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Pozměňovací návrh 1
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Název zprávy 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o investování do budoucnosti: nový 
víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou 
a inkluzivní Evropu

o investování do budoucnosti: nový 
víceletý finanční rámec (VFR) pro 
inteligentní, udržitelnou a inkluzivní 
Evropu

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 11 SFEU, který 
orgánům Unie ukládá zahrnout 
požadavky na ochranu životního prostředí 
do vymezení a provádění politik a činností 
Unie, zejména s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Právní východisko 2 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na tři průřezová ustanovení 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
články 8, 9 a 10 a na článek 11 Smlouvy 
o Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společné prohlášení Rady 
a zástupců vlád členských států 
zasedajících v Radě, Evropského 
parlamentu a Komise o rozvojové politice 
Evropské unie: „Evropský konsensus“1

podepsané dne 20. prosince 2005,
__________________
1 Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. 
července 2008 o plánu SET,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na integrovaný hlavní směr 
10 o podpoře sociálního začlenění a boje 
proti chudobě,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Právní východisko 5 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Strategii pro rovnost žen 
a mužů (2010-2015), Pakt pro mládež, 
Strategii Evropské unie pro problematiku 
zdravotního postižení, Evropský pakt za 
duševní zdraví a pohodu a agendu EU 
v oblasti práv dítěte,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Právní východisko 5 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na ratifikaci Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením 
ze strany Evropské unie,

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. 
listopadu 2010 a ze dne 15. prosince 2010 
o postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu 
na rok 2011,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na práci zvláštního výboru 
Parlamentu pro finanční, hospodářskou
a sociální krizi a potřebu navázat na práci 
tohoto výboru, zejména pokud jde 
o podporu udržitelného a kvalitního růstu 
a dlouhodobých investic ve snaze čelit 
dlouhodobým dopadům krize,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

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

Ba. vzhledem k tomu, že Unie v souladu 
s článkem 311 Smlouvy o fungování 
Evropské unie zajistí prostředky nezbytné 
pro dosažení svých cílů a pro úspěšné 
provádění svých politik a že je 
financována plně z vlastních zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament má být v souladu s čl. 312 odst. 
5 a článkem 324 Smlouvy o fungování 
Evropské unie náležitě zapojen do procesu 
vyjednávání budoucího VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a vytváří nové oblasti působnosti, což by se 
mělo odrazit v příštím VFR,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva, jež vstoupila v platnost a jež
posiluje politiky Unie a vytváří nové 
oblasti působnosti, jakož i další nedávné 
závazky EU, které byly dohodnuty 
v Evropské radě a které mají významné 
finanční dopady, jako je strategie EU 
2020 a finanční podpora pro rozvojové 
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země s cílem pomoci jim v boji proti 
změně klimatu, nebyly dosud dostatečně 
zohledněny ve stávajícím VFR, a musí být 
proto zohledněny v příštím VFR,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost posiluje politiky Unie 
a vytváří nové oblasti působnosti, což by se 
mělo odrazit v příštím VFR,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva, jež vstoupila v platnost a kterou 
jakožto Ústavu pro Evropu odmítli 
francouzští a nizozemští voliči, posiluje
centralizovanou tvorbu politik Unie 
a vytváří nové oblasti činnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že by nebylo možné 
přizpůsobit nové pravomoci vyplývající 
z Lisabonské smlouvy a nové závazky EU, 
aniž by byly určeny negativní priority 
v rámci stávajícího VFR, pokud mají být 
závazky v příštím VFR zachovány na 1 % 
HND EU,

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že hodnoty 
a priority Evropské unie zakotvené 
v Lisabonské smlouvě, včetně demokracie, 
lidských práv, rovnosti mezi ženami 
a muži a sociální spravedlnosti, by měly 
tvořit rámec příštího VFR a měly by být 
zohledněny v rozpočtu EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že hodnoty 
a priority Evropské unie zakotvené 
v Lisabonské smlouvě, včetně demokracie, 
lidských práv, rovnosti mezi ženami 
a muži a sociální spravedlnosti, by měly 
vytvořit rámec příštího VFR a měly by být 
zohledněny v rozpočtu EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu 
a organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová finanční a hospodářská krize, 
přechod na nízkouhlíkovou společnost, 
demografické změny, rozvoj služeb
obecného zájmu, podpora „řádné práce“, 
rovnost žen a mužů, udržitelný 
environmentální a sociální rozvoj, 
zhoršující se globální nerovnováhy, pokud 
jde o úspory a investice, pozice běžných 
účtů, zaměstnanost a rozdělování příjmů 
a také hrozby organizovaného zločinu, 
vyžadují rozhodnou reakci ze strany Unie 
a jejích členských států; vzhledem k tomu, 
že náprava této nerovnováhy bude na 
globální i evropské úrovni vyžadovat 
kooperativní přístup zaměřený na posílení 
vnitřní poptávky a domácího hospodářství 
na cestě k sociálně a environmentálně 
udržitelnému rozvoji, a to jak v rámci 
jednotlivých regionů světa, tak v rámci 
EU, namísto stále větších požadavků na 
konkurenceschopnost, jež budou stávající 
nerovnováhy pouze dále prohlubovat, 
včetně perspektivy globální měnové války,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, zvládání změn 
klimatu, protichůdné nároky na energii, 
vodu a přírodní zdroje, demografické 
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rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu 
a organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

výzvy, včetně integrace přistěhovalců 
a ochrany žadatelů o azyl na základě 
základních hodnot a univerzálních 
lidských práv, a také chybějící skutečná 
rovnost mezi ženami a muži a hrozby 
terorismu a organizovaného zločinu, 
vyžadují rozhodnou reakci ze strany Unie 
a jejích členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu 
a organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská, sociální 
a environmentální krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, potřeba 
přechodu na udržitelnou energeticky 
účinnou společnost nevyužívající uhlík 
ani jadernou energii, demografické 
změny, nerovnosti v rozdělení příjmů, 
chudoba, posun v globálním rozdělování 
výroby a úspor k rozvíjejícím se 
ekonomikám a také hrozby přírodních 
a člověkem způsobených katastrof,
terorismu a organizovaného zločinu, 
vyžadují rozhodnou reakci ze strany Unie 
a jejích členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Giommaria 
Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu 
a organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost a hospodářství 
méně náročné na zdroje, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám, boj proti chudobě a také 
hrozby terorismu a organizovaného 
zločinu, vyžadují rozhodnou reakci ze 
strany Unie a jejích členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. Vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu
a organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

D. Vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby 
organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Cornelis de Jong
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu 
a organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu 
a organizovaného zločinu, vyžadují
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu 
a organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám, přetrvávající sociální, 
hospodářské a územní nerovnosti a také 
hrozby terorismu a organizovaného 
zločinu, vyžadují rozhodnou reakci ze 
strany Unie a jejích členských států,

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu a 
organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

D. vzhledem k tomu, že problémy, s nimiž 
se potýká Unie a její občané, jako je 
světová hospodářská krize, výrazný nárůst 
počtu nezaměstnaných, rychlý růst 
rozvíjejících se ekonomik, přechod na 
nízkouhlíkovou společnost, stárnutí 
obyvatelstva ohrožující udržitelnost jejího 
sociálního modelu, posun v globálním 
rozdělování výroby a úspor k rozvíjejícím 
se ekonomikám a také hrozby terorismu 
a organizovaného zločinu, vyžadují 
rozhodnou reakci ze strany Unie a jejích 
členských států,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
má na mezinárodní úrovni větší váhu než 
součet jejích jednotlivých členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Bas Eickhout, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že rozpočet EU 
nelze považovat za důvěryhodný nástroj 
v úsilí o stabilizaci evropských financí 
a podporu hospodářství bez smělé 
a radikální reformy VRF EU a systému 
příjmů,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že jedním 
z hlavních úkolů Unie stanovených ve 
smlouvách je podpora hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, jakož i 
solidarity mezi členskými státy,

Or. pl

Pozměňovací návrh 29
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že i přes úspěchy 
v oblasti hospodářské a sociální 
soudržnosti mezi různými oblastmi Unie, 
jichž bylo dosaženo v posledních letech, 
stále přetrvávají závažné vnitřní 
nerovnosti vyžadují zachování tradičních 
strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti,
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

De. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
budoucí evropské politiky by mělo být 
snížení nerovností mezi jejími regiony, 
a vzhledem k tomu, že viditelná a úspěšná 
politika soudržnosti má sama o sobě 
evropskou přidanou hodnotu; vzhledem 
k tomu, že všechny členské státy EU 27 
mají z takové politiky prospěch,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Bas Eickhout, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Df. vzhledem k tomu, že rozpočet EU je 
stále omezený a že vnitrostátní rozpočty 
mají problémy, což ohrožuje udržitelnost 
růstu EU, životaschopnost jejích 
programů a projektů a sociální 
spravedlnost,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Bas Eickhout, Andrew Duff
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dg. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy je „rozpočet […] financován plně 
z vlastních zdrojů“ (článek 311 SFEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsou občané EU 
vůči Unii stále náročnější a také mnohem 
kritičtější, pokud jde o její výkonnost; 
vzhledem k tomu, že veřejnost znovu 
přijme Unii za svou pouze tehdy, až budou
její občané přesvědčeni, že Unie jejich 
hodnoty a zájmy prosazuje lépe,

E. vzhledem k tomu, že jsou občané EU 
vůči Unii stále náročnější a také mnohem 
kritičtější, pokud jde o její výkonnost; 
vzhledem k tomu, že veřejnost nepřijme
Unii za svou, dokud nebudou její občané 
přesvědčeni, že Unie prosazuje jejich 
hodnoty a zájmy,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 
2020 by měla Evropě pomoci překonat 
krizi a vyjít z ní silnější díky vzniku 
nových pracovních míst a inteligentnímu 
a udržitelnému růstu, který podporuje 
sociální začlenění; vzhledem k tomu, že 

F. vzhledem k tomu, že strategie Evropa 
2020 by měla Evropě pomoci překonat 
krizi a vyjít z ní silnější díky vzniku 
nových pracovních míst a inteligentnímu 
a udržitelnému růstu, který podporuje 
sociální začlenění; vzhledem k tomu, že 
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tato strategie je založena na pěti hlavních 
cílech EU, jimiž jsou podpora 
zaměstnanosti, zlepšení podmínek pro 
inovace, výzkum a vývoj, splnění cílů 
v oblasti změny klimatu a energetiky, 
zlepšení úrovně vzdělání a podpora 
sociálního začlenění, a to zejména 
zmírněním chudoby,

tato strategie je založena na pěti hlavních 
cílech EU, jimiž jsou podpora 
zaměstnanosti, zlepšení podmínek pro 
inovace, výzkum a vývoj, splnění cílů 
v oblasti změny klimatu a energetiky, 
zlepšení úrovně vzdělání a podpora 
sociálního začlenění a kulturní 
rozmanitosti, a to zejména zmírněním 
chudoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Luis de Grandes Pascual

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F a. vzhledem k tomu, že význam 
dopravních infrastruktur pro vnitřní trh, 
daný jeho vlivem na zlepšení mobility 
občanů, zboží a služeb, jeho dopadem na 
podporu hospodářské činnosti a na tvorbu 
pracovních míst a také jeho příspěvkem
k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, vyžaduje, aby byl
odpovídajícím způsobem zohledněn
v budoucím víceletém finančním rámci,

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že rozvojové cíle 
tisíciletí jsou v souladu se snížením 
chudoby, které je podle Lisabonské 
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smlouvy jedním z hlavních cílů politiky 
EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že by měla být 
zavedena zásada sdílené pravomoci 
a odpovědnosti mezi ženami a muži 
v domácnosti, na pracovišti a v širších 
vnitrostátních i mezinárodních 
společenstvích, neboť je základním
předpokladem rovnosti, rozvoje a míru 
a je základem udržitelného rozvoje 
orientovaného na člověka,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu
a že jeho dopad se může zvýšit, jestliže 
uvolní další zdroje pro financování ze
soukromých zdrojů na podporu investic, 
a bude tak působit jako katalyzátor 
v multiplikačním efektu výdajů Unie,

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
nebude stačit pro splnění vytčených 
úkolů, pokud jeho strop zůstane na 
pouhém 1,23 % HND EU, a že jeho dopad 
se může zvýšit, jestliže uvolní další zdroje 
pro financování ze zdrojů na podporu 
sociálně a environmentálně udržitelných 
investic a vyššího počtu kvalitních 
zaměstnání v souladu s koncepcí důstojné 
a řádné práce, a bude tak působit jako 
katalyzátor v multiplikačním efektu výdajů 
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Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu 
a že jeho dopad se může zvýšit, jestliže 
uvolní další zdroje pro financování ze 
soukromých zdrojů na podporu investic, 
a bude tak působit jako katalyzátor 
v multiplikačním efektu výdajů Unie,

G. vzhledem k tomu, že je potřebná 
důkladná reforma uspořádání 
strategických priorit rozpočtových výdajů 
EU, že rozpočet Unie může být mocným 
činitelem pro reformu, pokud se výdaje EU 
zaměří na oblasti, jež stimulují 
hospodářský růst, jako jsou inovace, 
výzkum a vývoj, a že jeho dopad se může 
zvýšit, jestliže uvolní další zdroje pro 
financování ze soukromých zdrojů na 
podporu investic, a bude tak působit jako 
katalyzátor v multiplikačním efektu výdajů 
Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu 
a že jeho dopad se může zvýšit, jestliže 
uvolní další zdroje pro financování ze 
soukromých zdrojů na podporu investic, 
a bude tak působit jako katalyzátor 
v multiplikačním efektu výdajů Unie,

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu 
a že jeho dopad se může zvýšit
prostřednictvím investic,
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu 
a že jeho dopad se může zvýšit, jestliže 
uvolní další zdroje pro financování ze 
soukromých zdrojů na podporu investic, 
a bude tak působit jako katalyzátor 
v multiplikačním efektu výdajů Unie,

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie je
mocným činitelem pro reformu a že jeho 
dopad se může zvýšit, jestliže uvolní další 
zdroje pro financování ze soukromých 
zdrojů na podporu investic, a bude tak 
působit jako katalyzátor v multiplikačním 
efektu výdajů Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. Vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu 
a že jeho dopad se může zvýšit, jestliže 
uvolní další zdroje pro financování ze 
soukromých zdrojů na podporu investic, 
a bude tak působit jako katalyzátor 
v multiplikačním efektu výdajů Unie,

G. Vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu 
a že jeho dopad se může zvýšit, jestliže 
uvolní další zdroje pro financování na 
podporu investic, a bude tak působit jako 
katalyzátor v multiplikačním efektu výdajů 
Unie,

Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Bas Eickhout
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu 
a že jeho dopad se může zvýšit, jestliže 
uvolní další zdroje pro financování ze 
soukromých zdrojů na podporu investic, 
a bude tak působit jako katalyzátor 
v multiplikačním efektu výdajů Unie,

G. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie 
může být mocným činitelem pro reformu 
a že jeho dopad se může zvýšit, jestliže 
uvolní další zdroje pro financování ze 
soukromých a veřejných zdrojů na 
podporu investic, a bude tak působit jako 
katalyzátor v multiplikačním efektu výdajů 
Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že rozpočet EU 
nadále zůstává nejlepším nástrojem 
solidarity mezi členskými státy 
a koordinace a realizace společných cílů 
a zásad v dlouhodobém horizontu,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že tzv. zásada 
„spravedlivého vyrovnání“ nemá 
hospodářské opodstatnění, neboť přístup 
„čistého přispěvatele“/„čistého příjemce“ 
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nezohledňuje náležitě evropskou přidanou 
hodnotu, dominové efekty a zásadu 
solidarity mezi zeměmi EU, a podkopává 
tudíž cíl společné politiky EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že zásada řádného 
finančního řízení je jedním ze základních 
principů plnění rozpočtu Unie a že mnohé 
členské státy provádějí obtížné fiskální 
úpravy svých vnitrostátních rozpočtů; 
a vzhledem k tomu, že řádné finančního
řízení – efektivnost, účelnost, hospodárnost 
– se stává ve veřejných výdajích stále 
důležitějším, a to na úrovni Unie 
i členských států,

H. vzhledem k tomu, že zásada řádného 
finančního řízení je jedním ze základních 
principů plnění rozpočtu Unie a že řádné 
finanční řízení – efektivnost, účelnost, 
hospodárnost – je ve veřejných výdajích 
důležité, a to na úrovni Unie i členských 
států,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že by úroveň VFR 
měla být zafixována na stávajících 
reálných hodnotách, a to v souladu 
s úpravami vnitrostátních rozpočtů ze 
strany členských států a v zájmu zajištění 
zaměření pozornosti na finanční řízení; 
vzhledem k tomu, že je tudíž pro účinné 
financování strategie Evropa 2020 
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nezbytná zásadní reforma priorit na 
výdajové stránce,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že členské státy 
v současné době provádějí náročné úpravy 
svých vnitrostátních rozpočtů,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že ustanovení pro 
pravidelnou úpravu výdajových programů 
na měnící se potřeby a okolnosti byla 
nedostatečná a že složitá povaha předpisů 
a pravidel je jedním z důvodů málo 
výkonných řídících a kontrolních systémů,

I. vzhledem k tomu, že ustanovení pro 
pravidelnou úpravu výdajových programů 
na měnící se potřeby a okolnosti byla 
nedostatečná a že složitá povaha předpisů 
a pravidel a nedostatečný přístup 
orientovaný na výsledek jsou jedny
z důvodů málo výkonných řídících 
a kontrolních systémů,

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Bas Eickhout



AM\862964CS.doc 25/99 PE462.723v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že první čtyři roky 
současného VFR na období 2007–2013 
jasně ukázaly omezenou schopnost 
finančního rámce přizpůsobit se novému 
vývoji a prioritám, aniž by byly ohroženy 
ty stávající; a vzhledem k tomu, že 
současný VFR není schopen rychle 
reagovat na nové závazky, jako je např. 
Galileo, ITER, potravinový nástroj nebo 
plán evropské hospodářské obnovy,

J. vzhledem k tomu, že první čtyři roky 
současného VFR na období 2007–2013 
jasně ukázaly omezenou schopnost 
finančního rámce přizpůsobit se novému 
vývoji a prioritám, aniž by byly ohroženy
ty stávající; a vzhledem k tomu, že 
současný VFR není schopen rychle 
reagovat na nové potřeby financování, 
např. pokud jde o Galileo, EIT, 
potravinový nástroj nebo plán evropské 
hospodářské obnovy,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že první čtyři roky 
současného VFR na období 2007–2013 
jasně ukázaly omezenou schopnost 
finančního rámce přizpůsobit se novému 
vývoji a prioritám, aniž by byly ohroženy 
ty stávající; a vzhledem k tomu, že 
současný VFR není schopen rychle 
reagovat na nové závazky, jako je např. 
Galileo, ITER, potravinový nástroj nebo 
plán evropské hospodářské obnovy,

J. vzhledem k tomu, že první čtyři roky 
současného VFR na období 2007–2013 
jasně ukázaly omezenou schopnost 
finančního rámce přizpůsobit se novému 
vývoji a prioritám, aniž by byly ohroženy 
ty stávající; a vzhledem k tomu, že 
současný VFR není schopen rychle 
reagovat na nové závazky, jako je např. 
Galileo, ITER, potravinový nástroj nebo 
plán evropské hospodářské obnovy
a Stockholmský program,

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že první čtyři roky 
současného VFR na období 2007–2013 
jasně ukázaly omezenou schopnost 
finančního rámce přizpůsobit se novému 
vývoji a prioritám, aniž by byly ohroženy 
ty stávající; a vzhledem k tomu, že 
současný VFR není schopen rychle 
reagovat na nové závazky, jako je např. 
Galileo, ITER, potravinový nástroj nebo 
plán evropské hospodářské obnovy,

J. vzhledem k tomu, že první čtyři roky 
současného VFR na období 2007–2013 
ukázaly omezenou schopnost finančního 
rámce přizpůsobit se novému vývoji 
a prioritám, aniž by byly ohroženy ty 
stávající; a vzhledem k tomu, že současný 
VFR není schopen tak rychle reagovat na 
nové závazky,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na 
příspěvcích členských států je příliš 
složitý, neprůhledný, s nedostatečnými 
vazbami na stávající politiky Unie 
a postrádá spravedlnost, zejména 
s ohledem na opravné mechanismy, pro 
něž již přestaly existovat důvody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že současný systém K. vzhledem k tomu, že současný systém 
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„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý, 
neprůhledný, s nedostatečnými vazbami 
na stávající politiky Unie a postrádá 
spravedlnost, zejména s ohledem na 
opravné mechanismy, pro něž již přestaly 
existovat důvody;

„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý, 
neprůhledný, s nedostatečnými vazbami 
na stávající politiky Unie a postrádá 
spravedlnost, zejména s ohledem na 
opravné mechanismy, pro něž již přestaly 
existovat důvody;

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý, 
neprůhledný, s nedostatečnými vazbami na 
stávající politiky Unie a postrádá 
spravedlnost, zejména s ohledem na 
opravné mechanismy, pro něž již přestaly 

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý, 
neprůhledný, s nedostatečnými vazbami na 
stávající politiky Unie a postrádá 
spravedlnost;
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existovat důvody;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý,
neprůhledný, s nedostatečnými vazbami na 
stávající politiky Unie a postrádá 
spravedlnost, zejména s ohledem na 
opravné mechanismy, pro něž již přestaly 
existovat důvody;

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý 
a neprůhledný, s nedostatečnými vazbami 
na stávající politiky Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý, 
neprůhledný, s nedostatečnými vazbami na 
stávající politiky Unie a postrádá 
spravedlnost, zejména s ohledem na 
opravné mechanismy, pro něž již přestaly 
existovat důvody;

K. vzhledem k tomu, že zavedení zdroje 
z HND do systému financování EU v roce 
1988 mělo dočasně doplnit snížení 
vlastních zdrojů, avšak během dalších let 
bylo prodlouženo a posíleno a nyní je 
hlavní složkou rozpočtových zdrojů EU; 
vzhledem k tomu, že tato převaha 
umocnila snahu členských států o výpočet 
jejich čistého salda, důsledkem čehož byla 
řada rabatů, oprav, výjimek 
a kompenzací, což vedlo k tomu, že 
současný systém „vlastních zdrojů“ příliš 
složitý, neprůhledný, s nedostatečnými 
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vazbami na stávající politiky Unie 
a postrádá spravedlnost, a není tudíž 
schopen zajistit transparentní a účinné 
financování politik Unie v evropském 
zájmu a je nakonec pro evropské občany 
zcela nesrozumitelný;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý, 
neprůhledný, s nedostatečnými vazbami na 
stávající politiky Unie a postrádá 
spravedlnost, zejména s ohledem na 
opravné mechanismy, pro něž již přestaly 
existovat důvody;

K. vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ nyní převážně založený 
na příspěvcích členských států na základě 
HND neodráží ducha více než 40 let 
starých ustanovení Smlouvy, je příliš 
složitý, neprůhledný, s nedostatečnými 
vazbami na stávající politiky Unie 
a postrádá spravedlnost, zejména 
s ohledem na opravné mechanismy, pro 
něž byla důvodem úzce uplatňovaná 
koncepce národních zájmů založená na 
hotovostních převodech, jež se nehodí pro 
širší přínosy politik Unie a výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. Vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý, 

K. Vzhledem k tomu, že současný systém 
„vlastních zdrojů“ založený na příspěvcích 
členských států je příliš složitý a postrádá 
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neprůhledný, s nedostatečnými vazbami 
na stávající politiky Unie a postrádá 
spravedlnost, zejména s ohledem na 
opravné mechanismy, pro něž již přestaly 
existovat důvody,

spravedlnost, zejména s ohledem na 
opravné mechanismy, pro něž již přestaly 
existovat důvody,

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že Evropský účetní 
dvůr nikdy nevydal prohlášení 
o věrohodnosti k roční účetní závěrce,

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že strategie EU 2020 by 
měla sledovat širší politickou vizi 
budoucnosti EU jako sociální, 
konkurenceschopné, a udržitelné Unie, 
která do středu tvorby politik umístí 
člověka a ochranu životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou oblastmi, v nichž 
může Evropská unie, která je mnohem víc 
než součet svých členských států, prokázat 
svou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy jsou příliš 
velké na to, aby je každý členský stát řešil 
sám; je přesvědčen o tom, že právě zde 
může Unie jako celek, který je mnohem víc 
než součet jeho členských států, prokázat 
svou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 

1. je přesvědčen, že problémy jsou příliš 
velké na to, aby je každý členský stát řešil 
sám; je přesvědčen o tom, že právě zde 
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aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

může Unie jako celek, který je mnohem víc 
než součet jeho členských států, prokázat 
svou hodnotu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 68
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde o 
demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde o 
demografii, nedostatek energie či o změnu 
klimatu, jsou příliš velké na to, aby je 
každý členský stát řešil sám; je přesvědčen 
o tom, že právě zde může Unie jako celek, 
který je mnohem víc než součet jeho 
členských států, prokázat svou hodnotu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 69
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to,
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, boj proti chudobě, změnu 
klimatu, nebo nadměrnou poptávku po 
energii, jsou příliš velké na to, aby je 
každý členský stát řešil sám; je přesvědčen 
o tom, že právě zde může Unie jako celek, 
který je mnohem víc než součet jeho 
členských států, prokázat svou hodnotu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 70
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
dodávky energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde o 
demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o sociálně-politické výzvy, demografii, 
změnu klimatu, nebo nedostatek energie, 
jsou příliš velké na to, aby je každý členský 
stát řešil sám; je přesvědčen o tom, že 
právě zde může Unie jako celek, který je 
mnohem víc než součet jeho členských 
států, prokázat svou hodnotu;

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, nerovnost, strukturální 
nezaměstnanost, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, strukturální 
nezaměstnanost, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o demografii, migraci, změnu klimatu, 
nebo nedostatek energie, jsou příliš velké 
na to, aby je každý členský stát řešil sám; 
je přesvědčen o tom, že právě zde může 
Unie jako celek, který je mnohem víc než 
součet jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde o 
demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
hodnotu;

1. je přesvědčen, že problémy, ať již jde o 
demografii, přistěhovalectví, změnu 
klimatu, nebo nedostatek energie, jsou 
příliš velké na to, aby je každý členský stát 
řešil sám; je přesvědčen o tom, že právě 
zde může Unie jako celek, který je 
mnohem víc než součet jeho členských 
států, prokázat svou hodnotu;

Or. el

Pozměňovací návrh 76
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že v důsledku krize 
a silného omezení veřejných výdajů je pro 

vypouští se



AM\862964CS.doc 37/99 PE462.723v01-00

CS

členské státy obtížnější pokročit dále ve 
snaze o hospodářskou a sociální 
konvergenci a plně se podílet na vnitřním 
trhu; je přesvědčen, že Unie má schopnost 
myslet a jednat v souladu s dlouhodobými 
zájmy občanů EU a je méně omezena ve 
svém jednání každodenní politickou 
realitou, která působí proti dlouhodobému 
plánování;

Or. en

 Pozměňovací návrh 77
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU a je méně omezena ve svém 
jednání každodenní politickou realitou, 
která působí proti dlouhodobému 
plánování;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 78
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 

2. ačkoli se je vědom, že v důsledku 
stávající krize a silného omezení veřejných 
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státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU a je méně omezena ve svém 
jednání každodenní politickou realitou, 
která působí proti dlouhodobému 
plánování;

výdajů je pro členské státy obtížnější 
pokročit dále ve snaze o hospodářskou 
a sociální konvergenci a plně se podílet na 
vnitřním trhu; je hluboce přesvědčen, že 
řešením krize je více, a nikoli méně 
Evropy; domnívá se, že správně používaný 
víceletý finanční rámec EU představuje 
velmi důležitý nástroj pro dlouhodobé 
plánování evropského projektu a pro 
řešení strukturálních otázek, a že je 
nástrojem,, který je lépe schopen zohlednit 
evropskou perspektivu a přidanou 
hodnotu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU a je méně omezena ve svém 
jednání každodenní politickou realitou, 
která působí proti dlouhodobému 
plánování;

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU a je méně omezena ve svém 
jednání každodenní politickou realitou, 
která působí proti dlouhodobému 
plánování;

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu a že plné 
sociální dopady krize a uplatňování 
úsporných opatření vůči Evropankám a 
Evropanům je stále nejasný; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU a je méně omezena ve svém 
jednání každodenní politickou realitou, 
která působí proti dlouhodobému 
plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU a je méně omezena ve svém 
jednání každodenní politickou realitou, 
která působí proti dlouhodobému 
plánování;

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu a že plné 
sociální dopady krize a uplatňování 
úsporných opatření vůči Evropankám a 
Evropanům je stále nejasný; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU a je méně omezena ve svém 
jednání každodenní politickou realitou, 
která působí proti dlouhodobému 
plánování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu; je 
přesvědčen, že Unie má schopnost myslet 
a jednat v souladu s dlouhodobými zájmy 
občanů EU a je méně omezena ve svém 
jednání každodenní politickou realitou, 
která působí proti dlouhodobému 
plánování;

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze 
o hospodářskou a sociální konvergenci 
a plně se podílet na vnitřním trhu; je však 
přesvědčen, že pouze členské státy mají 
nezbytné znalosti ohledně svých 
individuálních potřeb a že EU se nikdy 
neukázala jako efektivní plánovač, o čemž 
svědčí vysoký počet žádostí o převod, 
o jejichž schválení je každoročně žádán 
Rozpočtový výbor, a vysoký podíl 
nevyčerpaných částek na konci roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je pro členské 
státy obtížnější pokročit dále ve snaze o 
hospodářskou a sociální konvergenci a plně 
se podílet na vnitřním trhu; je přesvědčen, 
že Unie má schopnost myslet a jednat v 
souladu s dlouhodobými zájmy občanů EU 
a je méně omezena ve svém jednání 
každodenní politickou realitou, která 
působí proti dlouhodobému plánování;

2. konstatuje, že v důsledku krize a silného 
omezení veřejných výdajů je v oblasti 
rozvoje, posilování konkurenceschopnosti 
a sociální soudržnosti pro členské státy 
obtížnější pokročit dále ve snaze o 
hospodářskou a sociální konvergenci a plně 
se podílet na vnitřním trhu; je přesvědčen, 
že Unie má schopnost myslet a jednat v 
souladu s dlouhodobými zájmy občanů EU 
a je méně omezena ve svém jednání 
každodenní politickou realitou, která 
působí proti dlouhodobému plánování;
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Or. el

Pozměňovací návrh 84
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. má za to, že strategie Evropa 2020 by 
měla Evropě pomoci překonat krizi a vyjít 
z ní silnější v důsledku zlepšení podmínek 
v oblasti inovací, výzkumu a rozvoje a 
veřejných výdajů na ně, splnění cílů EU 
v oblasti změny klimatu a energie, 
zlepšení úrovně vzdělávání a sociálního 
začlenění, zejména prostřednictvím 
snížení chudoby; zdůrazňuje, že je potřeba 
zajistit určitou míru souladu mezi 
dosahováním těchto cílů a finančními 
prostředky k tomu vyčleněnými na 
evropské a vnitrostátní úrovni; domnívá 
se, že evropský semestr by se měl zaměřit 
na zlepšení součinnosti evropských 
a vnitrostátních veřejných investic ve 
snaze lépe dosáhnout celkových 
politických cílů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Reimer Böge, Othmar Karas za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že EU musí plnit značný 
počet politických závazků, jež přímo 
vyplývají ze Smlouvy, která tvoří primární 
právo Unie; je proto přesvědčen, že 
Smlouva o EU nadále zůstává hlavním 
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referenčním bodem a směrem pro příští 
VFR a že naplnění jejích ustanovení 
nadále představuje hlavní výzvu pro Unii 
jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje význam pečlivého 
posouzení, jak byly splněny dohodnuté 
politické cíle ve stávajícím VFR, ve snaze 
získat cenné informace pro příští VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Bas Eickhout, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. domnívá se, že spojení „udržitelné 
zdroje pro Evropskou unii“ znamená 
v první řadě reformu „systému zdrojů“ 
rozpočtu EU s cílem nahradit stávající 
příspěvky členských států skutečnými 
evropskými zdroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 2 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. domnívá se, že nedávné události 
ukázaly, že eurozóna potřebuje pevnou 
ekonomickou správu a že měnový pilíř bez 
pilíře sociálního a hospodářského je 
odsouzen k neúspěchu; vzhledem k tomu 
považuje za nezbytné, aby Unie posílila 
svůj systém hospodářské správy s cílem 
zajistit provedení strategie EU 2020 
(obnovit a udržet dlouhodobý hospodářský 
růst), zabránit opakování stávající krize 
a ochránit evropský projekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 2 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2f. je přesvědčen, že žádná unie států 
s jednotným integrovaným trhem s volným 
pohybem pracovníků, služeb a zboží a se 
svobodnou hospodářskou soutěží jakožto 
hlavní hospodářskou zásadou se nemůže 
rozvíjet a přežít bez politiky, která 
umožňuje všem svým občanům využít 
příležitostí, jež nabízí jednotný trh, 
a chránit se před nejvíce nežádoucími 
dopady fungování Unie; v tomto ohledu se 
domnívá, že politika soudržnosti EU je 
hlavním evropským nástrojem, který může 
fungovat v opačném směru proti silným 
a rostoucím trendům směrem k sociální 
a územní odlišnosti v důsledku výraznější 
hospodářské soutěže, náročnějšího 
vnitřního trhu a společné platformy vůči 
globalizovanému světu; v tomto ohledu by 
neměla být považována pouze za důležitý 
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nástroj soudržnosti a harmonického 
rozvoje celého území Unie, ale rovněž za 
zásadní podmínku pro přežití 
a prohloubení evropského projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. je přesvědčen, že problémy, ať již jde 
o růst a pracovní místa, snížení chudoby, 
demografii, změnu klimatu, nebo 
nedostatek energie, jsou příliš velké na to, 
aby je každý členský stát řešil sám; je 
přesvědčen o tom, že právě zde může Unie 
jako celek, který je mnohem víc než součet 
jeho členských států, prokázat svou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý
růst;

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
deregulovaný finanční trh umožňující 
nástup finanční a hospodářské krize, 
zhoršení makroekonomické nerovnováhy 
v rámci Evropské unie, neoptimální 
produktivita způsobená politikou EU 
a členských států na podporu odvětví 
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s nízkými mzdami (aby se vyplatilo 
pracovat), cyklická nezaměstnanost, 
prohloubení chudoby a sociálního 
vyloučení vlivem úsporných opatření, 
nárůst počtu nejistých pracovních míst 
v důsledku uplatňování stále vyšší 
flexibility trhu práce, rostoucí nerovnost 
v rozdělování příjmů a bohatství, 
ekologická stopa čtyřikrát převyšující 
úroveň potřebnou pro environmentální 
udržitelnost, nedostatečné investice do 
vzdělání, odborné přípravy a dovedností 
pro udržitelný rozvoj a slabé hospodářské 
a sociální vyhlídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost a zastaralé dovednosti 
a slabý růst; v zájmu překonání těchto 
strukturálních problémů zdůrazňuje 
potřebnost investic v klíčových oblastech, 
jako je vzdělání, výzkum a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
rozdíly v produktivitě, strukturální 
nezaměstnanost a nerovnosti v příjmech, 
nedostatečná flexibilita trhu práce 
a zastaralé chápání dovednosti a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, vysoká míra 
veřejného dluhu, velké rozpočtové 
schodky, strukturální nezaměstnanost, 
nedostatečná flexibilita trhu práce 
a zastaralé dovednosti a slabý růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
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nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce, přetrvávající překážky na 
vnitřním trhu, nízká pracovní mobilita 
a zastaralé dovednosti a slabý růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství některých členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

3. Poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství některých členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 98
Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti a slabý 
růst;

3. poukazuje na to, že krize zdůraznila 
strukturální problémy, které musí řešit 
hospodářství většiny členských států: 
neoptimální produktivita, strukturální 
nezaměstnanost, nedostatečná flexibilita 
trhu práce a zastaralé dovednosti
přispívající ke slabému růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že jedním 
z nejdůležitějších cílů EU je posílit její 
konkurenceschopnost a usnadnit 
přeměnu na nejsilnější znalostní 
ekonomiku na světě; zdůrazňuje, že příští 
VFR by měl podporovat tento vývoj ve 
všech oblastech politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
Unie rovněž zaostává v terciárním 
vzdělání, protože pouze asi 30 evropských 
univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic a na základě skutečnosti, 
že každý rok opouští čínské univerzity 
okolo 300 000 inženýrů, může být Asie 
v roce 2025 v čele vědeckého a
technického vývoje na úkor Unie a 
Spojených států; konstatuje, že Unie 
rovněž zaostává v terciárním vzdělání, 
protože pouze asi 30 evropských univerzit 
patří mezi prvních 100 tvořících světovou 
špičku; zdůrazňuje, že Evropa také 
zaostává v dovednostech a upozorňuje na 
skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, 
že Unie rovněž zaostává v terciárním 
vzdělání, protože pouze asi 30 evropských 
univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje; 
připomíná však, že tyto změny představují 
nejen velké výzvy, ale jsou také 
příležitostí, například pokud jde o výrazný 
růst vývozního potenciálu pro EU;
konstatuje, že Unie zaostává v terciárním 
vzdělání, protože pouze asi 30 evropských 
univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
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nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
Unie rovněž zaostává v terciárním 
vzdělání, protože pouze asi 30 evropských 
univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
členské státy rovněž zaostávají
v terciárním vzdělání, protože pouze asi 30 
evropských univerzit patří mezi prvních 
100 tvořících světovou špičku; zdůrazňuje, 
že Evropa také zaostává v dovednostech 
a upozorňuje na skutečnost, že do roku 
2020 bude 16 milionů pracovních míst 
vyžadovat vysokou kvalifikaci, zatímco 
poptávka po nízké kvalifikaci poklesne 
o 12 milionů pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 4.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
Unie rovněž zaostává v terciárním 
vzdělání, protože pouze asi 30 evropských 

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
Unie a členské státy rovněž zaostávají
v terciárním vzdělání, protože pouze asi 30 
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univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

evropských univerzit patří mezi prvních 
100 tvořících světovou špičku; zdůrazňuje, 
že Evropa také zaostává v dovednostech 
a upozorňuje na skutečnost, že do roku 
2020 bude 16 milionů pracovních míst 
vyžadovat vysokou kvalifikaci, zatímco 
poptávka po nízké kvalifikaci poklesne 
o 12 milionů pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
Unie rovněž zaostává v terciárním 
vzdělání, protože pouze asi 30 evropských 
univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
Unie rovněž zaostává v terciárním 
akademickém a profesním vzdělání, mimo 
jiné protože pouze asi 30 evropských 
univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
Unie rovněž zaostává v terciárním 
vzdělání, protože pouze asi 30 evropských 
univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst;

4. připomíná, že na základě současných 
trendů investic může být Asie v roce 2025 
v čele vědeckého a technického vývoje na 
úkor Unie a Spojených států; konstatuje, že 
Unie rovněž zaostává v terciárním 
vzdělání, protože pouze asi 30 evropských 
univerzit patří mezi prvních 100 tvořících 
světovou špičku; zdůrazňuje, že Evropa 
také zaostává v dovednostech a upozorňuje 
na skutečnost, že do roku 2020 bude 16 
milionů pracovních míst vyžadovat 
vysokou kvalifikaci, zatímco poptávka po 
nízké kvalifikaci poklesne o 12 milionů 
pracovních míst; zdůrazňuje, že neúspěch 
Lisabonské strategie nevyvolává mnoho 
optimismu, že by strategie Evropa 2020 
tuto situaci vyřešila;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na nezaměstnanost, jež 
výrazně vzrostla v důsledku finanční 
a hospodářské krize a která je nyní trvale 
vysoká a s 23 miliony nezaměstnaných v 
EU 27 představuje zvýšení o 45 % resp. 7 
milionů osob ve srovnání se stavem na 
počátku roku 2008, tedy před tím, než 
krize začala; vyjadřuje obavu, že zejména 
nezaměstnanost mladých lidí, jež dosahuje
19,9 %, je stále velmi vysoká; obává se, že 
podíl obyvatelstva, které je ohroženo 
chudobou, zůstane na vysoké úrovni, 
dokud se nepodaří zvýšit míru 
zaměstnanosti a snížit nezaměstnanost; 
vítá tudíž výslovně priority strategie EU 
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2020, které jsou vhodné pro zvládnutí
sociálně-politických výzev.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje proto naléhavou potřebu
EU zvrátit trend poklesu veřejných 
investic, podpory investic do vzdělání 
a celoživotního učení pro zlepšení 
dovedností lidí; je přesvědčen, že by 
vzdělání mělo pro Unii představovat 
veřejný statek, s investicemi do všech 
aspektů vzdělávacího systému, do 
kvalitního vzdělávání a rozšiřování 
přístupu k vysokoškolskému vzdělávání; 
připomíná, že vysoká míra předčasného 
ukončení školní docházky a omezený 
přístup k vyššímu a univerzitnímu 
vzdělání jsou základními faktory, jež se 
podílejí na vzniku a vysoké míře 
dlouhodobé nezaměstnanosti a maří šance 
na sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Dílčí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Demografické problémy Problematika boje proti nezaměstnanosti 
a návrhu týkajícího se evropské 
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společnosti umožňující začlenění

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Problematika boje proti nezaměstnanosti 
a návrhu týkajícího se evropské 
společnosti umožňující začlenění
4c. domnívá se, že jedním z velkých 
problémů, jimž Evropská unie čelí, je 
udržení konkurenceschopnosti, zvýšení 
růstu a boj s vysokou nezaměstnaností, 
přičemž zaměření na náležité fungování 
trhu práce a na sociální podmínky je 
životně důležité pro zlepšení stavu 
zaměstnanosti; vyzývá proto k vytvoření 
nové agendy na podporu důstojné práce, 
zajištění práv pracujících v celé Evropě 
a zlepšení pracovních podmínek; 
připomíná, že jedním z pěti hlavních cílů 
strategie EU 2020 je snížit počet osob 
ohrožených chudobou o 20 milionů; 
domnívá se, že pro dosažení tohoto cíle by 
měla být přijata vhodná opatření a tento 
absolutní cíl by měl být spojen s cílem 
snížit chudobu v každém členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Dílčí nadpis
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Demografické problémy Sociálně-politické problémy

Or. de

Pozměňovací návrh 111
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

5. trvá na tom, že členské státy musí řešit 
demografické problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje v této 
souvislosti potřebu reformy trhu práce 
a důchodového systému v celé EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
pokud bude zvolen správný postup, lze to 
zajistit prostřednictvím posílené 
a otevřené politiky v oblasti migrace 
a zjednodušení a zvýšení zapojení skupin 
obyvatelstva s nízkou účastí na trhu práce, 
jako jsou ženy, mladí lidé a zdravotně 
postižené osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
menší počet pracujících a vyšší podíl lidí 
v důchodu bude stále více zatěžovat její 
systémy sociálního zabezpečení a její 
ekonomickou konkurenceschopnost, což
lze řešit mimo jiné prostřednictvím 
migrační politiky a aktivních programů 
sociálního začlenění, jež skupiny s nízkou 
úrovní zaměstnanosti přiblíží trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy tím, že zváží 
společné přístupy například
k důchodovým systémům a věku odchodu 
do důchodu v členských státech; 
konstatuje, že kombinace menšího počtu 
pracujících a vyššího podílu lidí v důchodu 
bude stále více zatěžovat její systémy 
sociálního zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu by mohla
stále více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost, pokud nebude plně 
využito bohatství rozmanitosti a talentu 
evropské pracovní síly;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ilda Figueiredo
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. Trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

5. Trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy, což vyžaduje větší 
podporu rodičovství ve všech směrech a 
zachování evropského sociálního modelu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

5. trvá na tom, že členské státy musí řešit 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. trvá na tom, že Unie musí řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
více zatěžovat její systémy sociálního 

5. trvá na tom, že Unie musí mít 
dostatečné zdroje, aby mohla řešit své 
demografické problémy; konstatuje, že 
kombinace menšího počtu pracujících 
a vyššího podílu lidí v důchodu bude stále 
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zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

více zatěžovat její systémy sociálního 
zabezpečení a její ekonomickou 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že demografické trendy 
spojené s věkem jsou umocněny migrací 
v rámci EU vzhledem ke stále existujícím 
sociálně-ekonomickým nerovnostem; je 
přesvědčen, že Evropská unie může 
výrazně přispět ke snížení těchto 
nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sociální problémy
5b. trvá na tom, že více než 165 milionů 
žen a mužů v Evropě žije pod hranicí 
chudoby, že nerovnosti na základě 
pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace 
a zdravotního postižení jsou stále 
rozšířené a že nejzranitelnější skupiny ve 
společnosti byly krizí postiženy nejvíce, 
což vyžaduje zásadní opatření v zájmu 
sociálního začlenění a sociální 
spravedlnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sociální problémy
5c. trvá na tom, že více než 100 milionů 
žen a mužů v Evropě žije pod hranicí 
chudoby, že nerovnosti na základě 
pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace 
a zdravotního postižení jsou stále 
rozšířené a že nejzranitelnější skupiny ve 
společnosti byly krizí postiženy nejvíce, 
což vyžaduje zásadní opatření v zájmu 
sociálního začlenění a sociální 
spravedlnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Sociální problémy
5d. trvá na tom, že více než 100 milionů 
žen a mužů v Evropě žije pod hranicí 
chudoby, že nerovnosti na základě 
pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace 
a zdravotního postižení jsou stále 
rozšířené a že nejzranitelnější skupiny ve 
společnosti byly krizí postiženy nejvíce, 
což vyžaduje zásadní opatření v zájmu 
sociálního začlenění a sociální 
spravedlnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 124
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 5 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5e. uznává, že právní předpisy přijaté na 
základě článku 19 SFEU napomáhají 
posílení růstu, mobility a začlenění 
evropských rezidentů prostřednictvím 
rozšíření přístupu k zaměstnanosti, 
službám, bydlení a vzdělání;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 5 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5f. konstatuje však, že nerovnost 
a strukturální diskriminace je v EU stále 
všudypřítomná, zatímco mnoho členských 
států využilo hospodářskou krizi jako 
příležitosti k výraznému omezení investic 
do opatření na podporu rovnosti, nebo 
dokonce pro přehodnocení svých právních 
závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Jürgen Klute
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Návrh usnesení
Bod 5 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5g. varuje, že takové vyvázání ohrozí 
odolnost Unie a členských států, kteří čelí 
dopadům pokračující finanční 
a hospodářské krize, a jejich schopnost 
splnit cíle strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 5 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5h. konstatuje, že kombinaci nižšího 
podílu pracujícího obyvatelstva a vyššího 
podílu důchodců lze zvládnout, pokud se 
členským státům podaří udržet průměrný 
roční růst produktivity práce na úrovni
1,1 - 1,4 % jako v minulých desetiletích; 
zdůrazňuje, že další rezervy v produktivitě 
by bylo možno mobilizovat zvýšením 
energetické účinnosti a efektivním 
využíváním zdrojů (faktor 4 do roku 
2020/25 a faktor 10 do roku 2050); 
zdůrazňuje, že takový celkový růst 
produktivity by mohl vést ke zvýšení 
přidané hodnoty a snížení náročnosti na 
pracovní sílu, poskytnout zdravý základ 
pro spravedlivé přerozdělování příjmů 
mezi hospodářsky aktivní a neaktivní 
osoby (jako jsou např. důchodci, děti, žáci 
nebo studenti) a posílit stát blahobytu; 
zdůrazňuje, že důchody nezpůsobují pouze 
náklady, ale že rovněž stimulují domácí 
poptávku; zdůrazňuje dále, že rostoucí 
počet důchodců vytváří nová pracovní 
místa v oblasti sociálních služeb 
a zdravotnictví;
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Or. en

Pozměňovací návrh 128
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní
hospodaření se surovinami vystaví občany 
škodlivým a nákladným cenovým šokům, 
což ohrozí ekonomickou bezpečnost 
a přispěje ke změně klimatu;

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard ještě více zesílí již nyní 
neudržitelnou globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
globální i místní životní prostředí; uvádí, 
že do roku 2050 poptávka po potravinách 
pravděpodobně vzroste o 70 % a že 
neudržitelné využívání surovin 
a hospodaření s nimi vystaví občany 
škodlivé konkurenci mezi potravinami, 
ochranou přírody a výrobou energie, 
jakož i nákladným cenovým šokům 
a spekulaci, což ohrozí ekonomickou 
a potravinovou bezpečnost a ještě více 
přispěje ke změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní 
hospodaření se surovinami vystaví občany 
škodlivým a nákladným cenovým šokům, 

6. vyjadřuje obavu, že zvýšení světové 
populace z 6 na 9 miliard zesílí globální 
konkurenci v přírodních zdrojích a ještě 
více zatíží životní prostředí; uvádí, že do 
roku 2050 poptávka po potravinách 
pravděpodobně vzroste o 70 % a že 
neefektivní hospodaření se surovinami 
vystaví občany škodlivým a nákladným 
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což ohrozí ekonomickou bezpečnost 
a přispěje ke změně klimatu;

cenovým šokům, což ohrozí ekonomickou 
bezpečnost a přispěje ke změně klimatu; 
zdůrazňuje tudíž, že je potřeba, aby EU 
přijala okamžité kroky a aby se ujala 
vůdčí úlohy v procesu směrem 
k hospodářství založenému na 
udržitelných zdrojích;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní 
hospodaření se surovinami vystaví občany 
škodlivým a nákladným cenovým šokům, 
což ohrozí ekonomickou bezpečnost 
a přispěje ke změně klimatu;

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní 
hospodaření se surovinami vystaví občany 
škodlivým a nákladným cenovým šokům
a může míst závažné dopady pro průmysl, 
pokud jde o obchodní příležitosti, včetně 
omezení přístupu k surovinám, což ohrozí 
ekonomickou bezpečnost a přispěje ke 
změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard zesílí globální konkurenci 

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
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v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní 
hospodaření se surovinami vystaví občany 
škodlivým a nákladným cenovým šokům, 
což ohrozí ekonomickou bezpečnost 
a přispěje ke změně klimatu;

v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí a bude závažnou hrozbou 
pro kvalitu života za Zemi; uvádí, že do 
roku 2050 poptávka po potravinách 
pravděpodobně vzroste o 70 % a že 
nedostatečný pokrok v míře recyklace 
a neefektivní hospodaření se surovinami 
vystaví občany škodlivým a nákladným 
cenovým šokům, což ohrozí ekonomickou 
bezpečnost a přispěje ke změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Ville Itälä

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní 
hospodaření se surovinami vystaví občany 
škodlivým a nákladným cenovým šokům, 
což ohrozí ekonomickou bezpečnost 
a přispěje ke změně klimatu;

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní 
hospodaření se surovinami a komoditní 
trhy vystaví občany škodlivým 
a nákladným cenovým šokům, což ohrozí 
ekonomickou bezpečnost a přispěje ke 
změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 6. varuje, že zvýšení světové populace z 6 
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na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní 
hospodaření se surovinami vystaví občany 
škodlivým a nákladným cenovým šokům, 
což ohrozí ekonomickou bezpečnost 
a přispěje ke změně klimatu;

na 9 miliard zesílí globální konkurenci 
v přírodních zdrojích a ještě více zatíží 
životní prostředí; uvádí, že do roku 2050 
poptávka po potravinách pravděpodobně 
vzroste o 70 % a že neefektivní 
hospodaření se surovinami a komoditní 
trhy vystaví občany škodlivým 
a nákladným cenovým šokům, což ohrozí 
ekonomickou bezpečnost a přispěje ke 
změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb; varuje, že 
v důsledku politické nestability energeticky 
bohatých zemích se rovněž zhorší kolísání 
cen a nejistota dodávek;

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb, pokud EU 
a členské státy nevyvinou vlastní zdroje 
energie a nerealizují svůj vlastní 
energetický potenciál, a to při plném 
zohlednění závazků EU v oblasti energie 
a klimatu, jakož i bezpečnostních aspektů, 
které je nutno v důsledku jaderné nehody 
v Japonsku revidovat, pokud jde o jaderné 
elektrárny; varuje, že v důsledku politické 
nestability v energeticky bohatých zemích 
se rovněž zhorší kolísání cen a nejistota 
dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Herbert Reul, Markus Pieper
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb; varuje, že v 
důsledku politické nestability energeticky 
bohatých zemích se rovněž zhorší kolísání 
cen a nejistota dodávek;

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb, pokud 
členské státy nezavedou vnitrostátní 
a místní programy na podporu 
energetické účinnosti, a nedojde tímto 
způsobem k poklesu poptávky po energii; 
varuje, že v důsledku politické nestability v 
energeticky bohatých zemích se rovněž 
může zhoršit kolísání cen a nejistota 
dodávek; důrazně proto požaduje 
diverzifikaci obchodních partnerů a 
varuje v této souvislosti před 
protekcionistickými opatřeními ze strany 
EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb; varuje, že 
v důsledku politické nestability energeticky 
bohatých zemích se rovněž zhorší kolísání 
cen a nejistota dodávek;

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb, pokud EU 
a členské státy nezvýší své úsilí o rozvoj 
vlastních zdrojů energie a nerealizují svůj 
vlastní potenciál v oblasti energetické 
účinnosti; varuje, že v důsledku politické 
nestability v energeticky bohatých zemích 
se rovněž zhorší kolísání cen a nejistota 
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dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb; varuje, že 
v důsledku politické nestability energeticky 
bohatých zemích se rovněž zhorší kolísání 
cen a nejistota dodávek;

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na potřebu výrazně snížit 
spotřebu energie v Evropě s cílem omezit
závislost na dovozu energie; varuje, že 
v důsledku politické nestability v 
energeticky bohatých zemích se rovněž 
zhorší kolísání cen a nejistota dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb; varuje, že 
v důsledku politické nestability energeticky 
bohatých zemích se rovněž zhorší kolísání 
cen a nejistota dodávek;

7. upozorňuje na rostoucí globální spotřebu 
energie a na skutečnost, že závislost na 
dovozu energie se bude dále zvyšovat, 
přičemž Unie bude do roku 2050 dovážet 
téměř dvě třetiny svých potřeb, pokud 
stávající energetické politiky nebudou 
přiměřené upraveny; varuje, že v důsledku 
politické nestability energeticky v bohatých 
zemích se rovněž zhorší kolísání cen 
a nejistota dodávek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že „Plán Komise pro 
dosažení konkurenceschopné 
nízkouhlíkové ekonomiky v roce 2050“ 
uvádí, že pokud EU bude následovat tento 
plán, dojde ke snížení průměrných 
nákladů na palivo o 175 až 320 mld. EUR 
ročně; považuje to za významný argument 
pro zvýšení cíle EU v oblasti omezování 
změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. podporuje myšlenku, že by veškeré 
finanční prostředky EU jako celek měly 
vést ke zlepšení obecného stavu 
evropského životního prostředí, a tím i ke 
snížení emisí skleníkových plynů, které 
bude přinejmenším odpovídat cílům 
vytýčeným ve stávajících právních 
předpisech EU; navrhuje proto, aby byla 
vypracována celková analýza pozitivních 
a negativních dopadů, jež mají výdaje EU 
na klima a životní prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Luis de Grandes Pascual

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Transevropské infrastrukturní sítě 

7 c. trvá na tom, že transevropské 
infrastrukturní sítě jsou zásadní pro 
zajištění správného fungování vnitřního 
trhu a že rozvoj transevropských 
dopravních, energetických a 
telekomunikačních sítí je klíčový pro 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, a tím i pro 
konkurenceschopnost Evropy; 
zdůrazňuje, že infrastrukturní projekty 
vytvářejí přidanou hodnotu a přispívají 
k dosažení dalších cílů v souladu se 
strategií Evropa 2020; trvá dále na tom, že 
je třeba vyvinout větší úsilí v zájmu 
zajištění přeshraničních propojení a 
v zájmu odstranění míst s nedostatečnou 
průchodností a v zájmu podpory 
interoperability a intermodality v oblasti 
dopravních infrastruktur; žádá proto, aby 
byla v budoucím víceletém finančním 
rámci na transevropské sítě vyčleněna 
odpovídající část rozpočtu;

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
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přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie;

přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie;

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje lepší 
porozumění problémům na úrovni 
členských států, a nemůže probíhat na 
úrovni Unie, neboť ta není schopna 
reagovat na tyto problémy na prvním 
místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
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osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie;

osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie; je přesvědčen, že vnější rozměr 
bezpečnosti EU je úzce spojen 
s demokracií, právním státem a řádnou 
správou věcí veřejných ve třetích zemích 
a že EU má zvláštní odpovědnost k nim 
přispívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie;

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti; je přesvědčen, že řešení 
problémů bezpečnosti 21. století při 
zachování základních práv a osobní 
svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou svobody, 
spravedlnosti a bezpečnosti; je přesvědčen, 
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bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie;

že řešení problémů bezpečnosti 21. století 
při zachování základních práv a svobod
proto vyžaduje globální a preventivní 
reakce, které může poskytnout jen aktér 
o velikosti Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie;

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
lidských práv a osobní svobody proto 
vyžaduje globální a preventivní reakce, 
které může poskytnout jen aktér o velikosti 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
lidských práv a osobní svobody proto 
vyžaduje globální a preventivní reakce, 
které může poskytnout jen aktér o velikosti 
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unie; Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, které může 
poskytnout jen aktér o velikosti Evropské 
unie;

8. zastává názor, že globalizace zvýšila 
pocit zranitelnosti zrušením hranic mezi 
vnitřní a vnější formou bezpečnosti; je 
přesvědčen, že řešení problémů 
bezpečnosti 21. století při zachování 
osobní svobody proto vyžaduje globální 
a preventivní reakce, což si vyžádá 
opatření ze strany Evropské unie a ¨jejích 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že respektování lidských 
práv a svobod prostřednictvím přistoupení 
EU k Evropské úmluvě o ochraně 
lidských práv a základních svobod by 
rovněž mohlo být posíleno politickými 
prioritami příštího VFR;

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že silnější 
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. Je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že silnější 
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací;

9. Je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 153
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že silnější 
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací;

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc nese mezinárodní odpovědnost 
a musí hrát v plné míře svou odpovídající 
roli na mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že silnější 
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
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globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že silnější 
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací;

globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně a v souladu se zásadami 
stanovenými v Listině základních práv, 
která se nyní vztahuje na veškeré vnější 
politiky Unie; trvá na tom, že silnější 
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací; 
připomíná, že různé finanční nástroje EU 
musí respektovat zásadu soudržnosti 
politiky ve prospěch rozvoje za účelem 
splnění celkového cíle vymýtit chudobu 
a hlad v rámci EU i vně jejích hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že silnější
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací;

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že vnější 
zastoupení by mělo sloužit společným 
evropským cílům;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že silnější 
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací;

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně a koherentně; trvá na 
tom, že silnější vnější zastoupení bude 
muset jít ruku v ruce s větší vnitřní 
koordinací;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Thijs Berman

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
ve světě; zdůrazňuje, že Unie bude 
znamenat přidanou hodnotu pro globální 
scénu a bude ovlivňovat rozhodnutí 
globální politiky pouze v případě, že bude 
jednat kolektivně; trvá na tom, že silnější 
vnější zastoupení bude muset jít ruku 
v ruce s větší vnitřní koordinací;

9. je přesvědčen, že Evropská unie jako 
hlavní politická, hospodářská a obchodní 
velmoc musí hrát v plné míře svou roli na 
mezinárodní scéně; připomíná, že 
Lisabonská smlouva dává nové nástroje 
k lepšímu prosazování evropských zájmů 
a hodnot ve světě; zdůrazňuje, že Unie 
bude znamenat přidanou hodnotu pro 
globální scénu a bude ovlivňovat 
rozhodnutí globální politiky pouze 
v případě, že bude jednat kolektivně; trvá 
na tom, že silnější vnější zastoupení bude
muset jít ruku v ruce s větší vnitřní 
koordinací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Giovanni La Via, Mario Mauro

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. má za to, že vzhledem k hluboké krizi, 
jež postihla několik zemí ve středomořské 
oblasti, je nezbytné zahájit velký evropský 
plán pro zajištění růstu a hospodářského 
a demokratického rozvoje těchto zemí 
a pro stabilizaci celého středomořského 
regionu;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Nedokončený jednotný trh
9b. konstatuje, že stále existuje mnoho 
překážek pro volný pohyb zboží, služeb, 
kapitálu a osob na jednotném trhu, jako 
jsou například právní překážky, 
nedostatečná fyzická a právní 
infrastruktura, neexistence dialogu mezi 
správními systémy a nedostatečné právní 
předpisy jednotného trhu v oblasti nových 
hospodářských odvětví, jako je 
elektronický obchod a inovační služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Jürgen Creutzmann
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Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. zdůrazňuje, že vzhledem 
k přetrvávající roztříštěnosti trhu, erozi 
politické a sociální podpory integrace trhu 
a odklonu politické pozornosti od 
jednotného trhu za poslední desetiletí je 
potřebné ambiciózní oživení jednotného 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že posilování pocitu 
sounáležitosti veřejnosti s Unií se musí stát 
hnací silou kolektivních opatření; věří, že 
„řádná správa věcí veřejných“ je zdaleka 
nejsilnějším prostředkem Unie k zajištění 
trvalé angažovanosti a zapojení občanů;

10. není přesvědčen, že posilování pocitu 
sounáležitosti veřejnosti s Unií by se mělo
stát hnací silou kolektivních opatření; věří, 
že „řádná správa věcí veřejných“ by byla 
zásadním prostředkem Unie k zajištění 
angažovanosti a zapojení občanů; 
konstatuje, že EU je v tomto smyslu 
daleko od splnění minimálních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že posilování pocitu 
sounáležitosti veřejnosti s Unií se musí stát 

10. je přesvědčen, že posilování pocitu 
důvěry veřejnosti v Unii se musí stát hnací 
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hnací silou kolektivních opatření; věří, že 
„řádná správa věcí veřejných“ je zdaleka 
nejsilnějším prostředkem Unie k zajištění 
trvalé angažovanosti a zapojení občanů;

silou politiky; věří, že „řádná správa věcí 
veřejných“ je zdaleka nejsilnějším 
prostředkem Unie k zajištění trvalé 
angažovanosti a zapojení občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je přesvědčen, že posilování pocitu 
sounáležitosti veřejnosti s Unií se musí stát 
hnací silou kolektivních opatření; věří, že 
„řádná správa věcí veřejných“ je zdaleka 
nejsilnějším prostředkem Unie k zajištění 
trvalé angažovanosti a zapojení občanů;

10. je přesvědčen, že posilování pocitu 
sounáležitosti veřejnosti s Unií se musí stát 
hnací silou kolektivních opatření; věří, že 
„řádná správa věcí veřejných“, demokracie 
a sociální dialog jsou zdaleka 
nejsilnějšími prostředky Unie k zajištění 
trvalé angažovanosti a zapojení občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Miguel Portas, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. Je přesvědčen, že upevňování pocitu 
příslušnosti k Unii musí být hnacím 
motorem ve společných postupech; 
domnívá se, že zajišťování hospodářské 
regulace, která by podporovala plnou 
zaměstnanost, je zdaleka nejsilnějším 
prostředkem, kterým Unie disponuje, aby 
zaručila trvalé zapojení a mobilizaci svých 
občanů;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 165
James Elles

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pohled vpřed
10b. poznamenává, že globální souvislosti 
tvorby evropské se rychle mění, a to 
v neposlední řadě v důsledku 
neochabujícího růstu síly a vlivu Asie; 
uznává rostoucí potřebu Evropské unie 
uvažovat strategicky o budoucích 
hlavních výzvách a o jejich vzájemné 
provázanosti; podporuje koncepci rozvoje 
účinného interinstitucionálního systému, 
který by v evropském zájmu vyhodnocoval 
dlouhodobé trendy globálního systému; 
vyjadřuje přání, aby byl pilotní návrh 
rozpočtu na rok 2010 ze dne 25. ledna 
2009, v němž se počítá s vytvořením 
Evropského systému pro strategickou 
a politickou analýzu (ESPAS), realizován
podle původního plánu do roku 2012; 
žádá dotčené orgány, aby nalezly 
praktické způsoby spolupráce s cílem 
vytvořit relevantní interinstitucionální 
systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu 
vytvořit evropskou přidanou hodnotu

11. konstatuje, že výdaje EU neposkytují 
členským státům přidanou hodnotu, neboť 
EU v minulosti ignorovala skutečné zájmy 
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(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji 
a snižovat státní výdaje;

evropských občanů a nelze jí v tomto 
ohledu důvěřovat do budoucna;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu 
vytvořit evropskou přidanou hodnotu 
(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji 
a snižovat státní výdaje;

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu 
vytvořit evropskou přidanou hodnotu 
(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji 
a snižovat státní výdaje; zdůrazňuje, že 
cílem musí být inteligentní a moderní 
rozpočet Unie nastavený v souladu 
s prioritními politickými cíli, zejména se 
zaměřením na oblasti podporující růst, 
spíše než všezahrnující rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu 
vytvořit evropskou přidanou hodnotu 
(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji 
a snižovat státní výdaje;

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu 
vytvořit evropskou přidanou hodnotu 
(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji 
a snižovat státní výdaje; připomíná, že 
rozpočet EU je v první řadě investičním 
rozpočtem, který může generovat více 
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investic z veřejných či soukromých zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu 
vytvořit evropskou přidanou hodnotu 
(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji 
a snižovat státní výdaje;

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů, katalyzačním účinkům,
úsporám z rozsahu a pozitivnímu 
přeshraničnímu a dominovému efektu 
vytvořit evropskou přidanou hodnotu 
(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji či 
rychleji a snižovat státní výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu
vytvořit evropskou přidanou hodnotu 
(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji 
a snižovat státní výdaje;

11. zdůrazňuje, že hlavním účelem 
rozpočtových výdajů EU je vytvořit 
evropskou přidanou hodnotu (EPH) díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu, 
a tím přispět k dosažení dohodnutých 
společných politických cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů a úsporám z rozsahu 
vytvořit evropskou přidanou hodnotu
(EPH), a tím přispět k dosažení 
dohodnutých politických cílů efektivněji 
a snižovat státní výdaje;

11. zdůrazňuje, že výdaje EU mohou díky 
sdružování zdrojů, úsporám z rozsahu
a vytvoření evropské přidané hodnoty
(EPH) přispět k dosažení dohodnutých 
politických cílů efektivněji a snižovat státní 
výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je přesvědčen, že příklady politik EU 
s potenciálně vysokou evropskou 
přidanou hodnotou ex ante zahrnují 
mimo jiné projekty výzkumu a inovace 
s velkými úsporami z rozsahu nebo 
kritickou masou požadavků, projekty 
fyzické a digitální infrastruktury, zejména 
transevropské sítě, změnu klimatu 
a mezinárodní pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Britta Reimers, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

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

11b. připomíná, že jakékoli zdvojování 
výdajů a překrývání přidělených 
rozpočtových prostředků v rámci různých 
rozpočtových linií musí být zastaveno, že 
cílem výdajů EU musí být vždy vytvoření 
větší hodnoty, než kolik činí souhrn 
výdajů jednotlivých členských států, a že 
existuje mnoho případů, kdy společná 
řešení EU mohou umožnit úspory ve 
vnitrostátních rozpočtech; v tomto ohledu 
zdůrazňuje následné oblasti jako 
potenciální kandidáty na větší součinnost 
a úspory z rozsahu: Evropská služba pro 
vnější činnost, humanitární pomoc, 
a zejména schopnost rychlé reakce EU, 
sdílení zdrojů na obranu, výzkum, vývoj 
a inovace, velké projekty v oblasti 
infrastruktury (zejména v oblasti 
energetiky a dopravy) a dohled nad 
finančním trhem;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. má za to, že by evropská přidaná 
hodnota měla být přeměněna ze 
všeúčelové diskuse na lepší nástroj pro 
volbu politik; připomíná, že evropská 
přidaná hodnota je hmatatelná 
i nehmatatelná, může být různá pro různé 
členské státy či sociální skupiny, může 
vycházet z rozsáhlých a viditelných 
i malých programů a projektů, ale vždy 
musí být v zájmu EU – měla by převládat 
solidarita, soudržnost a hospodářský 
a sociální vývoj;
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Or. en

Pozměňovací návrh 175
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. konstatuje, že hlavní a nejdůležitější 
prvky evropské přidané hodnoty, jako je 
stabilita, svoboda a volný pohyb osob, 
zboží, služeb a kapitálu, nelze 
kvantifikovat; zdůrazňuje, že bohatší 
členské státy mají a budou mít i nadále 
větší prospěch z pozitivních účinků 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že vedle kontroly 
subsidiarity prostřednictvím vnitrostátních 
parlamentů zakotvené v Lisabonské 
smlouvě by mělo být u každého 
legislativního návrhu s rozpočtovým 
významem provedeno posouzení evropské 
přidané hodnoty; trvá však na tom, že 
posouzení evropské přidané hodnoty 
vyžaduje víc než „tabulkový přístup“ a že 
politické hodnocení musí přezkoumat, zda 
plánované opatření bude účinně přispívat 
ke společným cílům EU a zda bude 
vytvářet veřejné statky EU;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že vedle kontroly 
subsidiarity prostřednictvím vnitrostátních 
parlamentů zakotvené v Lisabonské 
smlouvě by mělo být u každého 
legislativního návrhu s rozpočtovým 
významem provedeno posouzení evropské 
přidané hodnoty; trvá však na tom, že 
posouzení evropské přidané hodnoty 
vyžaduje víc než „tabulkový přístup“ a že 
politické hodnocení musí přezkoumat, zda 
plánované opatření bude účinně přispívat 
ke společným cílům EU a zda bude 
vytvářet veřejné statky EU;

12. domnívá se, že vedle kontroly 
subsidiarity prostřednictvím vnitrostátních 
parlamentů zakotvené v Lisabonské 
smlouvě by mělo být u každého 
legislativního návrhu s rozpočtovým 
významem provedeno posouzení evropské 
přidané hodnoty; trvá však na tom, že 
posouzení evropské přidané hodnoty 
vyžaduje víc než „tabulkový přístup“ a že 
politické hodnocení musí přezkoumat, zda 
plánované opatření bude účinně přispívat 
ke společným cílům EU a zda bude 
vytvářet veřejné statky EU, jež by měly být 
definovány s ohledem na hodnoty a cíle 
Evropské unie a který by měly být jasně 
stanoveny v příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že vedle kontroly 
subsidiarity prostřednictvím vnitrostátních 
parlamentů zakotvené v Lisabonské 
smlouvě by mělo být u každého 
legislativního návrhu s rozpočtovým 
významem provedeno posouzení evropské 
přidané hodnoty; trvá však na tom, že 
posouzení evropské přidané hodnoty 
vyžaduje víc než „tabulkový přístup“ a že 

12. domnívá se, že vedle kontroly 
subsidiarity prostřednictvím vnitrostátních 
parlamentů zakotvené v Lisabonské 
smlouvě musí být u každého legislativního 
návrhu s rozpočtovým významem 
provedeno posouzení evropské přidané 
hodnoty, neboť se jedná o osvědčený 
postup; trvá však na tom, že posouzení 
evropské přidané hodnoty vyžaduje víc než 
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politické hodnocení musí přezkoumat, zda 
plánované opatření bude účinně přispívat 
ke společným cílům EU a zda bude 
vytvářet veřejné statky EU;

„tabulkový přístup“ a že politické 
hodnocení musí přezkoumat, zda 
plánované opatření bude účinně přispívat 
ke společným cílům EU a zda bude 
vytvářet veřejné statky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 12.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že vedle kontroly 
subsidiarity prostřednictvím vnitrostátních 
parlamentů zakotvené v Lisabonské 
smlouvě by mělo být u každého 
legislativního návrhu s rozpočtovým 
významem provedeno posouzení evropské 
přidané hodnoty; trvá však na tom, že 
posouzení evropské přidané hodnoty 
vyžaduje víc než „tabulkový přístup“ a že 
politické hodnocení musí přezkoumat, zda 
plánované opatření bude účinně přispívat 
ke společným cílům EU a zda bude 
vytvářet veřejné statky EU;

12. domnívá se, že vedle kontroly 
subsidiarity prostřednictvím vnitrostátních 
parlamentů zakotvené v Lisabonské 
smlouvě by mělo být u každého 
legislativního návrhu s rozpočtovým 
významem provedeno posouzení evropské 
přidané hodnoty; trvá však na tom, že 
posouzení evropské přidané hodnoty 
vyžaduje víc než „tabulkový přístup“ a že 
politické hodnocení musí přezkoumat, zda 
plánované opatření bude účinně a efektivně 
přispívat ke společným cílům EU, 
veřejným statkům a službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik; zdůrazňuje, že 

13. zdůrazňuje, že veškerá evropská 
přidaná hodnota, kterou lze získat, bude 
vyrušena náklady na uplatňování 
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správná kombinace politik v oblasti 
právních předpisů, koordinace a výdajů 
musí být posuzována pro každé opatření 
zvlášť;

evropské legislativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik; zdůrazňuje, že
správná kombinace politik v oblasti 
právních předpisů, koordinace a výdajů 
musí být posuzována pro každé opatření 
zvlášť;

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik; zdůrazňuje také, že
o financování v oblastech, jež nespadají 
do výlučné pravomoci Evropské unie, by 
se mělo uvažovat pouze tehdy, pokud 
členské státy nejsou schopny opatřit si 
finanční prostředky samy;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Reimer Böge, Jan Olbrycht, Frank Engel, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik; zdůrazňuje, že 
správná kombinace politik v oblasti 
právních předpisů, koordinace a výdajů 
musí být posuzována pro každé opatření 

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních a evropských politik
v daňové, rozpočtové a sociální oblasti; 
zdůrazňuje, že správná kombinace politik 
v oblasti právních předpisů, koordinace 
a výdajů musí být posuzována pro každé 
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zvlášť; opatření zvlášť;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik; zdůrazňuje, že 
správná kombinace politik v oblasti 
právních předpisů, koordinace a výdajů 
musí být posuzována pro každé opatření 
zvlášť;

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik, a to při plném 
respektování zásady subsidiarity; 
zdůrazňuje, že správná kombinace politik 
v oblasti právních předpisů, koordinace 
a výdajů musí být posuzována pro každé 
opatření zvlášť, s cílem přijímat právní 
předpisy na úrovni EU, pouze pokud 
vytčených cílů nelze dosáhnout na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik; zdůrazňuje, že
správná kombinace politik v oblasti 
právních předpisů, koordinace a výdajů 
musí být posuzována pro každé opatření 

13. zdůrazňuje, že silný a nezávislý 
evropský rozpočet je spolu s evropskou 
legislativou a koordinací vnitrostátních 
politik nezbytný pro dosažení evropské 
přidané hodnoty; je přesvědčen, že je 
nutné zvýšit evropskou přidanou hodnotu 
výdajů budoucího VFR; zdůrazňuje, že 
finanční prostředky EU by měly, kdekoli 
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zvlášť; to bude možné, přispívat k plnění více než 
jednoho cíle politiky zároveň (například
územní soudržnost, přizpůsobení se změně 
klimatu, ochrana biologické 
rozmanitosti); zdůrazňuje potřebu 
prověřovat u všech výdajů EU jejich 
soulad s povinnostmi, jež vyplývají ze 
Smlouvy, nebo s hlavními cíli evropské 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik; zdůrazňuje, že 
správná kombinace politik v oblasti 
právních předpisů, koordinace a výdajů 
musí být posuzována pro každé opatření 
zvlášť;

13. zdůrazňuje, že evropskou přidanou 
hodnotu lze získat nejen výdaji, ale 
i evropskou legislativou a koordinací 
vnitrostátních politik; zdůrazňuje, že 
správná kombinace politik v oblasti 
právních předpisů, koordinace a výdajů 
musí být posuzována pro každé opatření 
zvlášť; zdůrazňuje také význam udržení 
evropské legislativy v rámci zlepšení 
právní úpravy a inteligentnější regulace
s cílem vyvarovat se administrativní 
zátěži;

Or. it

Pozměňovací návrh 186
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že správná kombinace 
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politik v oblasti právních předpisů, 
koordinace a výdajů musí být posuzována 
pro každé opatření zvlášť; je přesvědčen, 
že tato opatření by měla být navázána na 
schopnost prokázat skutečnou přidanou 
hodnotu prostřednictvím zásady 
proporcionality a subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Reimer Böge, Othmar Karas za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí závazek Komise 
zahájit komplexní analýzu „ceny 
neexistence Evropy“ pro členské státy 
a vnitrostátní rozpočty; vyzývá Komisi, 
aby tuto zprávu zveřejnila včas, aby mohla 
být zohledněna v průběhu vyjednávacího 
procesu o příštím VFR;

14. jednoznačně se domnívá, že investice 
na úrovni EU mohou vést k výrazně 
větším úsporám na vnitrostátní úrovni; je 
pevně přesvědčen, že by na této zasadě 
měla být postavena veškerá budoucí 
jednání o rozpočtu EU; vítá proto závazek 
Komise zahájit komplexní analýzu „ceny 
neexistence Evropy“ pro členské státy 
a vnitrostátní rozpočty; vyzývá Komisi, 
aby tuto zprávu zveřejnila včas, aby mohla 
být zohledněna v průběhu vyjednávacího 
procesu o příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí závazek Komise zahájit 
komplexní analýzu „ceny neexistence 
Evropy“ pro členské státy a vnitrostátní 

14. považuje rozhodnutí Komise zahájit 
komplexní analýzu „ceny neexistence 
Evropy“ za plýtvání penězi daňových 
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rozpočty; vyzývá Komisi, aby tuto zprávu 
zveřejnila včas, aby mohla být zohledněna 
v průběhu vyjednávacího procesu 
o příštím VFR;

poplatníků pro členské státy a vnitrostátní 
rozpočty; vyzývá Komisi, aby upustila od 
tohoto projektu, který bude využit pouze 
k tomu, aby EU odůvodnila větší rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je přesvědčen o nutnosti 
racionalizovat výdaje členských států 
prostřednictvím rozpočtu EU, zejména 
v oblastech, kde má EU nepopiratelně 
vyšší přidanou hodnotu než vnitrostátní 
rozpočty, a tím umožnit konsolidaci 
vnitrostátních veřejných financí, neboť se 
uleví vnitrostátním rozpočtům;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. Opakuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi evropskými a vnitrostátními 
rozpočty; je přesvědčen, že nový 
mechanismus koordinace hospodářské 
a rozpočtové politiky (takzvaný „evropský 
semestr“) bude mít zásadní význam pro 
dosažení požadovaných rozpočtových 
synergií mezi rozpočty EU a členských 
států;

vypouští se
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Or. pt

Pozměňovací návrh 191
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi evropskými a vnitrostátními 
rozpočty; je přesvědčen, že nový 
mechanismus koordinace hospodářské 
a rozpočtové politiky (takzvaný „evropský 
semestr“) bude mít zásadní význam pro
dosažení požadovaných rozpočtových 
synergií mezi rozpočty EU a členských 
států;

15. je přesvědčen, že nový mechanismus 
koordinace hospodářské a rozpočtové 
politiky („evropský semestr“) by měl hrát 
důležitou roli při sladění cílů politik v celé 
Evropě, a to i s cíli EU, a pomoci tak 
k dosažení požadovaných rozpočtových 
synergií mezi rozpočty EU a členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Reimer Böge, Alain Lamassoure za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi evropskými a vnitrostátními 
rozpočty; je přesvědčen, že nový 
mechanismus koordinace hospodářské 
a rozpočtové politiky (takzvaný „evropský 
semestr“) bude mít zásadní význam pro 
dosažení požadovaných rozpočtových 
synergií mezi rozpočty EU a členských 
států;

15. opakuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi evropskými a vnitrostátními rozpočty
s cílem zajistit financování společných 
politických priorit, včetně strategie Evropa 
2020; je přesvědčen, že nový mechanismus 
koordinace hospodářské a rozpočtové 
politiky (takzvaný „evropský semestr“) 
bude mít zásadní význam pro dosažení 
požadovaných rozpočtových synergií mezi 
rozpočty EU a členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. opakuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi evropskými a vnitrostátními 
rozpočty; je přesvědčen, že nový 
mechanismus koordinace hospodářské 
a rozpočtové politiky (takzvaný „evropský 
semestr“) bude mít zásadní význam pro 
dosažení požadovaných rozpočtových 
synergií mezi rozpočty EU a členských 
států;

15. opakuje, že je třeba zlepšit koordinaci 
mezi evropskými a vnitrostátními 
rozpočty; je přesvědčen, že nový 
mechanismus koordinace hospodářské 
a rozpočtové politiky (takzvaný „evropský 
semestr“) může být užitečný pro dosažení 
požadovaných rozpočtových synergií mezi 
rozpočty EU a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá k lepší koordinaci mezi 
rozpočtem EU a vnitrostátními rozpočty 
členských států při financování priorit 
EU; znovu opakuje, že je potřeba 
koordinovat veřejné výdaje od plánování 
až po provádění s cílem zajistit větší 
účinnost a viditelnost, jakož i zefektivnění 
rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Miguel Portas, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že pokud má být 
dosaženo nejlepších výsledků v oblasti 
růstu a rozvoje regionů, je potřeba klást 
důraz na synergii mezi vnitrostátními 
rozpočtovými politikami a rozpočtovou 
politikou Unie, a na takové řízení měnové 
politiky ECB, které by nebrzdilo 
ekonomický růst, zejména pokud se 
ekonomika Unie nachází pod úrovní plné 
zaměstnanosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 196
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj 
v místních podmínkách by měla být dána 
přednost zlepšování součinnosti 
a integrovanému přístupu mezi 
jednotlivými sektory, vytváření politik 
zaměřených na dosažení výsledku, 
využívání podmíněnosti a v případně 
potřeby faktorů úspěšnosti a ukazatelů 
výsledků;

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj 
v místních podmínkách v zájmu 
zaměstnanosti a snížení chudoby by měla 
být dána přednost zlepšování součinnosti 
a integrovanému přístupu mezi 
jednotlivými sektory, vytváření politik 
zaměřených na dosažení výsledku, 
využívání podmíněnosti a v případně 
potřeby faktorů úspěšnosti a ukazatelů 
výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj 
v místních podmínkách by měla být dána 
přednost zlepšování součinnosti 
a integrovanému přístupu mezi 
jednotlivými sektory, vytváření politik 
zaměřených na dosažení výsledku, 
využívání podmíněnosti a v případně 
potřeby faktorů úspěšnosti a ukazatelů 
výsledků;

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro udržitelný růst 
a vývoj v místních podmínkách by měla 
být dána přednost zlepšování součinnosti 
a integrovanému přístupu mezi 
jednotlivými sektory, vytváření politik 
zaměřených na dosažení výsledku, 
využívání podmíněnosti, zásady 
„neškodit“, zásady „znečišťovatel platí“ 
a zásady modelového příkladu
a v případně potřeby faktorů úspěšnosti 
a ukazatelů výsledků a výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Rodi Kratsa-Tsagaropulu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj v 
místních podmínkách by měla být dána 
přednost zlepšování součinnosti a 
integrovanému přístupu mezi jednotlivými 
sektory, vytváření politik zaměřených na 
dosažení výsledku, využívání 
podmíněnosti a v případně potřeby faktorů 
úspěšnosti a ukazatelů výsledků;

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj v 
místních podmínkách by měla být dána 
přednost zlepšování součinnosti a 
integrovanému přístupu mezi jednotlivými 
sektory, vytváření politik zaměřených na 
dosažení výsledku, konzistentním a 
vzájemně se doplňujícím rozpočtům 
členských států a rozpočtu Společenství, 
využívání podmíněnosti a v případně 
potřeby faktorů úspěšnosti a ukazatelů 
výsledků;

Or. el

Pozměňovací návrh 199
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj 
v místních podmínkách by měla být dána 
přednost zlepšování součinnosti 
a integrovanému přístupu mezi 
jednotlivými sektory, vytváření politik 
zaměřených na dosažení výsledku, 
využívání podmíněnosti a v případně 
potřeby faktorů úspěšnosti a ukazatelů 
výsledků;

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj 
v místních podmínkách by měla být dána 
přednost zlepšování součinnosti mezi 
veškerými finančními prostředky rozpočtu 
EU, jež mají dopad na hospodářský 
rozvoj, a integrovanému přístupu mezi 
jednotlivými sektory, vytváření politik 
zaměřených na dosažení výsledku, 
využívání podmíněnosti a v případně 
potřeby faktorů úspěšnosti a ukazatelů 
výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sophie Auconie

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj 
v místních podmínkách by měla být dána 
přednost zlepšování součinnosti 
a integrovanému přístupu mezi 
jednotlivými sektory, vytváření politik 
zaměřených na dosažení výsledku, 
využívání podmíněnosti a v případně
potřeby faktorů úspěšnosti a ukazatelů 
výsledků;

17. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
optimálních výsledků pro růst a vývoj 
v místních podmínkách by měla být dána 
přednost zlepšování součinnosti 
a integrovanému přístupu mezi 
jednotlivými sektory, vytváření politik 
zaměřených na dosažení výsledku, náležité 
využívání podmíněnosti a v případně 
potřeby faktorů úspěšnosti a ukazatelů 
výsledků;

Or. en


