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Pozměňovací návrh 1
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu MMF z října 2012 
s názvem Světový hospodářský výhled 
(World Economic Outlook),

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že doba trvání krize a 
její závažnost se v jednotlivých regionech 
EU výrazně lišily, což zdůraznilo již 
existující strukturální slabiny a přineslo 
závažný pokles v růstu HDP, rekordně 
vysokou nezaměstnanost, zhoršené 
podnikatelské prostředí a snížení 
spotřebitelské důvěry;

B. vzhledem k tomu, že doba trvání krize a 
její závažnost se v jednotlivých regionech 
EU výrazně lišily, což zdůraznilo již 
existující strukturální slabiny a přineslo 
závažný pokles v růstu HDP, rekordně 
vysokou nezaměstnanost, značné 
zchudnutí nejzranitelnějších sociálních 
skupin, zhoršené podnikatelské prostředí a 
snížení spotřebitelské důvěry;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že D. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
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rozpočtový pakt není vhodným nástrojem 
pro řešení výzev krize a jako nejlepší 
řešení se jeví pakt pro růst, neboť v 
současnosti panuje konsenzus o tom, že 
pouze úsporná opatření a rozpočtové škrty 
bez investic nejsou schopny oživit 
hospodářství a připravit vhodné podmínky 
pro vytváření pracovních míst a 
hospodářský růst;

rozpočtový pakt není vhodným nástrojem 
pro řešení výzev krize a jako nejlepší 
řešení se jeví pakt pro růst, který umožní 
uskutečnit značné investice na úrovni 
Společenství, neboť v současnosti panuje 
konsenzus o tom, že pouze úsporná 
opatření a rozpočtové škrty bez investic 
nejsou schopny oživit hospodářství a 
připravit vhodné podmínky pro vytváření 
pracovních míst a hospodářský růst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že finanční kolaps 
států po celé EU způsobený krizí státních 
dluhů přispěl k rozšíření úsporných 
opatření; vzhledem k tomu, že tato opatření 
měla na místní finance devastující dopad, 
kvůli němuž musely být některé 
rozpočtové položky omezeny nebo 
utlumeny a možnosti financování či 
spolufinancování produktivních investic na 
celostátní, regionální a místní úrovni se 
ocitly ve výrazném ohrožení;

G. vzhledem k tomu, že finanční kolaps 
veřejného financování po celé EU 
způsobený krizí státních dluhů přispěl 
k rozšíření úsporných opatření; vzhledem 
k tomu, že tato opatření měla na místní 
finance devastující dopad, kvůli němuž 
musely být některé rozpočtové položky 
omezeny nebo utlumeny a možnosti 
financování či spolufinancování 
produktivních investic na celostátní, 
regionální a místní úrovni se ocitly ve 
výrazném ohrožení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že zásadní 
rozpočtové škrty, které byly provedeny ve 
významných oblastech a odvětvích, 
představují jeden z hlavních problémů, 
jimž v současné době čelí místní a 
regionální orgány;

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že ve dvou třetinách 
členských států EU fungují investice jako 
prostředek rozpočtové korekce, částečně 
kvůli snahám z roku 2009 bojovat s krizí; 
vzhledem k tomu, že v osmi státech včetně 
Řecka, Portugalska, Španělska, Itálie 
a Irska se investice snížily o více než 
10 %; vzhledem k tomu, že omezování 
investic, jež začalo v roce 2010 (investiční 
granty ústředních vládních institucí se 
prudce snížily o 8,7 %), pokračuje i nadále 
a zdá se, že se dostává do záporné spirály;

J. vzhledem k tomu, že ve dvou třetinách 
členských států EU fungují investice jako 
prostředek rozpočtové korekce, částečně 
kvůli snahám z roku 2009 bojovat s krizí; 
vzhledem k tomu, že v roce 2011 se ve 
srovnání s rokem 2010 v 17 členských 
státech snížily přímé investice, přičemž v 
10 zemích se v roce 2011 snížily o více než 
10 % (Rakousko, Lotyšsko, Česká 
republika, Slovensko, Bulharsko, 
Portugalsko, Řecko, Maďarsko a 
Španělsko); vzhledem k tomu, že 
omezování investic, jež začalo v roce 2010 
(investiční granty ústředních vládních 
institucí se prudce snížily o 8,7 %), 
pokračuje i nadále a zdá se, že se dostává 
do záporné spirály;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Oldřich Vlasák
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že míra zadluženosti 
orgánů na nižší úrovni než celostátní se 
pohybovala výrazně pod úrovní 
zadluženosti celostátních subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že mechanismus 
absorpce strukturálních fondů Unie 
vyžaduje, aby Komise prováděla 
prozatímní platby výlučně na základě 
výkazu výdajů, které členské státy již 
vynaložily;

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Mb. vzhledem k tomu, že 
spolufinancování strukturálních fondů 
EU-27 ze strany členských států pro 
programové období 2007–2013 dosahuje 
přibližně 132 mld. EUR a že tato částka je 
předběžnou podmínkou pro pravidelnou 
absorpci prostředků z těchto fondů a pro 
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kvalitu investic, neboť posiluje pravomoci 
a odpovědnost v oblasti využívání fondů 
Unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že spolufinancování 
programů podporovaných politikou 
soudržnosti může být ohroženo 
nedostatkem pružnosti při uplatňování 
Paktu o stabilitě a růstu (PSR);

N. vzhledem k tomu, že spolufinancování 
programů podporovaných politikou 
soudržnosti ze strany členských států může 
být ohroženo nedostatkem pružnosti při 
uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (PSR), 
což omezuje přispění politiky soudržnosti 
ke zlepšení konkurenceschopnosti a k 
překonání stávající krize;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. velkým znepokojením konstatuje, že 
v rámci EU v současnosti existuje jasná 
tendence vzrůstající nerovnosti, s tím, že 
relativně chudé regiony se nacházejí 
v nových členských státech a v jižní 
Evropě a bohaté regiony se nacházejí ve 
střední a severní Evropě;

1. velkým znepokojením konstatuje, že 
v rámci EU v současnosti existuje jasná 
tendence vzrůstající nerovnosti, s tím, že 
relativně chudé regiony se nacházejí 
v nových členských státech a v jižní 
Evropě a bohaté regiony se nacházejí ve 
střední a severní Evropě, a že dochází ke 
zvyšování nerovností v rámci členských 
států a regionů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. velkým znepokojením konstatuje, že 
v rámci EU v současnosti existuje jasná 
tendence vzrůstající nerovnosti, s tím, že 
relativně chudé regiony se nacházejí
v nových členských státech a v jižní 
Evropě a bohaté regiony se nacházejí ve 
střední a severní Evropě;

1. velkým znepokojením konstatuje, že 
v rámci EU v současnosti existuje jasná 
tendence vzrůstající nerovnosti, s tím, že 
mnoho relativně chudých regionů se 
nachází v nových členských státech a 
v jižní Evropě a většina bohatých regionů
se nachází ve střední a severní Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. má za to, že politika soudržnosti, která 
je hlavním investičním nástrojem pro 
konvergenci a udržitelný rozvoj Evropské 
unie, představuje jeden z hlavních 
způsobů, jakým Evropská unie poskytuje 
podporu svým regionům; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 2



AM\938692CS.doc 9/29 PE513.144v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi 
a v nasměrování EU a jejích regionů na 
cestu udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit při vyjednávání 
o víceletém finančním rámci dostatečné 
rozpočtové prostředky pro strukturální 
a investiční fondy a upozorňuje zejména na 
klíčový podíl těchto fondů na investování 
do široké škály oblastí, např. 
zaměstnanosti, inovací, udržitelného 
rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi 
a v nasměrování EU a jejích regionů na 
cestu udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit při vyjednávání 
o víceletém finančním rámci dostatečné 
rozpočtové prostředky pro strukturální 
a investiční fondy a upozorňuje zejména na 
klíčový podíl těchto fondů na investování 
do široké škály oblastí, např. 
zaměstnanosti, inovací, udržitelného 
rozvoje, ekologických inovací, podpory 
obnovitelných energií a podpory malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi 
a v nasměrování EU a jejích regionů na 
cestu udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit při vyjednávání 
o víceletém finančním rámci dostatečné 
rozpočtové prostředky pro strukturální 
a investiční fondy a upozorňuje zejména na 
klíčový podíl těchto fondů na investování 
do široké škály oblastí, např. 
zaměstnanosti, inovací, udržitelného 
rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem
Společenství a jako taková hraje ústřední 
roli v boji proti krizi a v nasměrování EU 
a jejích regionů na cestu udržitelného 
růstu; proto zdůrazňuje, že je důležité 
zajistit při vyjednávání o víceletém 
finančním rámci dostatečné rozpočtové 
prostředky pro strukturální a investiční 
fondy a upozorňuje zejména na klíčový 
podíl těchto fondů na investování do široké 
škály oblastí, např. zaměstnanosti, inovací, 
udržitelného rozvoje a podpory malých 
a středních podniků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 16
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi 
a v nasměrování EU a jejích regionů na 
cestu udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit při vyjednávání 
o víceletém finančním rámci dostatečné 
rozpočtové prostředky pro strukturální 
a investiční fondy a upozorňuje zejména na 
klíčový podíl těchto fondů na investování 
do široké škály oblastí, např. 
zaměstnanosti, inovací, udržitelného 
rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi, 
ve snižování nerovnováhy a v nasměrování 
EU a jejích regionů na cestu udržitelného 
růstu; proto zdůrazňuje, že je důležité 
zajistit při vyjednávání o víceletém 
finančním rámci dostatečné rozpočtové 
prostředky pro strukturální a investiční 
fondy a upozorňuje zejména na klíčový 
podíl těchto fondů na investování do široké 
škály oblastí, např. zaměstnanosti, inovací, 
udržitelného rozvoje a podpory malých 
a středních podniků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi 
a v nasměrování EU a jejích regionů na 
cestu udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit při vyjednávání 
o víceletém finančním rámci dostatečné 
rozpočtové prostředky pro strukturální 
a investiční fondy a upozorňuje zejména na 
klíčový podíl těchto fondů na investování 
do široké škály oblastí, např. 

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi 
a v nasměrování EU a jejích regionů na 
cestu udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit při vyjednávání 
o víceletém finančním rámci dostatečné 
rozpočtové prostředky pro strukturální 
a investiční fondy a upozorňuje zejména na 
klíčový podíl těchto fondů na investování 
do konkrétních oblastí, jako je např.
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zaměstnanosti, inovací, udržitelného 
rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

zaměstnanost, vzdělávání, aplikovaný 
přístup ke stávajícím inovacím, udržitelný 
rozvoj a podpora malých a středních 
podniků, a to s cílem zamezit plýtvání 
omezenými finančními zdroji;

Or. bg

Pozměňovací návrh 18
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
dokázala krizi odolat díky tomu, že 
přizpůsobila svoje programy a nástroje pro 
financování a tím zajistila větší flexibilitu a 
zásadně obohatila oblasti, ve kterých jsou 
investice nutné pro hospodářskou 
modernizaci a větší konkurenceschopnost;

3. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
dokázala krizi odolat díky tomu, že 
přizpůsobila svoje programy a nástroje pro 
financování a tím zajistila větší flexibilitu a 
zásadně obohatila oblasti, ve kterých jsou 
investice nutné pro hospodářskou 
modernizaci a větší konkurenceschopnost a 
pro snížení nerovností v důsledku 
zeměpisného znevýhodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
dokázala krizi odolat díky tomu, že 
přizpůsobila svoje programy a nástroje pro 
financování a tím zajistila větší flexibilitu a 
zásadně obohatila oblasti, ve kterých jsou 
investice nutné pro hospodářskou 
modernizaci a větší konkurenceschopnost;

3. poukazuje na to, že politika soudržnosti 
dokázala krizi odolat díky tomu, že 
přizpůsobila svoje programy a nástroje pro 
financování a tím zajistila větší flexibilitu a 
zásadně obohatila oblasti, ve kterých jsou 
investice nutné pro hospodářskou 
modernizaci a větší konkurenceschopnost; 
uznává, že nástroje politiky soudržnosti 
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mohou být účinné v oblastech, kde 
vnitrostátní orgány nejsou úspěšné;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že regionům, jež vykazují 
zvláštní rysy, jako jsou nejvzdálenější 
regiony, o nichž hovoří článek 349 SFEU 
a venkovské oblasti, oblasti procházející 
průmyslovými přeměnami a regiony, které 
jsou závažně a trvale znevýhodněny 
přírodními nebo demografickými 
podmínkami, jako jsou například 
nejsevernější regiony s velmi nízkou 
hustotou obyvatelstva a ostrovní, 
přeshraniční a horské regiony v souladu s 
článkem 174 SFEU, musí být i nadále 
věnována zvláštní pozornost, v souladu s 
cílem hospodářské, sociální a především 
územní soudržnosti; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzdvihuje roli, kterou orgány na nižší 
než celostátní úrovni hrají ve vyvažování 
rozpočtu tím, že nesnižují úroveň 
veřejného financování a spolufinancování 
nových projektů a poskytují pákový efekt, 

4. vyzdvihuje roli, kterou některé orgány 
na nižší než celostátní úrovni hrají ve 
vyvažování rozpočtu tím, že nesnižují 
úroveň veřejného financování 
a spolufinancování nových projektů 
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zejména v období omezených soukromých 
investic; zdůrazňuje fakt, že v době recese 
a slabého růstu je pro uchování růstového 
potenciálu nezbytná kapacita pro 
financování nebo spolufinancování 
a zavazování se k novým investicím;

a poskytují pákový efekt, zejména v období 
omezených soukromých investic; 
zdůrazňuje fakt, že v době recese a slabého 
růstu jsou pro uchování růstového 
potenciálu nezbytné udržitelné veřejné 
zakázky a kapacita pro financování nebo 
spolufinancování a zavazování se k novým 
investicím;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pokud jde o právní 
úpravu evropských strukturálních a 
investičních fondů, v budoucnosti by 
kvalifikace DPH, přiměřená výše 
evropského spolufinancování a zvýšení 
úrovně počátečního předběžného 
financování na nejméně 2,5 % oproti 
původnímu návrhu Evropské komise 
významně přispěla ke kapacitě místních a 
regionálních orgánů, pokud jde o 
investice do jejich rozvoje a vyrovnání se s 
rozpočtovými omezeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je znepokojen tím, že dlouhotrvající 
úsporná opatření a přísná správa 

5. je znepokojen tím, že dlouhotrvající 
úsporná opatření a přísná správa 
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ekonomických záležitostí v letech 2011 a 
2012, jež s sebou přinesly zvýšený tlak a 
škrty ve veřejných rozpočtech, vyvolávají 
riziko, že se omezí rozsah místních politik 
zaměřených na splnění cílů strategie 
Evropa 2020;

ekonomických záležitostí v letech 2011 a 
2012, jež s sebou přinesly zvýšený tlak a 
škrty ve veřejných rozpočtech, vyvolávají 
riziko, že bude ohroženo uskutečnění cílů 
souvisejících s kvalitou života místních 
společenství a cíl, podle nějž musí místní 
politiky přispět ke splnění cílů strategie 
Evropa 2020;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. má za to, že úsporná opatření 
představují vedle dalších nepříznivých 
dopadů hospodářské a finanční krize 
závažnou překážku pro uskutečnění cílů 
strategie Evropa 2020 a pro rozvoj 
evropských regionů, a tento druh opatření 
je tudíž nutné vyloučit; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost obnovit a zlepšit 
finanční kapacitu na nižší než celostátní 
úrovni s cílem zabezpečit veřejné 
financování pro programy a projekty 
zaměřené na podporu růstu a zajištění 
pracovních míst, zejména na regionální a 
místní úrovni;

6. zdůrazňuje nutnost obnovit a zlepšit 
finanční kapacitu na nižší než celostátní 
úrovni s cílem zabezpečit veřejné 
financování pro programy a projekty 
zaměřené na podporu udržitelného růstu, 
boj proti sociálnímu vyloučení a obnovu 
sociální struktury, poskytování 
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přiměřených sociálních a zdravotních 
služeb a zajištění pracovních míst, zejména 
na regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost obnovit a zlepšit
finanční kapacitu na nižší než celostátní 
úrovni s cílem zabezpečit veřejné 
financování pro programy a projekty 
zaměřené na podporu růstu a zajištění 
pracovních míst, zejména na regionální a 
místní úrovni;

6. zdůrazňuje nutnost identifikovat 
programy podpory, které na základě 
společných projektů poskytují technickou 
a finanční podporu skupinám místních 
orgánů za účelem obnovení a zlepšení
finanční kapacity na nižší než celostátní 
úrovni s cílem zabezpečit veřejné 
financování pro programy a projekty 
zaměřené na podporu růstu a zajištění 
pracovních míst, zejména na regionální a 
místní úrovni; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost obnovit a zlepšit 
finanční kapacitu na nižší než celostátní 
úrovni s cílem zabezpečit veřejné 
financování pro programy a projekty 
zaměřené na podporu růstu a zajištění 
pracovních míst, zejména na regionální a 
místní úrovni;

6. zdůrazňuje nutnost obnovit a zlepšit 
finanční kapacitu na nižší než celostátní 
úrovni s cílem zabezpečit veřejné 
financování pro programy a projekty 
zaměřené na podporu udržitelného růstu a 
zajištění pracovních míst, zejména na 
regionální a místní úrovni;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje nutnost obnovit a zlepšit 
finanční kapacitu na nižší než celostátní 
úrovni s cílem zabezpečit veřejné 
financování pro programy a projekty 
zaměřené na podporu růstu a zajištění 
pracovních míst, zejména na regionální a 
místní úrovni;

6. zdůrazňuje nutnost obnovit a zlepšit 
finanční kapacitu na nižší než celostátní 
úrovni s cílem zabezpečit veřejné 
financování pro programy a projekty 
zaměřené na podporu růstu a zajištění 
pracovních míst, zejména na regionální a 
místní úrovni; v tomto ohledu zdůrazňuje, 
že ztráta části podpory, kterou v současné 
době přijímají regiony vykazující zvláštní 
rysy, jako jsou například nejvzdálenější 
regiony, stejně jako omezení režimů 
kompenzace dodatečných nákladů 
způsobených odlehlostí a ostrovní 
povahou těchto regionů a zvláštní 
opatření v oblasti zemědělství, rybolovu, 
státní podpory, oblasti cel a obchodu, daní 
a svobodných pásem by mohly ještě 
zhoršit hospodářskou a sociální situaci 
těchto regionů, která je strukturální 
povahy, a zpozdit tak jejich začlenění do 
evropského vnitřního trhu, což bude mít 
závažné dopady na jejich rozvoj, 
hospodářský růst a zaměstnanost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. trvá na tom, že je nutné dále posilovat 
správní kapacitu místních a regionálních 
orgánů a vynaložit úsilí na omezení 
byrokratické zátěže, která má na tyto 
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orgány jakožto příjemce negativní vliv, a 
ještě více omezuje jejich kapacitu pro 
provádění projektů financovaných 
Evropskou unií;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Oldřich Vlasák

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je nezbytné vypracovat 
posouzení dopadů veškerých legislativních 
návrhů předkládaných Komisí, které bude 
zahrnovat posouzení finančních dopadů 
navrhovaných aktů na orgány na nižší 
než celostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. poukazuje na nutnost větší synergie mezi 
veřejnými celostátními a evropskými 
rozpočty a rozpočty na nižší než celostátní 
úrovni prostřednictvím jasného vymezení 
role a odpovědnosti jednotlivých 
rozpočtových orgánů na úrovni EU 
a členských států a orgánů na nižší než 
celostátní úrovni, včetně jasného vysvětlení 
role a opodstatnění politiky EU 
a intervence do financování, dodržování 
zásady subsidiarity a rozpočtových práv 
místních a regionálních orgánů (jejich rolí 

8. poukazuje na nutnost větší synergie mezi 
veřejnými celostátními a evropskými 
rozpočty a rozpočty na nižší než celostátní 
úrovni prostřednictvím jasného vymezení 
role a odpovědnosti jednotlivých 
rozpočtových orgánů na úrovni EU 
a členských států a orgánů na nižší než 
celostátní úrovni, včetně jasného vysvětlení 
role a opodstatnění politiky EU 
a intervence do financování, dodržování 
lhůt splatnosti stanovených ve směrnici 
2011/7/EU o postupu proti opožděným 
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v procesu rozhodování a kontroly), neboli 
jejich demokratické odpovědnosti vůči 
komunitám, které je volí, a zajištění 
autonomie na každé úrovni správy v oblasti 
určování priorit a výdajových položek;

platbám, dodržování zásady subsidiarity 
a rozpočtových práv místních 
a regionálních orgánů (jejich rolí v procesu 
rozhodování a kontroly), neboli jejich 
demokratické odpovědnosti vůči 
komunitám, které je volí, zajištění 
autonomie na každé úrovni správy v oblasti 
určování priorit a výdajových položek
orientovaných na výkon a výsledek a 
environmentální účetnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. znovu zdůrazňuje význam partnerství 
mezi ústředními orgány na jedné straně a 
regionálními a místními orgány na straně 
druhé při stanovování priorit a při 
zajišťování nezbytného spolufinancování 
pro provádění programů jakožto 
podmínky pro dosažení maximálního 
účinku pomocí omezených zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje zásadní úlohu úvěrových 
programů Evropské investiční banky 
(EIB) při financování projektů 
evropského zájmu a vyzývá k větší 
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součinnosti mezi těmito programy a 
strukturálními fondy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. velmi podporuje zvýšenou 
transparentnost v rozpočtových procesech
na všech úrovních správy (včetně 
explicitního určení zdrojů financování EU 
v rámci celostátních rozpočtů a rozpočtů na 
nižší než celostátní úrovni), stejně jako 
zajištění dostupnosti údajů na úrovni EU o 
výdajových profilech programů 
financování EU na regionální úrovni (kde 
je to možné), ale zároveň podporuje 
objasnění toho, jak jsou priority a 
financování na úrovni EU, členských států 
a na nižší než celostátní úrovni sladěny 
s cílem dosáhnout dohodnutých priorit na 
úrovni EU;

9. velmi podporuje zvýšenou 
transparentnost a zjednodušení 
rozpočtových procesů na všech úrovních 
správy (včetně explicitního určení zdrojů 
financování EU v rámci celostátních 
rozpočtů a rozpočtů na nižší než celostátní 
úrovni), stejně jako zajištění dostupnosti 
údajů na úrovni EU o výdajových profilech 
programů financování EU na regionální 
úrovni (kde je to možné), ale zároveň 
podporuje objasnění toho, jak jsou priority 
a financování na úrovni EU, členských 
států a na nižší než celostátní úrovni 
sladěny s cílem dosáhnout dohodnutých 
priorit na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Alain Cadec

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby provedla důkladnou 
analýzu a posouzení potenciálu nových 
prostředků a zdrojů financování pro 
podporu investování do růstu, jako např. 
trhů s dluhopisy, nástroje pro sdílení rizika 

(Netýká se českého znění.)
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a použití inovativních finančních nástrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby provedla důkladnou 
analýzu a posouzení potenciálu nových 
prostředků a zdrojů financování pro 
podporu investování do růstu, jako např. 
trhů s dluhopisy, nástroje pro sdílení rizika 
a použití inovativních finančních nástrojů;

10. žádá Komisi, aby provedla důkladnou 
analýzu a posouzení potenciálu nových 
prostředků a zdrojů financování pro 
podporu investování do růstu, jako např. 
trhů s dluhopisy, nástroje pro sdílení rizika 
a použití inovativních finančních nástrojů; 
vyzývá Komisi a EIB, aby usilovaly o 
nalezení a navržení inovativních způsobů 
financování dlouhodobých investic 
místních a regionálních orgánů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. žádá Komisi, aby provedla důkladnou 
analýzu a posouzení potenciálu nových 
prostředků a zdrojů financování pro 
podporu investování do růstu, jako např. 
trhů s dluhopisy, nástroje pro sdílení rizika 
a použití inovativních finančních nástrojů;

10. žádá Komisi, aby provedla důkladnou 
analýzu a posouzení potenciálu nových 
prostředků a zdrojů financování pro 
podporu investování do růstu, jako např. 
trhů s dluhopisy, nástroje pro sdílení rizika 
a použití inovativních finančních nástrojů; 
trvá na nutnosti přilákat soukromý kapitál 
s cílem uskutečnit co nejodpovědnější 
investice;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje význam programu 
JESSICA pro podporu udržitelného 
rozvoje venkova a obnovu venkovských 
oblastí prostřednictvím mechanismů 
finančního inženýrství a vyzývá k jeho 
širšímu využití v budoucím programovém 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že hlubší zapojení 
místních orgánů do nového rámce evropské 
správy ekonomických záležitostí je zásadní 
pro zlepšení koordinace a dosažení cílů 
strategie Evropa 2020;

11. domnívá se, že hlubší zapojení 
místních orgánů do nového rámce evropské 
správy ekonomických záležitostí je zásadní 
pro zlepšení koordinace a dosažení cílů 
strategie Evropa 2020; trvá na tom, že je 
důležité, aby se místní a regionální orgány 
zapojily do rámce budoucích smluv o 
partnerství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje úlohu, kterou by místní a 
regionální orgány mohly hrát při 
posilování udržitelného růstu a vytváření 
pracovních míst, obnovování sociální 
struktury a podpoře obnovitelných zdrojů 
energie, inteligentních sítí a udržitelné 
mobility;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. má za to, že města a regiony by měly 
hrát významnější úlohu při posuzování 
místních trhů práce a při přizpůsobování 
programů s cílem podpořit zaměstnanost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. důrazně opakuje svůj nesouhlas se 
zavedením makroekonomické 
podmíněnosti v politice soudržnosti pro 
roky 2014–2020, která by penalizovala 
regiony a sociální skupiny již oslabené 
krizí, s tím, že pozastavení plateb by mohlo 
mít neúměrný vliv v některých členských 
státech a zejména v regionech, navzdory 

12. důrazně opakuje svůj nesouhlas se 
zavedením makroekonomické 
podmíněnosti v politice soudržnosti pro 
roky 2014–2020, která by penalizovala 
regiony a sociální skupiny již oslabené 
krizí, s tím, že pozastavení plateb by mohlo 
mít neúměrný vliv v některých členských 
státech a zejména v regionech, navzdory 
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jejich plné angažovanosti ve snaze 
vyrovnat veřejné rozpočty;

jejich plné angažovanosti ve snaze 
vyrovnat veřejné rozpočty; poukazuje 
zejména na procyklickou povahu 
takového opatření, které by pouze oslabilo 
státy, které se potýkají s finančními 
problémy, a znevážilo jakoukoli formu 
solidarity nezbytnou pro zachování 
makroekonomické rovnováhy v Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. důrazně opakuje svůj nesouhlas se
zavedením makroekonomické 
podmíněnosti v politice soudržnosti pro 
roky 2014–2020, která by penalizovala 
regiony a sociální skupiny již oslabené 
krizí, s tím, že pozastavení plateb by mohlo 
mít neúměrný vliv v některých členských 
státech a zejména v regionech, navzdory 
jejich plné angažovanosti ve snaze 
vyrovnat veřejné rozpočty;

12. důrazně opakuje svůj nesouhlas se 
zavedením makroekonomické 
podmíněnosti v politice soudržnosti pro 
roky 2014–2020, která by penalizovala 
regiony a sociální skupiny již oslabené 
krizí, s tím, že pozastavení plateb by mohlo 
mít neúměrný vliv v některých členských 
státech a zejména v regionech, navzdory 
jejich plné angažovanosti ve snaze 
vyrovnat veřejné rozpočty; kromě toho se 
domnívá, že evropské veřejné mínění by 
takovou sankci nemuselo pochopit a 
mohlo by to posílit jeho nedůvěru, a to v 
historickém okamžiku, kdy je obyvatelstvo 
již vážně zasaženo krizí a dopady 
úsporných politik; 

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. má za to, že v současné době, kdy 
dochází k zeštíhlování veřejných financí, 
musí být přehodnocena zásada 
doplňkovosti, aby bylo její uplatňování 
uvedeno do souladu s rámcem evropské 
správy ekonomických záležitostí, a vyzývá 
k diskusi o této otázce v rámci jednání o 
politice soudržnosti po roce 2013;

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. bere na vědomí nedávné připomínky 
MMF, podle nichž úsporná opatření 
oslabují země, v nichž jsou prováděna 
mechanicky; domnívá se, že rychlé 
ozdravení veřejných financí v situaci 
celosvětového hospodářského oslabení 
zatěžuje oživení v krátkodobém horizontu, 
neboť snižuje daňové příjmy a prohlubuje 
tak ještě více schodek; souhlasí s MMF, 
že je nezbytné klást důraz na opětovné 
nastolení rovnováhy mezi ozdravením 
veřejných financí a růstem, a nikoli pouze 
na toto ozdravení;

Or. it

Pozměňovací návrh 46
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. vítá návrh předložený několika 
členskými státy, aby byla do rámce 
vyjednávání o VFR mezi roky 2015 a 2016 
zahrnuta „doložka o přezkumu“ účtů, 
která by umožnila navýšit rozpočet během 
aktuálního rozpočtového období ve 
prospěch klíčových oblastí, jako je 
zaměstnanost mladých lidí a malé a 
střední podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, 
aby plně využily dostupný manévrovací 
prostor k uplatnění možností, které jsou 
zabudovány do preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu (PSR), a vyvážily tak 
potřebu produktivních veřejných 
investic a cíle fiskální kázně;

13. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, 
aby plně využily dostupný manévrovací 
prostor k uplatnění možností, které jsou 
zabudovány do preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu (PSR), a vyvážily tak 
potřebu produktivních a udržitelných 
veřejných investic a cíle fiskální kázně;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, 
aby plně využily dostupný manévrovací 
prostor k uplatnění možností, které jsou 

13. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, 
aby v souvislosti s přísným uplatňováním 
Paktu o stabilitě a růstu (PSR) přistoupily k 
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zabudovány do preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu (PSR), a vyvážily tak 
potřebu produktivních veřejných 
investic a cíle fiskální kázně;

co největší flexibilitě, pokud jde o 
spolufinancování výdajů Unie ze strany 
členských států v oblasti rozvoje, a aby 
vypracovaly analýzu ztrát utrpěných v 
důsledku světové finanční krize a analýzu 
schopnosti orgánů na nižší než celostátní 
úrovni dosahovat cílů v oblasti růstu a 
zaměstnanosti, jež jsou součástí strategie 
Evropa 2020, a poskytly metody ke 
zlepšení kapacity financování těchto 
orgánů v zájmu produktivních investic;

Or. bg

Pozměňovací návrh 49
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, 
aby plně využily dostupný manévrovací 
prostor k uplatnění možností, které jsou 
zabudovány do preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu (PSR), a vyvážily tak 
potřebu produktivních veřejných 
investic a cíle fiskální kázně;

13. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, 
aby plně využily dostupný manévrovací 
prostor k uplatnění možností, které jsou 
zabudovány do preventivní složky Paktu o 
stabilitě a růstu (PSR), a vyvážily tak 
potřebu produktivních veřejných 
investic a cíle fiskální kázně, a to zejména 
tím, že se vyloučí celkové úrovně 
vnitrostátního spolufinancování 
prostředků evropských strukturálních a 
investičních fondů z omezení Paktu o 
stabilitě a růstu, nebo například tím, že se 
při výpočtech v rámci tohoto paktu 
zohlední potřeby čistého, a nikoli hrubého 
samofinancování členského státu, tzn. 
potřeby čistého samofinancování daní 
zatěžujících skutečné výdaje (zejména při 
zohlednění DPH), nebo tím, že se uplatní 
jiné přizpůsobení lhůtám platným pro oba 
druhy zdrojů financování (evropské a 
vnitrostátní) těchto programů, a to při 
umožnění plného využití evropských 
fondů během prvních let programu a 
celkovém využití vnitrostátních zdrojů v
jeho posledních letech, avšak za 
předpokladu, že dotčený členský stát 
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dosáhne konkrétních výsledků své politiky 
snižování úrovně zadlužení;

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je toho názoru, že veřejné výdaje 
spojené s prováděním programů 
spolufinancovaných strukturálními a 
investičními fondy by měly být vyloučeny 
z omezení PSR, protože se jedná o výdaje 
podporující konkurenceschopnost, růst a 
vytváření pracovních míst;

14. je toho názoru, že veřejné výdaje 
spojené s prováděním programů 
spolufinancovaných strukturálními a 
investičními fondy by měly být vyloučeny 
z omezení PSR, protože se jedná o výdaje 
podporující konkurenceschopnost, růst a 
vytváření pracovních míst, jakož i 
uskutečňování cílů Unie v oblasti boje 
proti změně klimatu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je toho názoru, že veřejné výdaje 
spojené s prováděním programů 
spolufinancovaných strukturálními a 
investičními fondy by měly být vyloučeny 
z omezení PSR, protože se jedná o výdaje 
podporující konkurenceschopnost, růst a 
vytváření pracovních míst;

14. je toho názoru, že veřejné výdaje 
spojené s prováděním programů 
spolufinancovaných strukturálními a 
investičními fondy by měly být vyloučeny 
z definice strukturálních schodků PSR, 
protože se jedná o výdaje podporující 
konkurenceschopnost, růst a vytváření 
pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je toho názoru, že veřejné výdaje 
spojené s prováděním programů 
spolufinancovaných strukturálními a 
investičními fondy by měly být vyloučeny 
z omezení PSR, protože se jedná o výdaje 
podporující konkurenceschopnost, růst a 
vytváření pracovních míst;

14. žádá Komisi, aby veřejné výdaje 
členských států v rámci spolufinancování 
programů spolufinancovaných 
strukturálními a investičními fondy nebyly 
uváděny mezi strukturálními, veřejnými či 
podobnými výdaji, které jsou 
zohledňovány v rámci dohody o 
partnerství pro účely kontroly dodržování 
Paktu o stabilitě a růstu, pokud se jedná o 
povinnosti vyplývající přímo z 
respektování zásady doplňkovosti, která je 
hlavní zásadou politiky soudržnosti; v 
důsledku toho se domnívá, že veřejné 
výdaje, jež nesou členské státy v rámci 
spolufinancování programů 
spolufinancovaných strukturálními fondy, 
musí být vyloučeny z omezení PSR, 
protože se jedná o výdaje podporující 
konkurenceschopnost, růst a vytváření 
pracovních míst, zejména pracovních míst 
pro mladé lidi;

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je toho názoru, že veřejné výdaje 
spojené s prováděním programů 
spolufinancovaných strukturálními a 
investičními fondy by měly být vyloučeny 
z omezení PSR, protože se jedná o výdaje 
podporující konkurenceschopnost, růst a 
vytváření pracovních míst;

14. žádá, aby veřejné výdaje spojené s 
prováděním programů spolufinancovaných 
strukturálními a investičními fondy byly 
zcela vyloučeny z omezení PSR, protože se 
jedná o výdaje podporující 
konkurenceschopnost, růst a vytváření 
pracovních míst;
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Or. it

Pozměňovací návrh 54
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby při současných jednáních 
o budoucnosti hospodářské a měnové unie 
vzaly v potaz všechen manévrovací prostor 
v rámci makroekonomické správy s cílem 
umožnit produktivní investování, zejména 
prostřednictvím přehodnocení vztahu mezi 
Paktem stability a růstu a produktivními 
veřejnými investicemi a prostřednictvím 
vyloučení veřejných výdajů vztahujících se 
k provádění programů spolufinancovaných 
strukturálními a investičními fondy v rámci 
politik podporujících růst z pravidel 
rozpočtového dohledu obsažených v Paktu 
o stabilitě a růstu;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby při současných jednáních 
o budoucnosti hospodářské a měnové unie 
vzaly v potaz všechen manévrovací prostor 
v rámci makroekonomické správy s cílem 
umožnit produktivní a udržitelné 
investování, zejména prostřednictvím 
přehodnocení vztahu mezi Paktem stability 
a růstu a produktivními a udržitelnými 
veřejnými investicemi a prostřednictvím 
vyloučení veřejných výdajů vztahujících se 
k provádění programů spolufinancovaných 
strukturálními a investičními fondy v rámci 
politik podporujících růst z pravidel 
rozpočtového dohledu obsažených v Paktu 
o stabilitě a růstu;

Or. en


