pro posílení místních a 
regionálních investic má klíčový význam 
pro podporu hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a regionálního a 
místního rozvoje, pro přispění ke snížení 
regionálních nerovnovah a podporu 
konkurenceschopnosti podniků, jakož i 
pro posílení růstu a tvorby pracovních 
míst; je nicméně znepokojen otázkou, zda 
budou pravidla státní podpory v souladu s 
prováděním evropských strukturálních a 
investičních fondů; v tomto ohledu vyzývá 
naléhavě Komisi, aby zajistila, že 
modernizace státní podpory bude v 
souladu s navrhovanými změnami v 
obecném nařízení o strukturálních 
fondech, a aby zabránila tomu, že bude 
vůči oblastem patřícím k téže kategorii a 
potýkajícím se s podobnými 
hospodářskými problémy uplatňováno 
nerovné zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že provádění politiky 
soudržnosti a pravidel systémů státní 

1. zastává názor, že provádění politiky 
soudržnosti a pravidel systémů státní 
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podpory pro posílení místních a 
regionálních investic má klíčový význam 
pro podporu hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, regionálního a 
místního rozvoje, růstu průmyslu a tvorby 
pracovních míst; je nicméně znepokojen 
otázkou, zda budou pravidla státní podpory 
v souladu s prováděním evropských 
strukturálních a investičních fondů;

podpory pro posílení místních a 
regionálních investic má klíčový význam 
pro podporu hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, regionálního a 
místního rozvoje, inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího 
začlenění a tvorby pracovních míst; je 
nicméně znepokojen otázkou, zda budou 
pravidla státní podpory v souladu s 
prováděním evropských strukturálních a 
investičních fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zastává názor, že provádění politiky 
soudržnosti a pravidel systémů státní 
podpory pro posílení místních a 
regionálních investic má klíčový význam 
pro podporu hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, regionálního a 
místního rozvoje, růstu průmyslu a tvorby 
pracovních míst; je nicméně znepokojen 
otázkou, zda budou pravidla státní podpory 
v souladu s prováděním evropských 
strukturálních a investičních fondů;

1. zastává názor, že provádění politiky 
soudržnosti a pravidel systémů státní 
podpory pro posílení místních a 
regionálních investic a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru má 
klíčový význam pro podporu hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, regionálního 
a místního rozvoje, růstu průmyslu a 
tvorby pracovních míst; je nicméně 
znepokojen otázkou, zda budou pravidla 
státní podpory v souladu s prováděním 
evropských strukturálních a investičních 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že Komise důrazně 
doporučuje dosažení soudržnosti mezi 
regionální politikou a politikou 
hospodářské soutěže a vybízí všechny 
instituce EU a členské státy, aby přijaly 
díl odpovědnosti v této věci při vytváření 
různých nástrojů pro přiblížení se 
společnému cíli hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti EU v zájmu vytvoření 
silného jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace méně rozvinutých regionů 
a že proces modernizace státní podpory 
musí odrážet cíle soudržnosti v celé EU; 
domnívá se, že modernizace pravidel 
hospodářské soutěže musí vycházet 
z porozumění dopadům těchto pravidel na 
nižších úrovních, než je úroveň celostátní;

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace méně rozvinutých regionů, 
a tím k dosažení harmonického a 
vyváženého rozvoje EU, a že proces 
modernizace státní podpory musí odrážet 
cíle soudržnosti v celé EU; v tomto ohledu 
trvá na dosažení skutečné součinnosti 
mezi oběma politikami v zájmu vyloučení 
jakýchkoli rušivých rozdílů a zajištění co 
nejvyšší míry jednotnosti obou politik 
během jejich uplatňování; domnívá se, že 
modernizace pravidel hospodářské soutěže 
musí vycházet z porozumění dopadům 
těchto pravidel na nižších úrovních, než je 
úroveň celostátní;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Nuno Teixeira
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace méně rozvinutých regionů 
a že proces modernizace státní podpory 
musí odrážet cíle soudržnosti v celé EU; 
domnívá se, že modernizace pravidel 
hospodářské soutěže musí vycházet 
z porozumění dopadům těchto pravidel na 
nižších úrovních, než je úroveň celostátní;

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace méně rozvinutých a 
nejvíce znevýhodněných regionů a že 
proces modernizace státní podpory musí 
odrážet cíle soudržnosti v celé EU; 
domnívá se, že modernizace pravidel 
hospodářské soutěže musí vycházet 
z porozumění dopadům těchto pravidel na 
nižších úrovních, než je úroveň celostátní, 
přičemž je třeba zohlednit specifická a 
trvalá znevýhodnění nejvíce 
znevýhodněných regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke
zlepšení situace méně rozvinutých regionů 
a že proces modernizace státní podpory 
musí odrážet cíle soudržnosti v celé EU; 
domnívá se, že modernizace pravidel 
hospodářské soutěže musí vycházet 
z porozumění dopadům těchto pravidel na 
nižších úrovních, než je úroveň celostátní;

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti jsou zcela zásadní 
pro zlepšení situace méně rozvinutých 
regionů a že proces modernizace státní 
podpory musí odrážet cíle soudržnosti 
v celé EU a umožnit těmto regionům 
dosáhnout takové úrovně hospodářského 
a sociálního blahobytu, jaké dosáhly 
ostatní regiony EU; domnívá se, že 
modernizace pravidel hospodářské soutěže 
musí vycházet z porozumění dopadům 
těchto pravidel na nižších úrovních, než je 
úroveň celostátní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace méně rozvinutých regionů 
a že proces modernizace státní podpory 
musí odrážet cíle soudržnosti v celé EU; 
domnívá se, že modernizace pravidel 
hospodářské soutěže musí vycházet 
z porozumění dopadům těchto pravidel na 
nižších úrovních, než je úroveň celostátní;

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace méně rozvinutých regionů 
a že proces modernizace státní podpory 
musí odrážet cíle soudržnosti v celé EU; 
domnívá se, že modernizace pravidel 
hospodářské soutěže musí jednak vycházet
z porozumění dopadům těchto pravidel na 
nižších úrovních, než je úroveň celostátní, 
a jednak zabránit soupeření podniků o 
dotace;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace méně rozvinutých regionů 
a že proces modernizace státní podpory 
musí odrážet cíle soudržnosti v celé EU; 
domnívá se, že modernizace pravidel 
hospodářské soutěže musí vycházet 
z porozumění dopadům těchto pravidel na 
nižších úrovních, než je úroveň celostátní;

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace především méně 
rozvinutých regionů a že proces 
modernizace státní podpory musí odrážet 
cíle soudržnosti v celé EU; domnívá se, že 
modernizace pravidel hospodářské soutěže 
musí vycházet z porozumění dopadům 
těchto pravidel na nižších úrovních, než je 
úroveň celostátní;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace méně rozvinutých regionů 
a že proces modernizace státní podpory 
musí odrážet cíle soudržnosti v celé EU; 
domnívá se, že modernizace pravidel 
hospodářské soutěže musí vycházet 
z porozumění dopadům těchto pravidel na 
nižších úrovních, než je úroveň celostátní;

2. zdůrazňuje, že pravidla státní podpory a 
cíle politiky soudržnosti by měly vést ke 
zlepšení situace regionů a že proces 
modernizace státní podpory musí odrážet 
cíle soudržnosti v celé EU; domnívá se, že 
modernizace pravidel hospodářské soutěže 
musí vycházet z porozumění dopadům 
těchto pravidel na nižších úrovních, než je 
úroveň celostátní;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že státní podpora přiznaná 
územím charakteristickým svou 
odlehlostí, podstatně vyššími náklady na 
dopravu a omezením v důsledku velikosti 
trhu pravděpodobně nepovede k narušení 
trhu a že pravidla státní podpory by měla 
být odpovídajícím způsobem přizpůsobena 
v souladu se zásadou přiměřenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že Komise si v procesu 
modernizace státní podpory klade za cíl 
jasnější, přímočařejší a jednodušší 
formulování zásad; zastává názor, že tyto 
zásady by měly být dobře koordinovány 
s politikou EU v dalších oblastech a měly 

3. vítá skutečnost, že Komise si v procesu 
modernizace státní podpory klade za cíl 
jasnější, přímočařejší a jednodušší 
formulování zásad; zastává názor, že tyto 
zásady by měly být dobře koordinovány 
s politikou EU v dalších oblastech a měly 
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by být dostatečně jasné, předvídatelné a 
pružné, tak aby odpovídaly potřebám 
některých členských států a regionů, které 
procházejí obdobím krize a vážných 
hospodářských obtíží; znovu připomíná, že 
uznává úlohu státní podpory při řešení 
krize; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
návrh ve své uveřejněné podobě, v níž byl 
předložen ke konzultaci, není dostatečně 
podložen průkaznými fakty, a ač je jeho 
cílem zjednodušení, povede opačným 
směrem;

by být dostatečně jasné, předvídatelné a 
pružné, tak aby odpovídaly potřebám 
některých členských států a regionů, které 
procházejí obdobím krize a vážných 
hospodářských obtíží; domnívá se, že 
vzhledem ke stávající hospodářské a 
sociální krizi jsou veřejné investice 
zásadní součástí celkové strategie pro růst 
a zaměstnanost; v tomto ohledu znovu 
připomíná důležitou úlohu státní podpory 
při řešení krize; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že návrh ve své uveřejněné podobě, 
v níž byl předložen ke konzultaci, není 
dostatečně podložen průkaznými fakty, a 
ač je jeho cílem zjednodušení, povede 
opačným směrem; žádá Komisi, aby v 
budoucích pokynech pro regionální státní 
podporu stanovila, že intenzita podpory 
stanovená v těchto pokynech se 
nevztahuje na veřejné dotace přiznané 
členskými státy s využitím zdrojů ESF a 
EFRR, jež splňují požadavky na 
slučitelnost podle rozhodnutí o službách 
obecného hospodářského zájmu nebo 
rámce pro tyto služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že Komise si v procesu 
modernizace státní podpory klade za cíl 
jasnější, přímočařejší a jednodušší 
formulování zásad; zastává názor, že tyto 
zásady by měly být dobře koordinovány 
s politikou EU v dalších oblastech a měly 
by být dostatečně jasné, předvídatelné a 
pružné, tak aby odpovídaly potřebám 
některých členských států a regionů, které 
procházejí obdobím krize a vážných 

3. vítá skutečnost, že Komise si v procesu 
modernizace státní podpory klade za cíl 
jasnější, přímočařejší a jednodušší 
formulování zásad; zastává názor, že tyto 
zásady by měly být dobře koordinovány 
s politikou EU v dalších oblastech a měly 
by být dostatečně jasné, předvídatelné a 
pružné, tak aby odpovídaly potřebám 
některých členských států a regionů, které 
procházejí obdobím krize a vážných 
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hospodářských obtíží; znovu připomíná, že 
uznává úlohu státní podpory při řešení 
krize; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
návrh ve své uveřejněné podobě, v níž byl 
předložen ke konzultaci, není dostatečně 
podložen průkaznými fakty, a ač je jeho 
cílem zjednodušení, povede opačným 
směrem;

hospodářských obtíží; znovu připomíná, že 
uznává úlohu státní podpory při řešení 
krize; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
návrh ve své uveřejněné podobě, v níž byl 
předložen ke konzultaci, nedoplňuje
dostatečně politiku soudržnosti, zejména 
pokud jde o pravidla zabránění 
přesídlování, a ač je jeho cílem 
zjednodušení, povede opačným směrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že Komise si v procesu 
modernizace státní podpory klade za cíl 
jasnější, přímočařejší a jednodušší 
formulování zásad; zastává názor, že tyto 
zásady by měly být dobře koordinovány 
s politikou EU v dalších oblastech a měly 
by být dostatečně jasné, předvídatelné a 
pružné, tak aby odpovídaly potřebám 
některých členských států a regionů, které 
procházejí obdobím krize a vážných 
hospodářských obtíží; znovu připomíná, že 
uznává úlohu státní podpory při řešení 
krize; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
návrh ve své uveřejněné podobě, v níž byl 
předložen ke konzultaci, není dostatečně 
podložen průkaznými fakty, a ač je jeho 
cílem zjednodušení, povede opačným 
směrem;

3. vítá skutečnost, že Komise si v procesu 
modernizace státní podpory klade za cíl 
jasnější, přímočařejší a jednodušší 
formulování zásad; zastává názor, že tyto 
zásady by měly být dobře koordinovány 
s politikou EU v dalších oblastech a měly 
by být dostatečně jasné, předvídatelné a 
pružné, tak aby odpovídaly potřebám 
některých členských států a regionů, které 
procházejí obdobím krize a vážných 
hospodářských obtíží; znovu připomíná, že
uznává úlohu státní podpory při řešení 
hospodářské krize; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že návrh ve své uveřejněné 
podobě, v níž byl předložen ke 
konzultaci, není dostatečně podložen 
průkaznými fakty, a ač je jeho cílem 
zjednodušení, povede opačným směrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. doporučuje, aby celková prahová 
hodnota oblastí kategorie „a“ a „c“ byla 
pro období 2014–2020 stanovena na 45 % 
obyvatel EU-27 místo 42 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá Komisi, aby v budoucích 
pokynech pro regionální státní podporu 
potvrdila, že intenzita podpory stanovená 
v těchto pokynech se nevztahuje na 
veřejné dotace přiznané členskými státy s 
využitím zdrojů ESF a EFRR, jež splňují 
požadavky na slučitelnost podle 
rozhodnutí o službách obecného 
hospodářského zájmu nebo rámce pro tyto 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. navrhuje, aby byly pro příhraniční 
oblasti uvolněny další prostředky s cílem 
zabránit, aby se celková výše regionální 
podpory poskytovaná v sousedních 
příhraničních oblastech výrazně lišila, 
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neboť by to mohlo negativně ovlivnit 
hospodářství v širším regionálním 
měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
ve znevýhodněných oblastech EU ohrožují 
nutné úpravy účetních rozvah v 
soukromém sektoru a hospodářská 
nejistota investice a přístup k financování, 
což vede k posilování nerovností mezi 
regiony; vyzývá Komisi, aby zavedla 
záruky proti narušením způsobeným 
rozdílnými hospodářskými možnostmi 
jednotlivých členských států a aby byly 
například finanční limity uzpůsobeny 
rozdílným možnostem rozpočtů členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
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regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
ve znevýhodněných oblastech EU ohrožují 
nutné úpravy účetních rozvah v 
soukromém sektoru a hospodářská 
nejistota investice a přístup k financování, 
což vede k posilování nerovností mezi 
regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; v této souvislosti 
upozorňuje Evropskou komisi na situaci 
nejvzdálenějších regionů, a to vzhledem k 
jejich specifickým znevýhodněním, která 
nesmí umožnit snížení intenzity dodatečné 
podpory pro tyto regiony, což je třeba 
zajistit zejména pomocí jasné záruky, že 
podniky, které vykonávají nefinanční 
činnost, nebudou vyloučeny ze systémů 
státní podpory, pokud spadají do 
následujícíchkategorií statistické 
klasifikace ekonomických činností NACE 
Rev. 2: podniky, jejichž hlavní činnost 
spadá do sekce K „Peněžnictví a 
pojišťovnictví“ nebo podniky vykonávající 
činnost v rámci skupiny, jejichž hlavní 
činnost spadá do třídy 70.10 „Činnosti 
vedení podniků“ nebo 70.22 „Ostatní 
poradenství v oblasti podnikání a řízení“; 
poukazuje na to, že v celosvětovém 
měřítku by se hospodářství EU mohlo 
dostat do nevýhodné situace ve srovnání se 
třetími zeměmi, které mají výhodu 
volnějšího systému zaměstnávání či nižších 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
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neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

neměl být omezován, ale ponechán 
alespoň na úrovni 45,5 %, a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické, sociální 
a demografické situaci členských států; 
žádá Komisi, aby se zaměřila nejen na 
regiony s nízkou hustotou obyvatelstva, 
ale také na regiony s trvale se snižující 
hustotou obyvatelstva a regiony s vysokou 
nerovnováhou mezi pracujícím a 
nepracujícím obyvatelstvem v důsledku 
migrace mladších obyvatel, a vyzývá 
Komisi, aby v případě potřeby vytvořila 
novou kategorii způsobilosti k podpoře; 
poukazuje na to, že v celosvětovém 
měřítku by se hospodářství EU mohlo 
dostat do nevýhodné situace ve srovnání se 
třetími zeměmi, které mají výhodu 
volnějšího systému zaměstnávání či nižších 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; v tomto ohledu 
vyzývá Komisi, aby ve svých pokynech 
znovu jasně uvedla zásadu zákazu 
postupného snižování a omezování 
podpory na provoz v nejvzdálenějších 
regionech, a to z důvodu jejich 
specifických znevýhodnění; poukazuje na 
to, že v celosvětovém měřítku by se 
hospodářství EU mohlo dostat do 
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nevýhodné situace ve srovnání se třetími 
zeměmi, které mají výhodu volnějšího 
systému zaměstnávání či nižších nákladů, 
zejména v nejvzdálenějších regionech, 
které sousedí s méně rozvinutými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Richard Seeber

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; trvá na tom, že 
rozdíl v intenzitě podpory mezi všemi 
kategoriemi regionů a velikostmi podniků 
by měl být omezen nejvýše na 15 %; 
poukazuje na to, že v celosvětovém 
měřítku by se hospodářství EU mohlo 
dostat do nevýhodné situace ve srovnání se 
třetími zeměmi, které mají výhodu 
volnějšího systému zaměstnávání či nižších 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Karin Kadenbach

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
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neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; trvá na tom, že 
rozdíl v intenzitě podpory mezi všemi 
kategoriemi regionů a velikostmi podniků 
by měl být omezen nejvýše na 15 %; 
poukazuje na to, že v celosvětovém 
měřítku by se hospodářství EU mohlo 
dostat do nevýhodné situace ve srovnání se 
třetími zeměmi, které mají výhodu 
volnějšího systému zaměstnávání či nižších 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států, jakož i k jejich 
přírodním, zeměpisným a demografickým 
znevýhodněním; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi s méně 
přísným systémem zaměstnávání či 
strukturou s nižšími náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů;

4. zastává názor, že rozsah zeměpisných 
pásem by v nových pokynech k vnitrostátní 
regionální podpoře na období 2014-2020 
neměl být omezován a že o snižování 
intenzity podpory je třeba uvažovat se 
zřetelem k politické, ekonomické a sociální 
situaci členských států; poukazuje na to, že 
v celosvětovém měřítku by se hospodářství 
EU mohlo dostat do nevýhodné situace ve 
srovnání se třetími zeměmi, které mají 
výhodu volnějšího systému zaměstnávání 
či nižších nákladů; domnívá se tudíž, že 
rozsah zeměpisných pásem by neměl činit 
méně než 45,5 %, aby nebyl ohrožen 
hospodářský rozvoj regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že regionální státní 
podpora by jakožto součást širšího 
procesu modernizace měla být 
aktualizována podle dynamiky a rychlosti 
růstu hospodářství v období po 
hospodářské krizi, což vytváří potřebu 
větší flexibility při zjišťování regionálních 
znevýhodnění; domnívá se, že výběr 
znevýhodněných oblastí v souladu s 
výjimkou uvedenou v čl. 107 odst. 3 písm. 
c) SFEU by tudíž neměl být podmíněn 
pouhým matematickým odečtem 
obyvatelstva podle čl. 107 odst. 3 písm. a) 
od celkového počtu obyvatel, kteří obdrží 
podporu EU, nýbrž že členské státy by 
měly mít možnost uplatnit při zjišťování 
skutečných regionálních znevýhodnění 
širší škálu parametrů; připomíná Komisi, 
že zvláštní pozornost je v souladu s cíli 
Smlouvy nutné věnovat nejen 
znevýhodněním v důsledku nízké hustoty 
obyvatelstva, ale také znevýhodněním v 
důsledku složité hospodářské situace 
horských a ostrovních regionů, blízkosti 
hranic či přírodních katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že Komise by v zájmu 
zohlednění specifické situace 
nejvzdálenějších regionů, která byla 
uznána v čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU, 
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měla těmto regionům poskytnout alespoň 
stejnou úroveň podpory, jaká jim byla 
přiznána v rámci stávajícího systému, 
neboť jejich znevýhodnění jsou 
strukturální a trvalé povahy; domnívá se 
tudíž, že maximální intenzita podpory pro 
regionální investice v nejvzdálenějších 
regionech by měla být ponechána beze 
změny; zdůrazňuje, že vzhledem k 
vzdálenosti nejvzdálenějších regionů od 
vnitřního trhu EU, blízkosti jiných trhů 
méně rozvinutých zemí a trvalých omezení 
je zásadní, aby v těchto regionech nebylo 
uplatňováno postupné snižování a 
omezování podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby Komise ve svých 
kritériích pro stanovení pásem zohlednila 
přírodní, zeměpisná či demografická 
znevýhodnění, jimž čelí některé regiony, 
mezi něž patří venkovské, horské a 
ostrovní oblasti; zdůrazňuje, že požadavky 
na stanovení pásem nejsou vždy pro 
všechny oblasti vhodné, pokud jde o 
minimální velikost a rozlohu pásem, a že 
tyto oblasti často zejména nemusí splňovat 
požadavky týkající se obyvatelstva, jež jsou 
stanoveny v právních předpisech; vyzývá 
tudíž k uvolnění těchto požadavků buď 
stanovením vhodnějších prahových 
hodnot, nebo uplatněním těchto dvou 
kritérií různým způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. navrhuje, aby Komise ve svých 
kritériích pro stanovení pásem zohlednila 
přírodní, zeměpisná či demografická 
znevýhodnění, jimž čelí některé regiony, 
mezi něž patří venkovské, horské a 
ostrovní oblasti; zdůrazňuje, že požadavky 
na stanovení pásem nejsou vždy pro 
všechny oblasti vhodné, pokud jde o 
minimální velikost a rozlohu pásem, a že 
tyto oblasti často zejména nemusí splňovat 
požadavky týkající se obyvatelstva, jejichž 
stanovení bylo požadováno; vyzývá tudíž k 
uvolnění těchto požadavků buď 
stanovením vhodnějších prahových 
hodnot, nebo pružnějším uplatněním 
těchto dvou kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že státní podpora 
představuje legitimní kompenzaci 
znevýhodnění v důsledku ostrovní povahy 
a že tato podmínka by měla být 
považována za jediné kritérium pro účely 
územního pokrytí regionální státní 
podpory na období 2014–2020, aby se 
ostrovním územím umožnilo překonat 
jejich strukturální znevýhodnění a zajistit 
podmínky pro hospodářský, sociální a 
územní růst;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. upozorňuje Komisi na specifickou 
situaci nejvzdálenějších regionů, uznanou 
v čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU, a znovu 
opakuje, že je zapotřebí flexibilnějšího 
přístupu uzpůsobeného jejich specifické 
povaze; má za to, že nejvzdálenější 
regiony by měly mít možnost přidělovat 
podporu na provoz podnikům a měly by 
nadále dostávat podporu na stejné úrovni, 
jakou tradičně dostávaly; domnívá se, že 
pokud jde o investiční podporu, měl by 
bonus pro nejvzdálenější regiony zůstat 
nezměněn;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyjadřuje pochybnost o vhodnosti 
nových pásem pro vnitrostátní regionální 
podporu založených na HDP a míře 
nezaměstnanosti; zejména doporučuje, 
aby kritéria pro stanovení pásem 
zohlednila také přírodní, zeměpisná a 
demografická znevýhodnění, s nimiž se 
některé regiony potýkají;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. domnívá se, že by kromě HDP měla 
být jako nové kritérium pro způsobilost 
regionů ke státní podpoře brána v potaz 
také míra nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony, 
stejně jako pro regiony zvlášť zasažené 
krizí, pro něž by mohlo být veřejné 
financování v rámci politiky soudržnosti a 
regionální státní podpory jediným zdrojem 
investování, by měl být vytvořen zvláštní 
ochranný režim, který těmto regionům 
umožní vyrovnat se s jejich novou situací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

5. trvá na tom, že nové pokyny k 
vnitrostátní regionální podpoře by neměly 
mít nepříznivý dopad v podobě nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že hrozí, že některé regiony, 
které jsou v rámci současného systému 
způsobilé k využívání státní podpory, 
nebudou splňovat kritéria pro přidělení 
podpory stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že tyto regiony by 
měly být způsobilé k využití zvláštního 
režimu „ochranné sítě“, obdobného
režimu pro přechodné regiony v rámci 
politiky soudržnosti, který těmto regionům 
umožní reagovat na jejich novou situaci; v 
tomto ohledu považuje za zásadní, aby 
všechny regiony, které jsou v období 
2007–2013 považovány za regiony 
kategorie „a“, byly v období 2014–2020 
považovány za předem vymezené regiony 
kategorie „c“;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
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a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací; vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že regiony, které byly v období 2007–2013 
označeny za způsobilé v důsledku 
„statistického účinku“, budou označeny 
za způsobilé jako oblasti kategorie „c“, 
nebo aby bylo jinak zajištěno, že pravidla 
pro regionální státní podporu budou moci 
nadále přispívat k pokračujícímu procesu 
hospodářského rozvoje a obnovy růstu 
v těchto regionech, a to v souladu 
s postojem Výboru pro regionální rozvoj, 
jak je uveden v mandátu k jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
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období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací; je tudíž přesvědčen, že v 
pokynech k vnitrostátní regionální 
podpoře na další období by měla být v 
zájmu ucelenějšího přístupu mezi pravidly 
soudržnosti a hospodářské soutěže plně 
zohledněna nová kategorie pro přechodné 
regiony v rámci politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací; podporuje vymezení nízké 
hustoty obyvatelstva na úrovni NUTS 2 v 
rámci kategorie nejvzdálenějších regionů, 
regionů s nízkou hustotou obyvatelstva a 
ostrovních regionů, a to v souladu se 
specifickým rozdělováním podpory v 



AM\934687CS.doc 35/79 PE510.599v01-00

CS

rámci politiky soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony, 
stejně jako pro regiony zvlášť zasažené 
krizí, pro něž by mohlo být veřejné 
financování v rámci politiky soudržnosti a 
regionální státní podpory jediným zdrojem 
investic, by měl být vytvořen zvláštní 
ochranný režim, obdobný režimu pro 
přechodné regiony v rámci politiky 
soudržnosti, který těmto regionům umožní 
vyrovnat se s jejich novou situací;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací; pokud jde o 
konkurenceschopnost EHP, tento režim 
kromě toho podkopává možnosti, jak 
přilákat investice do EHP;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období, a budou tak náhle vyloučeny ze 
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měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

systému pásem; domnívá se, že pro tyto 
regiony by měl být vytvořen zvláštní 
ochranný režim, obdobný režimu pro 
přechodné regiony v rámci politiky 
soudržnosti, který těmto regionům umožní 
vyrovnat se s jejich novou situací;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací a dosáhnout udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací;

5. poukazuje na nepříznivý dopad nových 
pravidel, způsobujících omezování investic 
a růstu v regionech, které jsou přeřazeny 
z kategorie méně rozvinutých regionů do 
kategorie rozvinutějších regionů; je si 
vědom toho, že některé regiony, které jsou 
v rámci současného systému způsobilé 
k využívání státní podpory, nebudou 
splňovat kritéria pro přidělení podpory 
stanovená v nových pokynech k 
vnitrostátní regionální podpoře na další 
období; domnívá se, že pro tyto regiony by 
měl být vytvořen zvláštní ochranný režim, 
obdobný režimu pro přechodné regiony 
v rámci politiky soudržnosti, který těmto 
regionům umožní vyrovnat se s jejich 
novou situací; zdůrazňuje potřebu 
prodloužit přechodné období pro tyto 
regiony do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá Komisi, aby pro celé období 
2014–2020 zajistila možnost zvýšení 
maximální intenzity podpory v bývalých 
oblastech kategorie „a“ včetně regionů, 
které byly v období 2007–2013 označeny 
za způsobilé v důsledku „statistického 
účinku“, až o pět procentních bodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Patrice Tirolien
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k tomu, aby byl rozsah 
zeměpisných pásem harmonizován s 
novými návrhy Komise v oblasti politiky 
soudržnosti, a zejména k vytvoření nové 
kategorie přechodných regionů, jejichž 
HDP se pohybuje mezi 75 % a 90 % 
průměru EU, a navrhuje zjednodušený 
systém, v němž by všechny regiony byly 
považovány za předem vymezené oblasti, 
na něž se vztahuje čl. 107 odst. 3 písm. c) 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje zvláštní situaci 
příhraničních oblastí s vysoce rozdílnou 
mírou podpory a rizikem narušení 
hospodářské soutěže, jež tyto rozdíly 
mohou vyvolat; vítá odhodlání Komise k 
omezení rušivých účinků státní podpory 
na hospodářskou soutěž; zdůrazňuje, že 
rozdílná míra podpory pro regiony 
spadající do kategorie méně rozvinutých 
regionů a pro regiony spadající do 
kategorie rozvinutějších regionů může mít 
nepříznivé hospodářské dopady; 
vyzdvihuje tudíž potřebu omezit rozdíl 
mezi oběma kategoriemi na nejvýše 10 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Hermann Winkler
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Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. žádá Komisi, aby zajistila, že pro 
regiony sousedící s oblastmi kategorie „a“ 
jiné země budou zajištěna taková 
opatření, která zabrání nevhodným a 
potenciálně škodlivým rozdílům možné 
intenzity podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. žádá Komisi, aby stanovila možnost 
navýšení maximální intenzity podpory 
povolené v oblastech kategorie „c“ 
sousedících s oblastmi kategorie „a“, aby 
tak rozdíl intenzity podpory nepřesáhl 10 
procentních bodů, a to s cílem zabránit 
nepřiměřeným rozdílům v intenzitě 
podpory v rámci jedné země, ale také mezi 
sousedními zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. žádá Komisi, aby proto stanovila 
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maximální intenzitu podpory v oblastech 
kategorie „c“ včetně regionů, které byly 
označeny za způsobilé v důsledku 
„statistického účinku“, pro malé podniky 
ve výši nejméně 35 procentních bodů, pro 
střední podniky ve výši nejméně 25 
procentních bodů a pro velké podniky ve 
výši nejméně 15 procentních bodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení způsobilosti 
pro státní podporu, se ještě neprojevuje 
nepříznivá hospodářská situace; vítá záměr 
Komise provést v polovině období, tj. 
v roce 2016, přezkum map regionální 
podpory;

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení způsobilosti 
pro státní podporu, se ještě neprojevuje 
nepříznivá hospodářská situace; domnívá 
se, že použití těchto údajů v době tak 
rychlých a dramatických hospodářských 
otřesů by bylo nevhodné, neboť není 
dosud možné přesně určit jejich územní 
dopady; žádá Komisi, aby jednala na 
základě novějších a konkrétních údajů 
dostupných na místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení způsobilosti 
pro státní podporu, se ještě neprojevuje 
nepříznivá hospodářská situace; vítá záměr 
Komise provést v polovině období, tj. 
v roce 2016, přezkum map regionální 
podpory;

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení způsobilosti 
pro státní podporu, se ještě neprojevuje 
nepříznivá hospodářská situace; vítá záměr 
Komise provést v polovině období, tj. 
v roce 2016, přezkum map regionální
podpory; zároveň vyzývá Komisi, aby vzala 
v úvahu možnost oznámit konkrétní 
zásahy na základě regionálních odchylek 
také mimo mapy regionální podpory, aby 
mohly členské státy čelit dozvukům krize, 
jež by se mohly projevit v období 2014–
2020, a dlouhodobým dopadům 
přírodních katastrof na reálnou 
ekonomiku, které by mohly zůstat 
neviditelné pro statistickou databázi 
používanou pro mapování oblastí, kterým 
je poskytována podpora, prováděné v 
předstihu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kerstin Westphal

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení způsobilosti 
pro státní podporu, se ještě neprojevuje 

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení způsobilosti 
pro státní podporu, se ještě neprojevuje 
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nepříznivá hospodářská situace; vítá záměr 
Komise provést v polovině období, tj. 
v roce 2016, přezkum map regionální 
podpory;

nepříznivá hospodářská situace; vítá záměr 
Komise provést v polovině období, tj. 
v roce 2016, přezkum map regionální 
podpory; žádá Komisi, aby nalezla řešení, 
jak zabránit nepřiměřeným rozdílům v 
intenzitě podpory v příhraničních 
oblastech, kde oblasti kategorie „a“ 
sousedí s oblastmi kategorie „c“ 
sousedního členského státu, a to 
například cestou přiznání dodatečných 
prostředků těmto oblastem kategorie „c“;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení způsobilosti 
pro státní podporu, se ještě neprojevuje 
nepříznivá hospodářská situace; vítá záměr 
Komise provést v polovině období, tj. 
v roce 2016, přezkum map regionální 
podpory;

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení způsobilosti 
pro státní podporu, se ještě neprojevuje 
nepříznivá hospodářská situace; vítá záměr 
Komise provést v polovině období, tj. 
v roce 2016, přezkum map regionální 
podpory; žádá Komisi, aby prodloužila 
platnost stávajících map regionální 
podpory v případě, že nové mapy nebude 
možné včas schválit, aby se tak zabránilo 
vakuu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Riikka Manner



PE510.599v01-00 44/79 AM\934687CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že v 
údajích za období 2008–2010, z nichž bude 
Komise vycházet při stanovení 
způsobilosti pro státní podporu, se ještě 
neprojevuje nepříznivá hospodářská 
situace; vítá záměr Komise provést 
v polovině období, tj. v roce 2016, 
přezkum map regionální podpory;

6. zdůrazňuje úlohu státní podpory 
v ekonomikách, které byly krizí postiženy 
nejvíce a pro které je veřejné financování 
z prostředků politiky soudržnosti jediným 
zdrojem investic; poukazuje na to, že 
ačkoli se v údajích za období 2008–2009
ještě neprojevuje nepříznivá hospodářská 
situace, bude z nich v zájmu zachování 
jednotnosti mezi pokyny k vnitrostátní 
regionální podpoře a politikou 
soudržnosti pro nové programové období 
Komise vycházet při stanovení 
způsobilosti pro státní podporu; vítá záměr 
Komise provést v polovině období, tj. 
v roce 2016, přezkum map regionální 
podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že „izolace“ (tj. nízká 
hustota obyvatelstva) je jediným 
zeměpisným znevýhodněním, které je 
relevantní pro odchylku podle čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU; je přesvědčen, že by se 
měla relevantními stát také zeměpisná 
znevýhodnění, jako je ostrovní povaha, 
blízkost hranic a přírodní katastrofy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby byly v rámci pokynů 
pro regionální státní podporu zohledněny 
také otázky, jež předsedové vlád zohlednili 
v závěrech Evropské rady o víceletém 
finančním rámci ze zasedání konaného ve 
dnech 7.–8. února 2013, a to cestou 
příslibu „zvláštní podpory“ některým 
regionům;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že „izolace“ (tj. nízká 
hustota obyvatelstva) je jediným 
zeměpisným znevýhodněním, které je 
relevantní pro odchylku podle čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU; je přesvědčen, že by se 
měla relevantními stát také zeměpisná 
znevýhodnění, jako je ostrovní povaha, 
blízkost hranic a přírodní katastrofy;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Francesca Barracciu

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby na seznam 
„předem vymezených oblastí kategorie 
,c‘“, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 3 
písm. c) SFEU, zahrnula všechny regiony 
úrovně NUTS 2, jež jsou ostrovem nebo 
skupinou ostrovů;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná postoj Evropské rady, která 
uložila Komisi, aby zajistila přizpůsobení 
konkrétní situaci regionů hraničících s 
konvergenčními regiony; připomíná 
Komisi, že regiony, jež mají společné 
hranice s regiony jiných členských států, 
jsou nejvíce ovlivněny hospodářským 
vývojem, který přineslo přistoupení 
nových členských států; zdůrazňuje tudíž 
důležitost vyváženého přístupu k 
přidělování statusu tzv. oblastí kategorie 
„a“ a „c“, aby se minimalizovaly rozdíly 
v intenzitě podpory mezi regiony různých 
členských států, které mají společné 
hranice;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby zajistila náležité 
řešení specifické situace regionů 
sousedících s méně rozvinutými regiony, s 
cílem zabránit vytváření izolovaných 
regionů, které nebudou dostávat prakticky 
žádnou státní podporu a budou hraničit se 
dvěma regiony kategorie „a“.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Francesca Barracciu

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby všem regionům 
úrovně NUTS 2, jež jsou ostrovem nebo 
skupinou ostrovů, povolila zavést podporu 
na provoz s cílem pokrýt dodatečné 
náklady na dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. naléhavě žádá Komisi, aby zabránila 
nepřiměřeným rozdílům v intenzitě 
podpory na vnitrostátních hranicích a 
poskytla členským státům, jejichž regiony 
hraničí s oblastmi jiného členského státu 
spadajícími do kategorie „a“, zvláštní 
podporu kategorie „c“; domnívá se, že 
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tato zvláštní podpora by měla být přiznána 
regionům úrovně NUTS 3 nebo jejich 
částem, jež hraničí s oblastí jiného 
členského státu spadající do kategorie „a“ 
a které nejsou předem vymezenými 
oblastmi kategorie „c“; má za to, že tato 
podpora by měla být přiznána formou 
odchylky od celkové prahové hodnoty 
všem členským státům nad rámec podpory 
pro předem stanovené a předem 
nestanovené oblasti kategorie „c“;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách;

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
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soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách;

soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách; 
hájí zavedení nové kategorie do obecného 
nařízení o blokových výjimkách, do níž by 
spadaly systémy podpory pro 
nejvzdálenější regiony EU a která by 
náležitě zohlednila systém státní podpory 
podle čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU a 
následně plně rozvinula účinek článku 
349 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách;

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách, 
a zejména pokud by byla začleněna nová 
kategorie do obecného nařízení o 
blokových výjimkách pro systémy podpory 
pro nejvzdálenější regiony;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách;

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách
a pokud by například byla začleněna nová 
kategorie do obecného nařízení o 
blokových výjimkách pro systémy podpory 
pro nejvzdálenější regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách;
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obecném nařízení o blokových výjimkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách;

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se podpora zaměřila na oblasti, 
kde je skutečně potřeba, a pozornost se 
zaměřila na zjednodušení pravidel, zvýšení 
prahové hodnoty de minimis a rozšíření 
horizontálních kategorií stanovených 
zmocňovacím nařízením a na oblast 
působnosti pravidel pro blokové výjimky 
stanovených v obecném nařízení o 
blokových výjimkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by byla uznána úloha podpory
velkého rozsahu a pozornost se zaměřila 
na zjednodušení pravidel, zvýšení prahové 
hodnoty de minimis a rozšíření 
horizontálních kategorií stanovených 
zmocňovacím nařízením a na oblast 
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pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách;

působnosti pravidel pro blokové výjimky 
stanovených v obecném nařízení o 
blokových výjimkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis a rozšíření horizontálních 
kategorií stanovených zmocňovacím 
nařízením a na oblast působnosti pravidel 
pro blokové výjimky stanovených v 
obecném nařízení o blokových výjimkách;

7. domnívá se, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti by mohlo mít lepší výsledky, 
pokud by se pozornost zaměřila na 
podporu velkého rozsahu, zjednodušení 
pravidel, zvýšení prahové hodnoty de 
minimis na 500 000 EUR a rozšíření 
horizontálních kategorií stanovených 
zmocňovacím nařízením a na oblast 
působnosti pravidel pro blokové výjimky 
stanovených v obecném nařízení o 
blokových výjimkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Giommaria Uggias

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. má za to, že zvýšení prahu pro 
minimální podporu, se zvláštním důrazem 
na odvětví zemědělství, dopravy a 
rybářství, může pomoci ostrovním územím 
získat stejnou konkurenceschopnost s 
pevninou, a tak snížit propast mezi 
různými úrovněmi rozvoje evropských 
regionů a zajistit jejich skutečnou 
integraci do jednotného trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 95
Tamás Deutsch

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. pokud jde o vstup v platnost, měly být 
nové pokyny přijaty nejpozději do začátku 
dubna 2013, aby mohly členské státy 
vypracovat své mapy regionální podpory, 
dosáhnout jejich schválení Komisí a 
vypracovat nové systémy podpory 
použitelné od 1. ledna 2014; má za to, že 
jelikož je zřejmé, že nové pokyny pro 
regionální podporu nebudou přijaty dříve 
než v létě tohoto roku, a jelikož nové 
nařízení o blokových výjimkách bylo 
přislíbeno na listopad-prosinec 2013, je 
nezbytné prodloužení platnosti stávajících 
pravidel na dalších nejméně 6 měsíců;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. opakuje svou výzvu Komisi, aby 
stanovila podrobná kritéria pro rozlišování 
mezi důležitými a méně důležitými případy 
státní podpory;

8. opakuje svou výzvu Komisi, aby 
stanovila podrobná kritéria pro rozlišování 
mezi důležitými a méně důležitými případy 
státní podpory a vyjasnila svou definici 
státní podpory přidělované 
nejvzdálenějším regionům, neboť většina 
podpory či systémů podpory nenarušuje 
hospodářskou soutěž a nemá dopad na 
obchod mezi členskými státy, jak se uvádí 
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v několika rozhodnutích Komise 
týkajících se mimo jiné nejvzdálenějších 
regionů (rozhodnutí C(2012)7442 final);

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. opakuje svou výzvu Komisi, aby 
stanovila podrobná kritéria pro rozlišování 
mezi důležitými a méně důležitými případy 
státní podpory;

8. opakuje svou výzvu Komisi, aby 
urychleně poskytla jasné pokyny pro 
posuzování, co je a co není státní 
podporou podle definice čl. 107 odst. 1 
SFEU, a stanovila podrobná kritéria pro 
rozlišování mezi důležitými a méně 
důležitými případy státní podpory, jež byla 
ohlášena v cestovním plánu modernizace 
státní podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zastává názor, že zejména poté, co 
Evropský soudní dvůr vydal své 
rozhodnutí ve společné věci 
Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen 
Leipzig/Halle v. Komise, může vést
uplatňování pravidel státní podpory 
v rámci programů politiky soudržnosti u 
projektů v oblasti infrastruktury 
využívaných pro hospodářské aktivity 
k tomu, že se zvýší administrativní zatížení 
místních a regionálních orgánů a/nebo jimi 
zřízených veřejnoprávních subjektů; 

9. zastává názor, že uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti u projektů v oblasti 
infrastruktury využívaných pro 
hospodářské aktivity může vést k tomu, že 
se zvýší administrativní zatížení místních a 
regionálních orgánů a/nebo jimi zřízených 
veřejnoprávních subjektů;
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zdůrazňuje, že provádění těchto projektů 
může být ohroženo náročně splnitelnými 
pravidly finanční správy, včetně pravidel 
pro rušení závazků, která se vztahují na 
politiku soudržnosti a na podávání 
stížností v rámci postupu poskytování 
státní podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zastává názor, že zejména poté, co 
Evropský soudní dvůr vydal své
rozhodnutí ve společné věci Mitteldeutsche 
Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle v. 
Komise, může vést uplatňování pravidel 
státní podpory v rámci programů politiky 
soudržnosti u projektů v oblasti 
infrastruktury využívaných pro 
hospodářské aktivity k tomu, že se zvýší 
administrativní zatížení místních a
regionálních orgánů a/nebo jimi zřízených 
veřejnoprávních subjektů; zdůrazňuje, že 
provádění těchto projektů může být 
ohroženo náročně splnitelnými pravidly 
finanční správy, včetně pravidel pro rušení 
závazků, která se vztahují na politiku 
soudržnosti a na podávání stížností v rámci 
postupu poskytování státní podpory;

9. zastává názor, že s ohledem na
rozhodnutí ve společné věci Mitteldeutsche 
Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle v. 
Komise je důležité zajistit správné 
uplatňování pravidel státní podpory v 
rámci programů politiky soudržnosti u 
projektů v oblasti infrastruktury 
využívaných pro hospodářské aktivity, a to 
s cílem zajistit, aby místní a regionální 
orgány a/nebo jimi zřízené veřejnoprávní 
subjekty nečelily dodatečnému 
administrativnímu zatížení; zdůrazňuje, že 
provádění těchto projektů by nemělo být 
ohroženo náročně splnitelnými pravidly 
finanční správy, včetně pravidel pro rušení 
závazků, která se vztahují na politiku 
soudržnosti a na podávání stížností v rámci 
postupu poskytování státní podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. opakuje svou žádost o objasnění otázky 
posuzování státní podpory, kterou členské 
státy přidělují na základě nařízení o 
blokových výjimkách, protože toto 
posuzování bude působit nemalé obtíže 
nejen malým a středním podnikům, ale i 
místním a regionálním orgánům a jimi 
zřízeným subjektům v rámci tvorby 
programů politiky soudržnosti na období 
2014-2020;

10. v zájmu zajištění zjednodušeného, 
avšak uceleného přístupu opakuje svou 
žádost o objasnění otázky posuzování 
státní podpory, kterou členské státy 
přidělují na základě nařízení o blokových 
výjimkách, protože toto posuzování bude 
působit nemalé obtíže nejen malým a 
středním podnikům, ale i místním a 
regionálním orgánům a jimi zřízeným 
subjektům v rámci tvorby programů 
politiky soudržnosti na období 2014-2020; 
zdůrazňuje, že zjednodušení by nemělo být 
dosaženo na úkor prosazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že obecné předběžné 
podmínky státní podpory v rámci politiky 
soudržnosti vyžadují, aby ve vztahu 
k případům státní podpory začala Komise 
uplatňovat aktivnější přístup, zvláště pokud 
se zvýší objem a rozsah podpory vyňaté z 
oznamovací povinnosti; podporuje 
stanovisko Účetního dvora, podle něhož by 
Komise měla zvyšovat povědomí o 
oznamovací povinnosti a buď zavést na 
svých internetových stránkách týkajících se 
hospodářské soutěže pravidelně 
aktualizovanou rubriku, v níž by byly 
uveřejňovány často kladené otázky, anebo 
zřídit kontaktní místo, kde by byly 
zodpovídány dotazy týkající se výkladu 
pravidel;

11. zdůrazňuje, že obecné předběžné 
podmínky státní podpory v rámci 
vnitrostátních systémů a politiky 
soudržnosti vyžadují, aby ve vztahu 
k případům státní podpory začala Komise 
uplatňovat aktivnější přístup, zvláště pokud 
se zvýší objem a rozsah podpory vyňaté z 
oznamovací povinnosti; vyzývá Komisi, 
aby v rámci předběžných podmínek 
zavedla „finanční limity“ vycházející 
z počtu obyvatel přijímajících podporu, jež 
by byly pravidelně přezkoumávány; 
podporuje stanovisko Účetního dvora, 
podle něhož by Komise měla zvyšovat 
povědomí o oznamovací povinnosti a buď 
zavést na svých internetových stránkách 
týkajících se hospodářské soutěže 
pravidelně aktualizovanou rubriku, v níž 
by byly uveřejňovány často kladené 
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otázky, anebo zřídit kontaktní místo, kde 
by byly zodpovídány dotazy týkající se 
výkladu pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že obecné předběžné 
podmínky státní podpory v rámci politiky 
soudržnosti vyžadují, aby ve vztahu 
k případům státní podpory začala Komise 
uplatňovat aktivnější přístup, zvláště pokud 
se zvýší objem a rozsah podpory vyňaté z 
oznamovací povinnosti; podporuje 
stanovisko Účetního dvora, podle něhož by 
Komise měla zvyšovat povědomí o 
oznamovací povinnosti a buď zavést na 
svých internetových stránkách týkajících se 
hospodářské soutěže pravidelně 
aktualizovanou rubriku, v níž by byly 
uveřejňovány často kladené otázky, anebo
zřídit kontaktní místo, kde by byly 
zodpovídány dotazy týkající se výkladu 
pravidel;

11. zdůrazňuje, že obecné předběžné 
podmínky státní podpory v rámci politiky 
soudržnosti vyžadují, aby ve vztahu 
k případům státní podpory začala Komise 
uplatňovat aktivnější přístup, zvláště pokud 
se zvýší objem a rozsah podpory vyňaté z 
oznamovací povinnosti; podporuje 
stanovisko Účetního dvora, podle něhož by 
Komise měla zvyšovat povědomí o 
oznamovací povinnosti, zavést na svých 
internetových stránkách týkajících se 
hospodářské soutěže pravidelně 
aktualizovanou rubriku, v níž by byly
uveřejňovány často kladené otázky, a zřídit 
kontaktní místo, kde by byly zodpovídány 
dotazy týkající se výkladu pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že členské státy by měly 
své aktivity lépe koordinovat s Komisí, a to 
jak co se týče kvality, tak i včasného 
poskytování požadovaných informací a 

12. domnívá se, že členské státy by měly 
své aktivity lépe koordinovat s Komisí, a to 
jak co se týče kvality, tak i včasného 
poskytování požadovaných informací a 
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zpráv, které zpracovávají v rámci své 
oznamovací povinnosti; vyzývá členské 
státy, aby zajistily řádné uplatňování 
předběžných podmínek státní podpory 
v rámci politiky soudržnosti a dbaly o 
důslednější dodržovaní pravidel státní 
podpory na vnitrostátní úrovni;

zpráv, které zpracovávají v rámci své 
oznamovací povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že členské státy by měly 
své aktivity lépe koordinovat s Komisí, a to 
jak co se týče kvality, tak i včasného 
poskytování požadovaných informací a 
zpráv, které zpracovávají v rámci své 
oznamovací povinnosti; vyzývá členské 
státy, aby zajistily řádné uplatňování 
předběžných podmínek státní podpory 
v rámci politiky soudržnosti a dbaly o 
důslednější dodržovaní pravidel státní 
podpory na vnitrostátní úrovni;

12. domnívá se, že členské státy by měly 
své aktivity lépe koordinovat s Komisí, a to 
jak co se týče kvality, tak i včasného 
poskytování požadovaných informací a 
zpráv, které zpracovávají v rámci své 
oznamovací povinnosti; vyzývá členské 
státy, aby zajistily řádné uplatňování 
předběžných podmínek státní podpory 
v rámci politiky soudržnosti a dbaly o 
důslednější dodržovaní pravidel státní 
podpory na vnitrostátní úrovni; v tomto 
ohledu by mělo být počítáno se zavedením 
„finančních limitů“;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že členské státy by měly 
své aktivity lépe koordinovat s Komisí, a to 

12. domnívá se, že členské státy a regiony 
by měly své aktivity lépe koordinovat 
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jak co se týče kvality, tak i včasného 
poskytování požadovaných informací a 
zpráv, které zpracovávají v rámci své 
oznamovací povinnosti; vyzývá členské 
státy, aby zajistily řádné uplatňování 
předběžných podmínek státní podpory 
v rámci politiky soudržnosti a dbaly o 
důslednější dodržovaní pravidel státní 
podpory na vnitrostátní úrovni;

s Komisí, a to jak co se týče kvality, tak i 
včasného poskytování požadovaných 
informací a zpráv, které zpracovávají 
v rámci své oznamovací povinnosti; 
vyzývá členské státy, aby zajistily řádné 
uplatňování předběžných podmínek státní 
podpory v rámci politiky soudržnosti a 
dbaly o důslednější dodržovaní pravidel 
státní podpory na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby své 
informační kampaně týkající se pravidel 
státní podpory zaměřily konkrétně na 
regionální a místní orgány, z nichž mnohé 
udělují státní podporu jen příležitostně, a 
mají tudíž o pravidlech, která se na ni 
vztahují, jen omezené znalosti; vyzývá 
Komisi, aby tuto skutečnost vzala v úvahu 
při posuzování předběžných podmínek, 
které se vztahují na státní podporu 
v členských státech;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby své 
informační kampaně týkající se pravidel 
státní podpory zaměřily konkrétně na 
regionální a místní orgány, z nichž mnohé 
udělují státní podporu jen příležitostně, a 
mají tudíž o pravidlech, která se na ni 
vztahují, jen omezené znalosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že některá z nově 
navržených pravidel, která jsou součástí 
nových pokynů k vnitrostátní regionální 
podpoře na období 2014–2020 – jako jsou 

14. domnívá se, že některá z nově 
navržených pravidel, která jsou součástí 
nových pokynů k vnitrostátní regionální 
podpoře na období 2014–2020 – jako jsou 
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kontrafaktuální scénáře, jednoznačné 
prokazování toho, že podpora má dopady 
na investiční rozhodování, či podmínka, že 
práce na projektu nesmí být zahájena dříve, 
než veřejné orgány přijmou rozhodnutí o 
přidělení podpory, – a která chce Komise 
zavést v následujícím období, a to jak pro 
společnosti, které podávají přihlášku o 
pobídky, tak i pro členské státy a jejich 
nižší správní struktury, by byla v rozporu 
se zásadou zjednodušování a odstraňování 
byrokracie, prosazovanou v rámci politiky 
soudržnosti i v dalších oblastech politiky 
EU a členských států; znovu opakuje, že 
tato pravidla mohou vést k tomu, že 
některé projekty budou z investiční 
podpory vyloučeny;

kontrafaktuální scénáře, jednoznačné 
prokazování toho, že podpora má dopady 
na investiční rozhodování, či podmínka, že 
práce na projektu nesmí být zahájena dříve, 
než veřejné orgány přijmou rozhodnutí o 
přidělení podpory, – a která chce Komise 
zavést v následujícím období, a to jak pro 
společnosti, které podávají přihlášku o 
pobídky, tak i pro členské státy a jejich 
nižší správní struktury, zlepší schopnost 
výběru operací a účinnost výdajů; uznává, 
že tato pravidla mohou vést k tomu, že 
některé projekty budou z investiční 
podpory vyloučeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že některá z nově 
navržených pravidel, která jsou součástí 
nových pokynů k vnitrostátní regionální 
podpoře na období 2014–2020 – jako jsou 
kontrafaktuální scénáře, jednoznačné 
prokazování toho, že podpora má dopady 
na investiční rozhodování, či podmínka, že 
práce na projektu nesmí být zahájena dříve, 
než veřejné orgány přijmou rozhodnutí o
přidělení podpory, – a která chce Komise 
zavést v následujícím období, a to jak pro 
společnosti, které podávají přihlášku o 
pobídky, tak i pro členské státy a jejich 
nižší správní struktury, by byla v rozporu 
se zásadou zjednodušování a odstraňování 
byrokracie, prosazovanou v rámci politiky 
soudržnosti i v dalších oblastech politiky 
EU a členských států; znovu opakuje, že 

14. domnívá se, že některá z nově 
navržených pravidel, která jsou součástí 
nových pokynů k vnitrostátní regionální 
podpoře na období 2014–2020 – jako jsou 
kontrafaktuální scénáře, jednoznačné 
prokazování toho, že podpora má dopady 
na investiční rozhodování, či podmínka, že 
práce na projektu nesmí být zahájena dříve, 
než veřejné orgány přijmou rozhodnutí o 
přidělení podpory, – a která chce Komise 
uplatňovat v následujícím období, a to jak 
pro společnosti, které podávají přihlášku o 
pobídky, tak i pro členské státy a jejich 
nižší správní struktury, by měla jít v ruku v 
ruce se zásadou zjednodušování a 
odstraňování byrokracie, prosazovanou v 
rámci politiky soudržnosti i v dalších 
oblastech politiky EU a členských států; 
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tato pravidla mohou vést k tomu, že 
některé projekty budou z investiční 
podpory vyloučeny;

znovu opakuje, že tato pravidla mohou vést 
k tomu, že některé projekty budou z 
investiční podpory vyloučeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že některá z nově 
navržených pravidel, která jsou součástí 
nových pokynů k vnitrostátní regionální 
podpoře na období 2014–2020 – jako jsou 
kontrafaktuální scénáře, jednoznačné 
prokazování toho, že podpora má dopady 
na investiční rozhodování, či podmínka, že 
práce na projektu nesmí být zahájena dříve, 
než veřejné orgány přijmou rozhodnutí o 
přidělení podpory, – a která chce Komise 
zavést v následujícím období, a to jak pro 
společnosti, které podávají přihlášku o 
pobídky, tak i pro členské státy a jejich 
nižší správní struktury, by byla v rozporu 
se zásadou zjednodušování a odstraňování 
byrokracie, prosazovanou v rámci politiky 
soudržnosti i v dalších oblastech politiky 
EU a členských států; znovu opakuje, že 
tato pravidla mohou vést k tomu, že 
některé projekty budou z investiční 
podpory vyloučeny;

14. domnívá se, že některá z nově 
navržených pravidel, která jsou součástí 
nových pokynů k vnitrostátní regionální 
podpoře na období 2014–2020 – jako jsou 
kontrafaktuální scénáře, jednoznačné 
prokazování toho, že podpora má dopady 
na investiční rozhodování, či podmínka, že 
práce na projektu nesmí být zahájena dříve, 
než veřejné orgány přijmou rozhodnutí o 
přidělení podpory, – a která chce Komise 
zavést v následujícím období, a to jak pro 
společnosti, které podávají přihlášku o 
pobídky, tak i pro členské státy a jejich 
nižší správní struktury, by byla v rozporu 
se zásadou zjednodušování a odstraňování 
byrokracie, prosazovanou v rámci politiky 
soudržnosti i v dalších oblastech politiky
EU a členských států; znovu opakuje, že 
tato pravidla mohou vést k tomu, že 
některé projekty budou z investiční 
podpory vyloučeny nebo nikdy nebude 
možné je zahájit;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zastává názor, že přidělování státní 
podpory v souladu se systémem regionální 
státní podpory by skutečně mělo mít 
přínos pro regionální rozvoj; vyzývá 
Komisi, aby právní a správní povinnosti, 
jako je například požadavek na 
transparentnost, udržovala na co 
nejrozumnější míře s cílem zachovat 
administrativní zatížení na co nejnižší 
úrovni a nenutit podniky ke zveřejňování 
údajů, které by je mohlo poškodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že pravidla regionální a 
odvětvové státní podpory jsou důležitá 
z hlediska získávání přímých zahraničních 
investic do EU a jejích regionů a z hlediska 
zajištění jejich konkurenceschopnosti 
v celosvětovém měřítku;

15. zdůrazňuje, že pravidla regionální a 
odvětvové státní podpory jsou důležitá 
z hlediska získávání přímých zahraničních 
investic do EU a jejích regionů a z hlediska 
zajištění jejich konkurenceschopnosti 
v celosvětovém měřítku, neboť pomáhají 
k dosažení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že pravidla regionální a 
odvětvové státní podpory jsou důležitá 
z hlediska získávání přímých zahraničních 
investic do EU a jejích regionů a z hlediska 
zajištění jejich konkurenceschopnosti 
v celosvětovém měřítku;

15. zdůrazňuje, že jasná a jednoduchá 
pravidla regionální a odvětvové státní 
podpory jsou důležitá z hlediska získávání 
přímých zahraničních investic do EU a 
jejích regionů a z hlediska zajištění jejich 
konkurenceschopnosti v celosvětovém 
měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že pravidla regionální a 
odvětvové státní podpory jsou důležitá 
z hlediska získávání přímých zahraničních 
investic do EU a jejích regionů a z hlediska 
zajištění jejich konkurenceschopnosti 
v celosvětovém měřítku;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Francesca Barracciu

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření, jako je zvýšení prahu pro 
minimální pomoc ostrovům, se zvláštním 
důrazem na odvětví zemědělství, dopravy a 
rybářství, která by pomohla získat 
ostrovním územím stejnou 
konkurenceschopnost s pevninou, a tak 
snížila propast mezi různými úrovněmi 
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rozvoje evropských regionů a zajistila 
jejich skutečnou integraci do jednotného 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jens Nilsson

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje důležitost opatření státní 
podpory pro regiony s trvalým 
znevýhodněním a nízkou hustotou 
obyvatelstva, a domnívá se tudíž, že 
možnost státní podpory musí nadále 
existovat v případech, kdy je nezbytná a 
zároveň vhodná pro boj proti odlivu 
obyvatelstva, pro vznik pracovních 
příležitostí a pro hospodářský růst v 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost 

16. je toho názoru, že vzhledem k 
nedostatečnému účinku pobídek pro velké 
podniky, o němž svědčí důkazy, je vhodné 
zvážit vyloučení velkých podniků 
z pravidel státní podpory v oblastech, na
něž se vztahuje čl. 107 odst. 3 písm. c) 
SFEU; připomíná však, že přítomnost 
velkých podniků je často klíčem k úspěchu 
malých a středních podniků, pro které 
bývají uskupení vedená velkými 
společnostmi i jejich subdodavatelské 
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velkých podniků je často klíčem k úspěchu 
malých a středních podniků, pro které 
bývají uskupení vedená velkými 
společnostmi i jejich subdodavatelské 
aktivity přínosem; zdůrazňuje, že takové 
rozhodnutí by mohlo vést ke snižování 
počtu pracovních míst, k poklesu 
hospodářské aktivity v regionech a 
k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

aktivity přínosem;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; podotýká, že některé podniky, jež se 
strukturou podobají malým a středním 
podnikům, jako jsou například rodinné 
podniky, nenaplňují nutně definici 
malých a středních podniků, kterou 
stanovila Evropská komise, přičemž však 
čelí týmž výzvám, a neměly by tak být 
vyloučeny z regionální státní podpory; 
zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
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k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice; 
trvá tudíž na tom, aby velké podniky 
nebyly vyloučeny z těchto pravidel pro 
regionální státní podporu ve výše 
zmíněných oblastech kategorie „c“, 
zejména pokud jde o ty, jež jsou relevantní 
z hlediska inovačního potenciálu regionu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
připomíná, že Komise sama uznala, že 
investice velkých společností mají 
stimulační účinky a otevírají přístup na 
světové trhy; zdůrazňuje, že takové 
rozhodnutí by mohlo vést ke snižování 
počtu pracovních míst, k poklesu 
hospodářské aktivity v regionech a 
k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 



PE510.599v01-00 68/79 AM\934687CS.doc

CS

3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní při řešení hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity 
v regionech, ke snižování regionální 
konkurenceschopnosti a přitažlivosti pro 
zahraniční investice a k přesídlování 
společností do jiných regionů v rámci EU 
nebo i za její hranice;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 

(Netýká se českého znění.)
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zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Joachim Zeller

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice;

16. je toho názoru, že vyloučení velkých 
podniků z pravidel státní podpory 
v oblastech, na něž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. c) SFEU, není oprávněné 
s ohledem na přínos těchto společností, 
pokud jde o zaměstnanost, dodavatelské 
řetězce, které tyto společnosti vytvářejí 
spolu s malými a středními podniky, jejich 
podíl na výzkumu a vývoji i pokud jde o 
úlohu, kterou plní v době hospodářské 
krize; zastává názor, že přítomnost velkých 
podniků je často klíčem k úspěchu malých 
a středních podniků, pro které bývají 
uskupení vedená velkými společnostmi i 
jejich subdodavatelské aktivity přínosem; 
zdůrazňuje, že takové rozhodnutí by mohlo 
vést ke snižování počtu pracovních míst, 
k poklesu hospodářské aktivity v regionech 
a k přesídlování společností do jiných 
regionů v rámci EU nebo i za její hranice; 
domnívá se tudíž, že tyto společnosti musí 
být i nadále způsobilé pro státní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)



PE510.599v01-00 70/79 AM\934687CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. připomíná, že nařízení a definice 
týkající se velkých podniků by neměly být 
uplatňovány v nejvzdálenějších 
regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16 a. domnívá se, že není zapotřebí 
předkládat další důkazy o stávajících 
strukturálních problémech v 
nejvzdálenějších regionech EU, neboť 
tyto problémy mají svůj původ v trvalých 
znevýhodněních těchto regionů, které jsou 
uznány také v primárním právu EU; má 
za to, že potřeba pravidelného posuzování 
vhodnosti státní podpory v 
nejvzdálenějších regionech by ohrozila 
jistotu a předvídatelnost pro investory a 
podniky hledající příležitosti na trzích 
těchto zranitelných regionů, a připomíná, 
že pro nejvzdálenější regiony je v čl. 107 
odst. 3 písm. a) stanoven zvláštní systém 
státní podpory, který vychází z těchto 
důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. doporučuje, aby se v souvislosti s 
pokyny pro regionální podporu 
ustanovení vztahující se na malé a střední 
podniky v oblastech kategorie „c“ 
uplatnila také na středně kapitalizované 
společnosti (s nejvýše 3 000 
zaměstnanců), jak stanovila EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi, aby v pokynech po 
regionální státní podporu na období 
2014–2020 znovu jasně uvedla zásadu 
zákazu postupného snižování a omezování 
státní podpory v nejvzdálenějších 
regionech, na niž se vztahuje čl. 107 odst. 
3 písm. a) SFEU, a žádá o revizi definice 
státní podpory tak, aby zohlednila 
specifickou hospodářskou a strukturální 
situaci nejvzdálenějších regionů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že o způsobilosti velkých
podniků k využívání pobídek 

17. domnívá se, že o způsobilosti podniků 
k využívání pobídek poskytovaných 
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poskytovaných formou státní podpory by 
se nemělo rozhodovat na základě velikosti 
podniku či odvětví, v němž působí, nýbrž 
na základě počtu pracovních míst, která by 
díky příslušné pobídce mohla vzniknout, 
na základě jejich kvality či na základě 
udržitelnosti daného projektu; zdůrazňuje, 
že v souladu se zásadou subsidiarity by 
rozhodování o tom, které konkrétní 
projekty mají největší potenciál pro 
dosažení cílů politik EU, mělo být 
přenecháno členským státům, dotčeným 
regionům a orgánům místní správy;

formou státní podpory by se nemělo 
rozhodovat na základě velikosti podniku či 
odvětví, v němž působí, nýbrž na základě 
počtu pracovních míst, která by díky 
příslušné pobídce mohla vzniknout nebo 
zůstat zachována, na základě jejich kvality 
a na základě udržitelnosti daného projektu; 
dále souhlasí s názorem, že pro vyloučení 
rizika přemístění a zajištění toho, že z této 
státní podpory vzejdou produktivní 
investice přispívající k vytváření 
pracovních míst a růstu, by Komise měla 
změnit ochrannou doložku, aby tak 
velkým podnikům ukládala povinnost 
zachovat investice a pracovní místa v 
regionu, kde byla podpora udělena, a to 
na dobu deseti let, resp. pěti let u malých a 
středních podniků; je přesvědčen, že v 
případě dřívějšího přemístění by podniky 
měly mít povinnost získanou podporu 
vrátit; zdůrazňuje, že v souladu se zásadou 
subsidiarity by rozhodování o tom, které 
konkrétní projekty mají největší potenciál 
pro dosažení cílů politik EU, mělo být 
přenecháno členským státům, dotčeným 
regionům a orgánům místní správy v 
evropském rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že o způsobilosti velkých 
podniků k využívání pobídek 
poskytovaných formou státní podpory by 
se nemělo rozhodovat na základě velikosti 
podniku či odvětví, v němž působí, nýbrž 
na základě počtu pracovních míst, která by 
díky příslušné pobídce mohla vzniknout, 
na základě jejich kvality či na základě 

17. domnívá se, že o způsobilosti velkých 
podniků k využívání pobídek 
poskytovaných formou státní podpory by 
se nemělo rozhodovat pouze na základě 
velikosti podniku či odvětví, v němž 
působí, nýbrž také na základě počtu 
pracovních míst, která by díky příslušné 
pobídce mohla vzniknout, na základě jejich 
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udržitelnosti daného projektu; zdůrazňuje, 
že v souladu se zásadou subsidiarity by 
rozhodování o tom, které konkrétní 
projekty mají největší potenciál pro 
dosažení cílů politik EU, mělo být 
přenecháno členským státům, dotčeným 
regionům a orgánům místní správy;

udržitelnosti a kvality či na základě 
udržitelnosti daného projektu jako celku, 
včetně dlouhodobých účinků na rozvoj 
dotčeného regionu; zdůrazňuje, že 
v souladu se zásadou subsidiarity by 
rozhodování o tom, které konkrétní 
projekty mají největší potenciál pro 
dosažení cílů politik EU, mělo být 
přenecháno členským státům, dotčeným 
regionům a orgánům místní správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Younous Omarjee

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že o způsobilosti velkých 
podniků k využívání pobídek 
poskytovaných formou státní podpory by 
se nemělo rozhodovat na základě velikosti 
podniku či odvětví, v němž působí, nýbrž 
na základě počtu pracovních míst, která by 
díky příslušné pobídce mohla vzniknout, 
na základě jejich kvality či na základě 
udržitelnosti daného projektu; zdůrazňuje, 
že v souladu se zásadou subsidiarity by 
rozhodování o tom, které konkrétní 
projekty mají největší potenciál pro 
dosažení cílů politik EU, mělo být 
přenecháno členským státům, dotčeným 
regionům a orgánům místní správy;

17. domnívá se, že o způsobilosti velkých 
podniků k využívání pobídek 
poskytovaných formou státní podpory by 
se nemělo rozhodovat na základě velikosti 
podniku či odvětví, v němž působí, nýbrž 
na základě počtu pracovních míst, která by 
díky příslušné pobídce mohla vzniknout, 
na základě jejich kvality a na základě 
udržitelnosti daného projektu a jeho 
přínosu pro sociální soudržnost; 
zdůrazňuje, že v souladu se zásadou 
subsidiarity by rozhodování o tom, které 
konkrétní projekty mají největší potenciál 
pro dosažení cílů politik EU, mělo být 
přenecháno členským státům, dotčeným 
regionům a orgánům místní správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh usnesení
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Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že o způsobilosti velkých 
podniků k využívání pobídek 
poskytovaných formou státní podpory by 
se nemělo rozhodovat na základě velikosti 
podniku či odvětví, v němž působí, nýbrž 
na základě počtu pracovních míst, která by 
díky příslušné pobídce mohla vzniknout, 
na základě jejich kvality či na základě 
udržitelnosti daného projektu; zdůrazňuje, 
že v souladu se zásadou subsidiarity by 
rozhodování o tom, které konkrétní 
projekty mají největší potenciál pro 
dosažení cílů politik EU, mělo být 
přenecháno členským státům, dotčeným 
regionům a orgánům místní správy;

17. domnívá se, že o způsobilosti velkých 
podniků k využívání pobídek 
poskytovaných formou státní podpory by 
se nemělo rozhodovat na základě velikosti 
podniku či odvětví, v němž působí, nýbrž 
na základě věrohodného odhadu počtu 
pracovních míst, která by díky příslušné 
pobídce mohla vzniknout, na základě jejich 
kvality či na základě udržitelnosti daného 
projektu; zdůrazňuje, že v souladu se 
zásadou subsidiarity by rozhodování o tom, 
které konkrétní projekty mají největší 
potenciál pro dosažení cílů politik EU, 
mělo být přenecháno členským státům, 
dotčeným regionům a orgánům místní 
správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že regionální státní 
podpora musí být uzpůsobena tak, aby 
bylo zajištěno, že podniky nebudou z 
důvodu rozdílné podpory v sousedních a 
příhraničních regionech motivovány k 
přesídlování ve snaze vyhrát „závody o 
dotace“, což by tříštilo jednotný trh; 
zdůrazňuje, že takovéto negativní 
externality mohou mít dopad na regiony 
se společnými suchozemskými či 
námořními hranicemi nebo na vzájemně 
blízké oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Joachim Zeller
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Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá povinnost společností udržet 
investice a pracovní místa po dobu deseti 
let v regionu, kde jim byla udělena státní 
podpora, aby se tak zabránilo přesídlování 
do regionů s vyšší mírou podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že je důležité zachovat 
pro nejvzdálenější regiony maximální 
úroveň intenzity podpory, která platila v 
období 2007–2013; zdůrazňuje, že u 
příjemců v nejvzdálenějších regionech by 
měly být zjednodušeny postupy pro 
podávání zpráv a zvýšeny prahové 
hodnoty pro výjimky z povinnosti podávat 
zprávy;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 a. vyzývá Komisi, aby zvýšila stávající 
práh pro definici malých a středních 
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podniků; za účelem podpory rozvoje 
našich malých a středních podniků žádá 
Komisi o vytvoření nové kategorie 
podniků střední velikosti – s čímž už 
souhlasila v případě zemědělsko-
potravinářského odvětví –, jež by 
zahrnovala podniky s 250 až 750 
zaměstnanci, jejichž roční obrat 
nepřesáhne 200 milionů EUR, a 
nacházela by se mezi malými a středními 
podniky a velkými podniky; domnívá se, 
že by Komise měla také zahájit diskusi o 
zohlednění středně kapitalizovaných 
podniků vzniklých z rostoucích malých a 
středních podniků s počtem zaměstnanců 
situovaným mezi 250 a 5000 a že podniky 
střední velikosti a středně kapitalizované 
podniky by měly mít možnost čerpat 
podporu v upravené výši, jež převyšuje 
podporu určenou velkým podnikům a je 
nižší, než podpora pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Mojca Kleva Kekuš

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 a. vyzývá Komisi, aby zvýšila stávající 
práh pro definici malých a středních 
podniků; za účelem podpory rozvoje 
našich malých a středních podniků žádá 
Komisi o vytvoření nové kategorie 
podniků střední velikosti– s čímž už 
souhlasila v případě zemědělsko-
potravinářského odvětví –, jež by 
zahrnovala podniky s 250 až 750 
zaměstnanci, jejichž roční obrat 
nepřesáhne 200 milionů EUR, a 
nacházela by se mezi malými a středními 
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podniky a velkými podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 b. zdůrazňuje důležitost prodloužení 
zákazu přesídlování společností, jež 
obdržely státní podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 b. upozorňuje na nebezpečí 
přesídlování, jak uvnitř Evropské unie, 
tak mimo ni, které ohrožuje regiony kvůli 
zákazu podpory velkým podnikům, neboť 
ty by se mohly rozhodnout opustit oblasti, 
jichž se týká čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU, 
a zamířit do oblastí vymezených v čl. 107 
odst. 3 písm. a) SFEU nebo do třetích 
zemí, pokud by měla klesnout úroveň a 
míra podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Patrice Tirolien
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Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 c. vítá ochrannou doložku navrženou 
Evropskou komisí, která zavazuje velké 
podniky, aby zachovaly investice a 
vytvořená pracovní místa v oblasti, kde 
byla podpora udělena, po dobu pěti let, a 
po dobu tří let v případě malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 c. požaduje náležité zacházení s 
horskými a příhraničními oblastmi, aby se 
zjednodušila pravidla pro státní podporu 
pro přeshraniční projekty a aby se snížily 
rozdíly v intenzitě podpory mezi dvěma 
příhraničními regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 17 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17 d. doporučuje, aby byla doplněna 
doložka o úplném vrácení podpory po 
vzoru článku 57 stávajícího obecného 
nařízení o strukturálních fondech, která 
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by se použila v období pěti let po přiznání 
této podpory, pokud by byla nepříznivě 
ovlivněna povaha nebo prováděcí 
podmínky spolufinancované operace, 
pokud by operace poskytovala podniku 
nebo veřejnému subjektu nepatřičnou 
výhodu, pokud by došlo ke změně 
vlastnictví položky infrastruktury, nebo 
pokud by došlo k zastavení výrobní 
činnosti; domnívá se, že by členské státy a 
Komise měly zajistit, aby podniky, které 
jsou nebo byly předmětem řízení o 
zpětném získání vyplacených částek 
následkem přemístění výrobní činnosti v 
rámci členského státu nebo do jiného 
členského státu, nečerpaly příspěvek ze 
strukturálních fondů;

Or. en


