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Pozměňovací návrh 1
Riikka Pakarinen
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) je-li to vhodné, plánovaný integrovaný 
přístup k územnímu rozvoji městských, 
venkovských, pobřežních oblastí a oblastí 
se zvláštními územními rysy, zejména 
prováděcí ustanovení k článkům 28 a 29 
nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Riikka Pakarinen
za skupinu ALDE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ustanovení zajišťující efektivní 
provádění fondů, včetně:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Riikka Pakarinen
za skupinu ALDE
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) výkonnostního rámce v souladu s čl. 19 
odst. 1 nařízení (EU) č. / 2012 [nařízení o 
společných ustanoveních];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Riikka Pakarinen
za skupinu ALDE
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Příloha – Výzkum, inovace

Znění navržené Komisí

JEDNOTKA NÁZEV

Výzkum, inovace

osoby Počet 
zaměstnanců/výzkumníků 
pracujících v oblasti 
výzkumu a vývoje v nově 
postavených nebo 
vybavených výzkumných 
infrastrukturách

podniky Počet podniků 
spolupracujících 
s podporovanými výzkum
nými institucemi

ekvivalenty 
plných úvazků

Počet pracovních míst pro 
zaměstnance/výzkumníky 
v oblasti výzkumu 
a vývoje vytvořených
v podporovaných
subjektech 

EUR Soukromé investice 
odpovídající veřejné 
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podpoře na projekty 
v oblasti inovací nebo 
výzkumu a vývoje

podniky Počet podniků, jež zavedly 
nové nebo značně 
vylepšené výrobky, nové 
na trhu v důsledku 
podpory projektů v oblasti 
inovací nebo výzkumu 
a vývoje

podniky Počet podniků, jež zavedly 
nové nebo značně 
vylepšené výrobky, nové 
pro podnik v důsledku 
podpory projektů v oblasti 
inovací nebo výzkumu 
a vývoje 

Pozměňovací návrh

JEDNOTKA NÁZEV
Výzkum, inovace

vypouští se
vypouští se
ekvivalenty 
plných úvazků

Počet výzkumných 
pracovníků, kteří nově 
pracují v podporovaných 
subjektech

ekvivalenty 
plných 
úvazků

Počet výzkumných 
pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných 
výzkumných 
infrastrukturách

podniky Počet podniků 
spolupracujících s 
výzkumnými institucemi

EUR Soukromé investice 
odpovídající veřejné 
podpoře na projekty 
v oblasti inovací nebo 
výzkumu a vývoje

podniky Počet podniků, které 
dostávají podporu pro 
účely uvádění nových 
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výrobků na trh
podniky Počet podniků, které 

dostávají podporu pro 
účely zavádění výrobků
nových pro podnik

Or. en

Amendment 5
Riikka Pakarinen
za skupinu ALDE
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha – Energetika a změna klimatu

Znění navržené Komisí

JEDNOTKA NÁZEV

Energetika a změna klimatu
Energie z obnovitelných zdrojů MW Další kapacita výroby 

energie z obnovitelných 
zdrojů

Energetická účinnost domácnosti Počet domácností s lepší 
klasifikací spotřeby energie

kWh/rok Snížení spotřeby primární 
energie ve veřejných 
budovách

uživatelé Počet dalších odběratelů 
energie napojených na 
inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů tuny 
ekvivalentu 
CO2

Odhadované snížení emisí 
skleníkových plynů 
v ekvivalentu CO2

Pozměňovací návrh

JEDNOTKA NÁZEV
Energetika a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů MW Další kapacita výroby 
energie z obnovitelných 
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zdrojů
Energetická účinnost domácnosti Počet domácností s lepší 

klasifikací spotřeby energie
kWh/rok Snížení roční spotřeby 

primární energie ve 
veřejných budovách

uživatelé Počet dalších odběratelů 
energie napojených na 
inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů tuny 
ekvivalentu 
CO2

Odhadované roční snížení 
emisí skleníkových plynů 

Or. en

Amendment 6
Riikka Pakarinen
za skupinu ALDE
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha – Sociální infrastruktura

Znění navržené Komisí

JEDNOTKA NÁZEV
Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání osoby Servisní kapacita 
podporované infrastruktury 
pro péči o děti nebo 
vzdělávání

Zdraví osoby Kapacita podporovaných
zdravotnických služeb

Bydlení domácnosti Počet domácností 
využívajících lepších 
podmínek bydlení

Cestovní ruch návštěvy Počet návštěv podporované 
atrakce 

Kulturní dědictví návštěvy Počet návštěv 
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podporovaných památek
Pozměňovací návrh

JEDNOTKA NÁZEV
Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání osoby Kapacita podporované 
infrastruktury pro péči 
o děti nebo vzdělávání

Zdraví osoby Obyvatelstvo pokryté 
zlepšenými zdravotními 
službami

vypouští se
vypouští se
vypouští se

Or. en

Amendment 7
Riikka Pakarinen
za skupinu ALDE
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha – Rozvoj měst

Znění navržené Komisí

JEDNOTKA NÁZEV

Rozvoj měst
osoby Počet obyvatel žijících 

v oblastech 
s integrovanými strategiemi 
rozvoje měst

metry 
čtvereční

Nové otevřené prostory 
v městských oblastech

metry 
čtvereční

Nové veřejné nebo 
komerční budovy 
v městských oblastech

metry 
čtvereční

Nové byty v městských 
oblastech
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Pozměňovací návrh

JEDNOTKA NÁZEV

Urban Development specific 
indicators

osoby Počet obyvatel žijících 
v oblastech 
s integrovanými strategiemi 
rozvoje měst

metry 
čtvereční

Nově vytvořené nebo 
rekultivované prostory pod 
širým nebem v městských 
oblastech

metry 
čtvereční

Nově vybudované nebo 
zrenovované veřejné nebo 
komerční budovy 
v městských oblastech

Bytové 
jednotky

Renovované obytné 
prostory v městských 
oblastech

Or. en


