
AM\864018CS.doc PE462.730v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po 
roce 2013

2010/2211(INI)

8. 4. 2011

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
422 - 636

Návrh zprávy
Salvador Garriga Polledo
(PE458.649v02-00)

Investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu 
(2010/2211(INI))



PE462.730v02-00 2/115 AM\864018CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\864018CS.doc 3/115 PE462.730v02-00

CS

Pozměňovací návrh 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Správné dovednosti budoucích pracovních 
sil

Vytváření pracovních míst, boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení a správné 
dovednosti budoucích pracovních sil

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání,
protože by to výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního 
cíle strategie Evropa 2020, jímž je 75% 
míra zaměstnanosti;

45. upozorňuje na význam podpory 
vytváření kvalitních pracovních míst, 
lepšího sociálního zabezpečení 
a sociálního začlenění, posilování 
stávajících a zavádění nových práv 
pracovníků, podpory zdraví a bezpečnosti 
při práci, lepšího řízení sociálních rizik, 
sladění pracovního a mimopracovního 
života a dostatečného financování 
vzdělávání, mobility a programů 
celoživotního vzdělávání; trvá na tom, že 
by členské státy měly přijmout účinná 
opatření pro vyloučení nejistého 
a netypického zaměstnávání a že by měly 
podporovat koncepci důstojné práce (jako 
je program „důstojné práce“ MOP) 
a snižování pracovní doby jakožto 
ústřední pilíř strategií zaměstnanosti; 
připomíná, že dosažení cíle v oblasti 
předčasného ukončování školní docházky 
vyžaduje průběžnou politickou spolupráci 
a koordinaci; zdůrazňuje, že by mělo být 
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posíleno nové zaměření na vzdělávání 
a péči v raném věku, stejně jako úsilí 
vynakládané na podporu a uznávání 
neformálního učení, jakožto důležitá
opatření pro prevenci předčasného 
ukončování školní docházky; měla by být 
propagována zásada vzdělávání 
přístupného všem, přičemž by se mělo 
zajistit zapojení zdravotně postižených 
osob a osob z různých menšin do hlavních 
vzdělávacích systémů, a to s přiměřenou 
podporou;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 
protože by to výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti;

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility, rovnosti 
žen a mužů, programů celoživotního 
vzdělávání a opatření s cílem přizpůsobit 
trh práce, protože by to výrazně přispělo 
k boji proti nezaměstnanosti a k dosažení 
hlavního cíle strategie Evropa 2020, jímž je 
75% míra zaměstnanosti; zdůrazňuje, že 
dosažení tohoto cíle si vyžádá nejen 
snížení nezaměstnanosti, ale také vstup 
mnoha neaktivních osob, z nichž většinu 
tvoří ženy, na trh práce; zdůrazňuje, že 
jednoho z hlavních cílů strategie Evropa 
2020 – konkrétně podpory pracovních 
míst a kvalitního zaměstnání pro všechny 
evropské občany – bude dosaženou pouze 
tehdy, pokud budou nezbytné investice do 
znalostní společnosti, výzkumu a vývoje, 
inovace, malých a středních podniků 
a zelených a nových technologií 
uskutečněny nyní, bez dalších odkladů; 
zdůrazňuje, že náklady na nezbytný 
přechod k nízkouhlíkové společnosti 
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v nadcházejících letech by neměl být 
ponechán na obyčejných rodinách 
a pracujícím obyvatelstvu Evropy a že by 
VFR měl zohlednit význam podpory 
nových zelených pracovních míst, neboť 
některá z tradičních pracovních míst 
zaniknou, a nová odborná příprava bude 
nezbytná pro přípravu pracovníků na 
nové, nízkouhlíkové hospodářství; 

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 
protože by to výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti;

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 
protože to výrazně přispěje k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení cílů, pokud 
jde o snižování míry předčasného 
ukončení školní docházky (10 %) 
a zvyšování počtu studentů vysokých škol;

Or. pt

Pozměňovací návrh 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 
protože by to výrazně přispělo k boji proti 

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, programů 
mobility pro mladé lidi a programů 
celoživotního vzdělávání a zaměření se na 
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nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti;

ně, protože by to výrazně přispělo k boji 
proti předčasnému ukončování školní 
docházky a nezaměstnanosti, k vytváření 
důstojných a zelených pracovních míst, ke 
kulturní rozmanitosti a sociálnímu 
začlenění a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti u mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 
protože by to výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti;

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 
protože by to výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že 
vzdělávání zůstává v pravomoci členských 
států, je pevně přesvědčen, že by EU měla 
dělat víc pro podporu mobility mladých 
lidí, neboť to posílí nejen dovednosti 
evropské pracovní síly, ale také schopnost 
mladých Evropanů využít příležitostí, jež 
se v Evropě nabízejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 45
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 
protože by to výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti;

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, odborné přípravy, 
projektů mobility a programů 
celoživotního vzdělávání, protože by to 
výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 
protože by to výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti;

45. upozorňuje na význam dostatečného 
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání
a pečovatelských služeb, protože by to 
výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti u žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. upozorňuje na význam dostatečného
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání, 

45. upozorňuje, že ačkoli se věří, že
financování vzdělávání, mobility 
a programů celoživotního vzdělávání
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protože by to výrazně přispělo k boji proti 
nezaměstnanosti a k dosažení hlavního cíle 
strategie Evropa 2020, jímž je 75% míra 
zaměstnanosti;

přispívá k boji proti nezaměstnanosti, 
neexistuje důkaz, že minulé financování 
zlepšilo míru nezaměstnanosti, neboť 
došlo k pravému opaku, a vyjadřuje proto 
pochybnosti o přidané hodnotě 
financování EU v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Morten Løkkegaard

Návrh usnesení
Bod 45 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45a. zdůrazňuje význam podpory zapojení 
podniků do programů vzdělávání 
a mobility, protože to povede ke zvýšení 
zaměstnatelnosti mladých lidí a přispěje 
k realizaci stěžejních iniciativ strategie 
Evropa 2020, zejména iniciativ „Novými 
dovednostmi k novým povoláním“, 
„Mládež v pohybu“ a „Unie inovací“;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 45 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45b. uznává, že prostřednictvím začlenění 
hlediska rovnosti žen a mužů lze posílit 
účinnost politik pro dosažení růstu 
a zaměstnanosti, neboť se často stává, že 
byla věnována nedostatečná pozornost 
analýze z hlediska pohlaví, a příspěvky 
a obavy žen tedy nebyly náležitě řešeny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 433
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená 
na zlepšení přístupu na trh práce a na boj 
proti nezaměstnanosti a sociálnímu 
vyloučení;

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, ženy 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; hájí strategičtější 
využívání Evropského sociálního fondu 
(ESF) nasměrováním finančních 
prostředků vyčleněných na prioritu 
„inteligentního růstu“ v rámci strategie 
EU 2020 na opatření zaměřená na odborné 
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vzdělávání, mobilitu mladých lidí, 
podporu aktivního stárnutí, zlepšení 
přístupu na trh práce a na znovuzačlenění, 
jež vytvoří správné dovednosti pro 
udržitelnou společnost, která je účinná 
s ohledem na zdroje a energii a jež 
nevyužívá uhlík, a na boj proti 
nezaměstnanosti, chudobě, diskriminaci, 
ztrátě kulturní rozmanitosti a sociálnímu 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, ženy, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené 
osoby, přistěhovalce a Romy; zdůrazňuje, 
že Evropský sociální fond (ESF) by měl 
poskytovat dostatečné zdroje na opatření 
zaměřená na zlepšení rovnosti žen a mužů, 
přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení
a všem formám diskriminace postihujícím 
nejzranitelnější skupiny; domnívá se, že 
tato stěžejní iniciativa by měla náležitě 
zohlednit potřebu vzdělávání a odborné 
přípravy v rozvíjejících se odvětvích, jako 
jsou nové informační technologie, 
pracovní místa v oblasti komunikací či 
zelená pracovní místa (energetická 
účinnost a nové zdroje energie);

Or. en
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Pozměňovací návrh 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené 
osoby, příslušníky etnických 
a náboženských menšin a přistěhovalce; 
zdůrazňuje, že Evropský sociální fond 
(ESF) bude muset pokrýt širší škálu 
činností (nové dovednosti a nová pracovní 
místa, cíle v oblasti vzdělání, chudoby 
atd.) než dříve, a bude tudíž potřebovat 
větší zdroje; zdůrazňuje, že ESF by měl 
poskytovat dostatečné zdroje na opatření 
zaměřená na zlepšení přístupu na trh práce 
a na boj proti nezaměstnanosti, 
diskriminaci v přístupu k zaměstnanosti 
a rozvoj zaměstnanosti a více zdrojů pro 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla být zaměřena na důstojnou 
práci namísto flexikurity a umožnit širší 
zaměření na mládež, osoby předčasně 
opouštějící vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 



PE462.730v02-00 12/115 AM\864018CS.doc

CS

sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

a přistěhovalce; zdůrazňuje, že evropská 
politika soudržnosti by měla poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) musí být výrazně 
posílen, pokud jde o jeho majetek 
a financování, aby měl dostatečné zdroje 
na opatření zaměřená na zlepšení přístupu 
na trh práce a na boj proti nezaměstnanosti 
a sociálnímu vyloučení;

Or. de

Pozměňovací návrh 439
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
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vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení; 
zdůrazňuje potřebu ponechat ESF v rámci 
politiky soudržnosti a důležitost zlepšení 
koordinace mezi ESF a EFRR na 
podporu integrovaného přístupu a s cílem 
umožnit sladění opatření zaměřených 
a místo a opatření zaměřených na 
člověka;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zvýšení produktivity pracovní síly a pokles 
absencí prostřednictvím zlepšování 
zdravého životního stylu a podpory 
duševního zdraví na pracovišti, jakož i na 
opatření zaměřená na zlepšení přístupu na 
trh práce a na boj proti nezaměstnanosti 
a sociálnímu vyloučení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) a programy týkající se 
mládeže by měly poskytovat dostatečné 
zdroje na opatření zaměřená na zlepšení 
přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení;

46. zastává názor, že stěžejní iniciativa 
týkající se nových dovedností a pracovních 
míst by měla umožnit širší zaměření na 
mládež, osoby předčasně opouštějící 
vzdělávací systém, starší osoby, ženy, 
znevýhodněné a zdravotně postižené osoby 
a přistěhovalce; zdůrazňuje, že Evropský 
sociální fond (ESF) by měl poskytovat 
dostatečné zdroje na opatření zaměřená na 
zlepšení přístupu na trh práce a na boj proti 
nezaměstnanosti, diskriminaci
a sociálnímu vyloučení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Politika péče o mládež
46a. zdůrazňuje, že mládež by pro Unii 
měla být prioritou a že rozměr 
problematiky mládeže by měl být 
v politikách a programech EU viditelný 
a měl by být posílen; je přesvědčen, že by 
problematika mládeže měla být vnímána 
jako průřezové téma EU, které rozvíjí 
součinnost mezi různými oblastmi 
politiky, jež se týkají mládeže, vzdělání 
a mobility, usnadňuje a podporuje 
evropskou mobilitu, vzdělání a rozvoj 
dovedností a zapojení, zaměstnanost 
a sociální začlenění mladých lidí; vítá 
stěžejní iniciativu „Mládež v pohybu“, 
která je úhelným kamenem strategie 
Evropa 2020; zdůrazňuje zejména, že 
nízké náklady na příjemce, a tím vysoká 
účinnost programů týkajících se mládeže, 
ve spojení s jejich dimenzí evropského 
občanství prokazují, že si zaslouží 
mnohem větší investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 46 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46b. poukazuje na to, že zvýšení míry 
nezaměstnanosti žen je zásadní pro 
splnění cíle strategie EU 2020 pro oblast 
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zaměstnanosti, a že je tudíž nutné zcela 
vyřešit problém překážek zapojení žen na 
trh práce; zdůrazňuje, že by Evropský 
sociální fond měl poskytnout přiměřené 
zdroje pro řešení nerovného postavení žen 
a mužů na trhu práce a že Evropský fond 
pro regionální rozvoj musí poskytovat 
přiměřené finanční prostředky pro 
infrastrukturu pro péči o děti, starší osoby 
a další závislé osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 46 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46c. zdraví je považováno za hybnou sílu 
pro vytvoření inteligentních růstu 
podporujícího začlenění; prevence nemocí 
a podpora zdraví v oblasti nemocí 
souvisejících s věkem jsou zapotřebí pro 
zajištění toho, aby Evropa měla aktivní 
a zdravé stárnoucí obyvatelstvo; 
plánování bezpečnosti v oblasti zdraví je 
nezbytné pro prevenci nebo zmírnění krize 
veřejného zdraví, což se opět dotkne 
kontinuity veřejných a soukromých 
služeb, přičemž se zajistí, že hospodářství 
EU nebude postiženo dopady následků 
krize veřejného zdraví, se stárnoucím 
obyvatelstvem; pracovní síla ve 
zdravotnictví bude hrát stále větší roli, 
přičemž zdravá pracovní síla s menší 
mírou absence přispívá k produktivitě 
Evropy; musíme rovněž zvážit podporu 
lepšího zdraví pro všechny pracovníky 
a zvýšit pracovní kapacitu, překonat 
zdravotní nerovnosti pro zajištění lepšího 
zdraví pro všechny, a lepší přístup 
k systému zdravotní péče potom zlepší 
schopnost občanů poskytovat přínos 
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společnosti a snížit chudobu a sociální 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 46 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46d. kromě toho zdůrazňuje, že Evropský 
fond pro přizpůsobení globalizaci (EGF) 
hraje doplňkovou úlohu při plnění těchto 
cílů, neboť jeho cílem je pomoci 
pracovníkům, kteří přišli o své pracovní 
místo v důsledku globalizace nebo 
hospodářské krize, zpět na trh práce; je 
nicméně přesvědčen, že EGF se liší od 
ESF způsobem fungování, druhem 
financovaných opatření (např. 
personalizovanými a zvláštními 
opatřeními) a oblastí působnosti; domnívá 
se proto, že by se EGF mohl stát stálým 
fondem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 447
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 46 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Agenda sociální politiky, rovnost a boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení
46e. poukazuje na význam financování 
činností, jejichž cílem je podpora rovnosti 
žen a mužů, antidiskriminace, sociální 
spravedlnost a boj proti chudobě 
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a sociálnímu vyloučení, a to v zájmu 
dosažení hlavního cíle strategie Evropa 
2020 vyvést z chudoby 20 milionů lidí 
a čelit sociálním dopadům krize; 
zdůrazňuje, že je potřeba vyčlenit 
dostatečné finanční zdroje pro činnost 
Evropské platformy pro boj proti chudobě 
a organizací občanské společnosti, jež se 
těmito činnostmi zabývají; zdůrazňuje 
také, že programy na podporu malých 
organizací občanské společnosti, jež 
poskytují uzpůsobená řešení na místě,
jsou zásadní pro podporu sociálního 
začlenění, antidiskriminace a rovnosti žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 46 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Agenda sociální politiky, rovnost a boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení
46f. poukazuje na význam financování 
činností, jejichž cílem je podpora rovnosti 
žen a mužů, antidiskriminace, sociální 
spravedlnost a boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, a to v zájmu 
dosažení hlavního cíle strategie Evropa 
2020 vyvést z chudoby 20 milionů lidí 
a čelit sociálním dopadům krize; 
zdůrazňuje, že je potřeba vyčlenit 
dostatečné finanční zdroje pro činnost 
Evropské platformy pro boj proti chudobě 
a organizací občanské společnosti, jež se 
těmito činnostmi zabývají; zdůrazňuje 
také, že programy na podporu malých 
organizací občanské společnosti, jež 
poskytují uzpůsobená řešení na místě,
jsou zásadní pro podporu sociálního 
začlenění, antidiskriminace a rovnosti žen 
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a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 46 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Agenda sociální politiky, rovnost a boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení
46g. poukazuje na význam financování 
činností, jejichž cílem je podpora rovnosti 
žen a mužů, antidiskriminace, sociální 
spravedlnost a boj proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, a to v zájmu 
dosažení hlavního cíle strategie Evropa 
2020 vyvést z chudoby více než 20 milionů 
lidí a čelit sociálním dopadům krize; 
zdůrazňuje, že je potřeba vyčlenit 
dostatečné finanční zdroje pro činnost 
Evropské platformy pro boj proti chudobě 
a organizací občanské společnosti, jež se 
těmito činnostmi zabývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Dílčí nadpis (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

„Soudržnost pro růst a zaměstnanost“
(Poznámka: v případě přijetí by příslušná 
kapitola měla být přesunuta za bod 46)

Or. en
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Pozměňovací návrh 451
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat 
k úspěchu strategie Evropa 2020 a že oba 
pilíře SZP mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) již neplní účel, k němuž 
byla určena, jako je například pomoc 
chudým zemědělcům a zajištění dobré 
kvality potravin za nízké ceny; žádá 
o ukončení SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 47
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. trvá na tom, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla být reformována 
a omezena; zdůrazňuje, že zemědělství 
není řádným trhem a že první pilíř 
reformované SZP slouží pouze drobným 
zemědělcům, mimo jiné při plnění jejich 
úlohy producentů v případě mimořádné 
situace na trhu, a že „zelené“ a „modré“ 
služby druhého pilíře by měly být 
kompenzovány zejména členskými státy; 
zdůrazňuje, že část podpory drobných 
zemědělců z nejchudších zemí pochází 
z Fondu soudržnosti a že veškeré inovace 
v zemědělství by měly být podporovány
prostřednictvím nového Fondu pro 
inovace a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni významným přínosem; 
zdůrazňuje však potřebu ambiciózní 
reformy SZP za tímto účelem; nová SZP 
musí být rovněž v souladu s radikální 
změnou ve vnitřním i mezinárodním 
kontextu EU a s příchodem nových otázek 
a výzev; zdůrazňuje, že SZP je pevně 
zakotvena v Lisabonské smlouvě, která 
stanoví její cíle a úkoly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 455
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že 
řízení SZP by mohlo být zásadně 
zjednodušeno a byrokracie 
a administrativní zátěž dopadající na 
zemědělce by měly být výrazně omezeny; 
zdůrazňuje, že SZP je pevně zakotvena 
v Lisabonské smlouvě, která stanoví její 
cíle a úkoly;

Or. fi

Pozměňovací návrh 456
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020, zvýšit 
konkurenceschopnost zemědělství 
a zároveň přeměnit toto odvětví na 
znalostní odvětví a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 457
Bas Eickhout, José Bové

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat také 
k dosažení cílů strategie Evropa 2020 a že 
oba pilíře SZP musí být pro ni jako 
doplněk významným přínosem; 
zdůrazňuje, že SZP je pevně zakotvena 
v Lisabonské smlouvě, která stanoví její 
cíle a úkoly;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk 
významným a samostatným přínosem; 
zdůrazňuje, že SZP je pevně zakotvena 
v Lisabonské smlouvě, která stanoví její 
cíle a úkoly;

Or. it

Pozměňovací návrh 459
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 47
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat k úspěchu 
strategie Evropa 2020 a že oba pilíře SZP 
mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
musí být pevně zakotvena v Lisabonské 
smlouvě, která stanoví její cíle a úkoly;

Or. de

Pozměňovací návrh 460
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. potvrzuje, že společná zemědělská 
politika (SZP) by měla přispívat 
k úspěchu strategie Evropa 2020 a že oba 
pilíře SZP mohou být pro ni jako doplněk 
významným přínosem; zdůrazňuje, že SZP 
je pevně zakotvena v Lisabonské smlouvě, 
která stanoví její cíle a úkoly;

47. zdůrazňuje, že SZP je pevně zakotvena 
v Lisabonské smlouvě, která stanoví její 
cíle a úkoly, jejichž dosažení bude mít 
dopad na úspěch strategie Evropa 2020;

Or. pl

Pozměňovací návrh 461
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. zdůrazňuje, že zemědělství je 
specifickým odvětvím hospodářství EU 
a že finanční solidarita je jednou ze 
základních zásad SZP;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 47 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47b. podporuje potravinovou soběstačnost 
rozvojových zemí; domnívá se, že nová 
SZP musí být v souladu s koncepcí 
soudržnosti politik v zájmu rozvoje a že 
Unie nesmí nadále používat vývozní 
dotace pro zemědělské produkty a musí 
pokračovat v koordinaci úsilí s hlavními 
světovými zemědělskými producenty na 
omezení dotací narušujících obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Marit Paulsen

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova;

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat, bojuje 
proti vylidňování venkova a zmírňuje 
změnu klimatu; zemědělci musí být dobře 
placeni za poskytování klimatických 
a environmentálních služeb, jež jdou nad 
rámec základních právních předpisů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 464
José Bové, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje
proti vylidňování venkova;

48. zdůrazňuje, že primární úlohou SZP je 
zajistit potravinovou bezpečnost Evropské 
unie, a zároveň poskytovat mnoho různých 
veřejných statků mimo zemědělské trhy, 
např. udržovat produktivitu zemědělské 
půdy v celé Evropě, vytvářet rozmanitost 
krajiny, zvyšovat biodiverzitu a dobré 
životní podmínky zvířat, chránit půdu 
a vodu, bránit konkurenci mezi 
zachováním povahy potravin a výrobou 
energie, zamezit ekologickému 
a sociálnímu dumpingu, bojovat proti 
změně klimatu a vylidňování venkova 
a poskytovat pracovní příležitosti a služby 
obecného zájmu ve venkovských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť poskytuje mnoho různých 
veřejných statků, zejména v oblasti 
ochrany životního prostředí, např. v celé 
Evropě udržuje zemědělskou půdu 
schopnou produkce a zároveň vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat, čelí 
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proti vylidňování venkova; změně klimatu a bojuje proti vylidňování 
venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova;

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami pro občany EU 
i potravinových dodávek na celém světě 
v dobách, kdy ve světě rostou ceny 
potravin a dochází k jejich nedostatku, 
a to udržováním produktivity zemědělské 
půdy v celé Evropě, vytváří rozmanitost 
krajiny, zvyšuje biodiverzitu a dobré 
životní podmínky zvířat a bojuje proti 
vylidňování venkova, a přispívá tak 
k plnění důležitých cílů EU v oblasti 
hospodářské soutěže, zaměstnanosti, 
inovace a vzdělávání; zdůrazňuje, že SZP 
si musí zachovat své postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
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např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova;

např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova; zdůrazňuje 
v tomto ohledu, že platby za přírodní 
znevýhodnění v rámci druhého pilíře je 
potřeba zachovat v oblastech s přírodním 
znevýhodněním, jež zahrnují okrajové 
oblasti, tak aby bylo nadále možné 
provozovat životaschopnou zemědělskou 
činnost na celém území Unie;

Or. fi

Pozměňovací návrh 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova;

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat, bojuje 
proti vylidňování venkova, přispívá 
k udržitelnější výrobě potravin, snižuje 
emise, čelí změně klimatu 
a vytváří/podporuje obnovitelné zdroje 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst
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Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova;

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova, chudobě 
a segregaci, zejména tím, že se zaměřuje 
na nejvíce znevýhodněné mikroregiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova;

48. zdůrazňuje, že reformovaná SZP musí 
mít multifunkční úlohu a mimo 
zemědělské trhy poskytovat mnoho 
různých veřejných statků, např. garantuje 
zabezpečení Unie potravinami udržováním 
produktivity zemědělské půdy v celé 
Evropě, vytváří rozmanitost krajiny, 
zvyšuje biodiverzitu a dobré životní 
podmínky zvířat a bojuje proti vylidňování 
venkova;

Or. pt

Pozměňovací návrh 471
Marta Andreasen
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Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova;

48. domnívá se, že odůvodňování 
pokračování SZP tím, že jí je přisuzována
multifunkční úloha, neboť mimo 
zemědělské trhy poskytuje mnoho různých 
veřejných statků, např. garantuje 
zabezpečení Unie potravinami udržováním 
produktivity zemědělské půdy v celé 
Evropě, vytváří rozmanitost krajiny, 
zvyšuje biodiverzitu a dobré životní 
podmínky zvířat a bojuje proti vylidňování 
venkova, není realistické;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 48

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48. zdůrazňuje, že SZP má multifunkční 
úlohu, neboť mimo zemědělské trhy 
poskytuje mnoho různých veřejných statků, 
např. garantuje zabezpečení Unie 
potravinami udržováním produktivity 
zemědělské půdy v celé Evropě, vytváří 
rozmanitost krajiny, zvyšuje biodiverzitu 
a dobré životní podmínky zvířat a bojuje 
proti vylidňování venkova;

48. zdůrazňuje, že reformovaná SZP má 
multifunkční úlohu, neboť mimo 
zemědělské trhy poskytuje mnoho různých 
veřejných statků, např. garantuje 
zabezpečení Unie potravinami udržováním 
produktivity zemědělské půdy v celé 
Evropě, vytváří rozmanitost krajiny, 
zvyšuje biodiverzitu a dobré životní 
podmínky zvířat a bojuje proti vylidňování 
venkova;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Marta Andreasen
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Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. domnívá se, že by SZP měla být 
zrušena;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Pat the Cope Gallagher

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivní a účinné
rozdělování a využívání rozpočtu na SZP, 
mimo jiné na základě spravedlivějšího 
rozdělování přímých plateb, a to zvýšením 
podmíněnosti ve prospěch poskytování 
veřejných statků, které společnost očekává, 
a cílených plateb, aby byla zajištěna co 
nejlepší návratnost veřejných peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Bastiaan Belder
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Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na SZP, 
mimo jiné na základě spravedlivějšího 
rozdělování přímých plateb, jakož 
i zavedením pozitivních pobídek, jako jsou 
například prémie pro zemědělce, kteří 
poskytují více veřejných statků, které 
společnost očekává, nebo vynakládají úsilí 
v oblasti inovací, aby byla zajištěna co 
nejlepší návratnost veřejných peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na SZP
v souladu se strategií Evropa 2020, mimo 
jiné na základě spravedlivějšího 
rozdělování přímých plateb, a to zvýšením 
podmíněnosti ve prospěch poskytování 
veřejných statků, které společnost očekává, 
a cílenějších plateb, aby byla zajištěna co 
nejlepší návratnost veřejných peněz; má za 
to, že by reformovaná SZP měla být 
zaměřena na regionální 
konkurenceschopnost, inovaci, 
produktivitu, účinnost zdrojů 
a zmírňování změny klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 477
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na SZP, 
mimo jiné na základě spravedlivějšího 
rozdělování přímých plateb a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

Or. it

Pozměňovací návrh 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude objektivní, efektivní
a účinné rozdělování a využívání rozpočtu 
na na SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivého rozdělování přímých plateb
mezi členské státy, regiony a zemědělce, 
a to zvýšením podmíněnosti ve prospěch 
poskytování veřejných statků, které 
společnost očekává, a cílenějších plateb, 
aby byla zajištěna co nejlepší návratnost 
veřejných peněz; vyzývá k jednoznačnému 
upuštění od kritérií, jež jsou v současné 
době používána pro přidělování 
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finančních prostředků v rámci režimu 
přímých plateb;

Or. pl

Pozměňovací návrh 479
Reimer Böge, Albert Deß za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na SZP, 
mimo jiné na základě spravedlivějšího 
rozdělování přímých plateb, a to zvýšením 
podmíněnosti ve prospěch poskytování 
veřejných statků, které společnost očekává, 
a cílenějších plateb, aby byla zajištěna co 
nejlepší návratnost veřejných peněz; 
zdůrazňuje, že to vyžaduje zachování 
dvoupilířového systému SZP, zatímco je 
třeba věnovat pozornost zjednodušení 
mechanismů plateb, kontroly a sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na SZP, 
mimo jiné na základě spravedlivého 
a rovného rozdělování přímých plateb, a to 
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plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

zvýšením podmíněnosti ve prospěch 
poskytování veřejných statků, které 
společnost očekává, a cílenějších plateb, 
aby byla zajištěna co nejlepší návratnost 
veřejných peněz;

Or. pl

Pozměňovací návrh 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. je přesvědčen, že by zemědělci měli být 
odměněni za cenné veřejné statky 
a služby, jež poskytují při péči o venkovské 
prostředí, a že by jim měly být poskytnuty 
pobídky pro rozvoj této úlohy; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrhy na reformu 
společné zemědělské politiky, jejímž cílem 
bude efektivnější a účinnější rozdělování 
a využívání rozpočtu na SZP, mimo jiné na 
základě spravedlivějšího rozdělování 
přímých plateb, a to zvýšením 
podmíněnosti ve prospěch poskytování 
veřejných statků, které společnost očekává, 
a cílenějších plateb, aby byla zajištěna co 
nejlepší návratnost veřejných peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
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jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na SZP, 
mimo jiné na základě spravedlivého
rozdělování přímých plateb, a to zvýšením 
podmíněnosti ve prospěch poskytování 
veřejných statků, které společnost očekává, 
a cílenějších plateb, aby byla zajištěna co 
nejlepší návratnost veřejných peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání menšího rozpočtu 
na SZP, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
José Bové, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
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jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb mezi členské státy a zemědělce, a to 
zvýšením podmíněnosti ve prospěch 
poskytování veřejných statků, které 
společnost očekává, a cílenějších plateb, 
aby byla zajištěna co nejlepší návratnost 
veřejných peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na na 
SZP, mimo jiné na základě 
spravedlivějšího rozdělování přímých 
plateb, a to zvýšením podmíněnosti ve 
prospěch poskytování veřejných statků, 
které společnost očekává, a cílenějších 
plateb, aby byla zajištěna co nejlepší 
návratnost veřejných peněz;

49. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
na reformu společné zemědělské politiky, 
jejímž cílem bude efektivnější a účinnější 
rozdělování a využívání rozpočtu na SZP, 
mimo jiné na základě spravedlivého
rozdělování přímých plateb, a to zvýšením 
podmíněnosti ve prospěch poskytování 
veřejných statků, které společnost očekává, 
a cílenějších plateb, aby byla zajištěna co 
nejlepší návratnost veřejných peněz;

Or. de

Pozměňovací návrh 486
Patrice Tirolien

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. upozorňuje na klíčovou roli 
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kolísavosti zemědělského trhu při 
potravinových krizích v Evropě a na 
celém světě; očekává, že revidovaná SZP 
bude vybavena pro řešení tohoto 
problému;

Or. fr

Pozměňovací návrh 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 49 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49b. zdůrazňuje, že SZP má jakožto 
součást vnitřních politik EU negativní 
dopad na třetí země, zejména na země 
rozvojové, a že bude tudíž muset v rámci 
budoucího VFR respektovat zásadu 
soudržnosti politik v zájmu rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Bas Eickhout, José Bové

Návrh usnesení
Bod 49 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49c. zejména se domnívá, že by platby 
v prvním pilíři mě být podmíněny 
začleněním udržitelných postupů 
v zemědělství a že by měly skloubit prvek 
udržitelné výroby a prvek důstojného 
zaměstnání, přičemž vzájemná 
podmíněnost by se měla stát ekologicky 
účinná, administrativně účinná a měla by 
být základem udržitelnosti a aktivně 
vyvažovat rostlinnou a živočišnou výrobu 
a měla by ukládat limity hustoty 
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hospodářských zvířat a zahrnovat povinné 
rozšířené střídání plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Bas Eickhout, José Bové

Návrh usnesení
Bod 49 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49d. domnívá se, že tyto platby by měly být 
horizontální, avšak že by mohly být 
rozlišeny podle konkrétních podmínek 
zeměpisné polohy a infrastruktury, jako 
jsou například znevýhodněné oblasti, 
oblasti s vysokou přírodní hodnotou, 
citlivostí vůči změně klimatu atd., 
a zahrnovat tak platby pro znevýhodněné 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Bas Eickhout, José Bové

Návrh usnesení
Bod 49 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49e. je toho názoru, že vývozní dotace by 
měly být zcela zrušeny a že by měly být 
dále vyloučeny platby, jež podporují 
investice do průmyslových postupů chovu 
a zpracování, a platby vlastníkům půdy 
bez aktivní zemědělské produkce nebo 
činností na ochranu přírody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 491
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 50. trvá na tom, že vzhledem k reformě
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spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP
v rozpočtovém roce 2013 měly být
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

SZP by přidělené částky měly být
v průběhu příštího finančního 
programového období výrazně omezeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

50. trvá na tom, že částky přidělené na SZP 
by měly být v průběhu příštího finančního 
programového období revidovány, neboť 
omezené zdroje EU musí být vzhledem ke 
strategii Evropa 2020 využívány účinněji 
a cíleněji; podíl SZP na rozpočtu EU 
možná bude třeba snížit s cílem zajistit 
finanční prostředky pro investice do 
vzdělání, infrastruktury, výzkumu 
a inovací, z nichž má prospěch také 
zemědělská komunita;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být
v průběhu příštího finančního 

50. trvá na tom, že vzhledem k reformě
SZP by přidělené částky měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období postupně snižovány, 
aniž by to mělo dopad na drobné 
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programového období přinejmenším 
zachovány;

zemědělce nebo na zachování veřejných 
statků, jež tato politika zaručuje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP
reagovat, by částky přidělené na SZP
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního
programového období přinejmenším 
zachovány;

50. trvá na tom, že omezené a precizní 
škrty v SZP by mohly být možné 
v závislosti na výsledku reformy stávající 
SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP měly 
být dostatečné pro splnění jejích cílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 498
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by přidělení rozpočtových 
prostředků pro příští finanční období měly 
být zaměřeny na rozvoj zaměstnanosti 
v zemědělství a na uspokojování potřeb 
v zemědělských oblastech;

Or. de

Pozměňovací návrh 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

50. trvá na tom, že částky přidělené na SZP 
v příštím finančním programovém období 
by měly být stanoveny s přihlédnutím 
k potřebě výraznější reformy nastavení 
priorit v rámci VFR v zájmu náležitého 
financování priorit strategie Evropa 2020, 
jež mají největší dopad na zvyšování 
zaměstnanosti a tempa hospodářského 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Lorenzo Fontana

Návrh usnesení
Bod 50
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány a/nebo zvýšeny;

Or. it

Pozměňovací návrh 501
Bas Eickhout, José Bové

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí takto 
reformovaná SZP reagovat, by částky 
přidělené na SZP v rozpočtovém roce 2013 
měly být v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 

50. trvá na tom, že vzhledem k širokému 
spektru úkolů a cílů, na které musí SZP 
reagovat, by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
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v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány;

v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány a měly by být upravovány 
v souvislosti s mírou inflace v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß

Návrh usnesení
Bod 50 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50a. kromě toho zdůrazňuje, že 
nevyčerpané nebo zrušené zemědělské 
zdroje musí zůstat v rozpočtu na SZP 
a nesmí být použity na financování jiných 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 50 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50b. trvá na tom, že by rozpočet na SZP 
měl být využit k tomu, aby odměnil 
zemědělce, kteří ve svých podnicích 
používají udržitelné postupy, a že by 
zemědělci měli být prostřednictvím SZP 
podpořeni v ochraně a podpoře 
společných cílů, jako je například 
biologická rozmanitost, ukládání uhlíku 
nebo funkce povodí; domnívá se, že by 
SZP měla rovněž podporovat výrobu 
obnovitelné energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 505
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 50 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50c. kromě toho vyzývá Komisi, aby pro 
inovaci v zemědělství zpřístupnila zvláštní 
dodatečné finanční prostředky, aby tak 
inovaci mohla být v rámci budoucí SZP 
přiznána významnější úloha;

Or. nl

Pozměňovací návrh 506
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a ostatních 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s cílem posílit územní přístup; žádá 
Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry lze 
dosáhnout lepší součinnosti, pokud jde 
o financování nezemědělských činností 
v rámci EZFRV a jiných relevantních 
nástrojů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Marta Andreasen
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Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a ostatních 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s cílem posílit územní přístup; žádá 
Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry lze 
dosáhnout lepší součinnosti, pokud jde 
o financování nezemědělských činností 
v rámci EZFRV a jiných relevantních 
nástrojů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a ostatních 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s cílem posílit územní přístup; žádá 
Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry lze 
dosáhnout lepší součinnosti, pokud jde 
o financování nezemědělských činností 
v rámci EZFRV a jiných relevantních 
nástrojů;

51. vyzývá k větší koordinaci evropské 
politiky soudržnosti a SZP s cílem posílit 
územní přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Miguel Portas
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Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a ostatních 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s cílem posílit územní přístup; žádá 
Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry lze 
dosáhnout lepší součinnosti, pokud jde 
o financování nezemědělských činností 
v rámci EZFRV a jiných relevantních 
nástrojů;

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) s ostatními fondy, jež mají 
územní dopady, jako součásti společné 
strategie, která vymezuje sdílené priority 
ve vztahu k investicím;

Or. pt

Pozměňovací návrh 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a ostatních 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s cílem posílit územní přístup; žádá 
Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry
lze dosáhnout lepší součinnosti, pokud jde 
o financování nezemědělských činností 
v rámci EZFRV a jiných relevantních 
nástrojů;

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a ostatních 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s cílem posílit územní přístup; žádá 
Komisi, aby předložila konkrétní návrhy,
jak lze dosáhnout lepší součinnosti, pokud 
jde o financování nezemědělských činností 
v rámci EZFRV a jiných relevantních 
nástrojů; očekává, že náklady spojené 
s diverzifikací hospodářství se 
v regionech, kde je zemědělství na ústupu, 
v následujícím VFR zvýší;

Or. en



AM\864018CS.doc 49/115 PE462.730v02-00

CS

Pozměňovací návrh 511
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 51

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a ostatních 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s cílem posílit územní přístup; žádá 
Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry lze 
dosáhnout lepší součinnosti, pokud jde 
o financování nezemědělských činností 
v rámci EZFRV a jiných relevantních 
nástrojů;

51. vyzývá k větší koordinaci Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV), Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a ostatních 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
s cílem posílit územní přístup; žádá 
Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry lze 
dosáhnout lepší součinnosti, pokud jde 
o financování nezemědělských činností 
v rámci EZFRV a jiných relevantních 
nástrojů, a do jaké míry by finanční 
prostředky měly být převedeny do EZFRV;

Or. de

Pozměňovací návrh 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové

Návrh usnesení
Bod 51 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

51a. je přesvědčen, že programy rozvoje 
venkova by měly zahrnout cíle v oblasti 
zemědělské a environmentální politiky 
a politiky soudržnosti do územního 
přístupu s novou typologií venkovských 
oblastí, který lépe zohlední hustotu 
obyvatelstva, kulturní a sociálně-
ekonomickou situaci a specifické rysy 
a potřeby, uzná rozdíly mezi územími 
a zlepší územní správu venkova tím, že 
naváže na úspěšné iniciativy zahrnující 
horizontální a vertikální partnerství, se 
zvláštním zaměřením na místní výzkumné 
činnosti, posílení místní veřejné 
infrastruktury, podporu zakládání malých 
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prosperujících podniků, podporu projektů 
obnovitelné energie a lepší postupy chovu 
hospodářských zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu 
a aby se usnadnila obnova populací ryb 
a řešily se sociální aspekty spojené 
s nezbytným snížením intenzity rybolovu, 
bude společná rybářská politika (SRP) 
potřebovat po roce 2013 dostatečné 
finanční zdroje; zdůrazňuje potřebu 
posunu podpory k udržitelnějším 
praktikám rybolovu; očekává, že náklady 
spojené s ekonomickou diverzifikací 
v regionech, kde rybolov klesá, a náklady 
na koordinaci kontrol se během příštího 
VFR zvýší;

52. má za to, že by společná rybářská 
politika (SRP) měla být zrušena, neboť 
neprokázala svou účinnost a neochránila 
populace ryb;

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 52
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude společná 
rybářská politika (SRP) potřebovat po roce 
2013 dostatečné finanční zdroje; 
zdůrazňuje potřebu posunu podpory 
k udržitelnějším praktikám rybolovu; 
očekává, že náklady spojené 
s ekonomickou diverzifikací v regionech, 
kde rybolov klesá, a náklady na koordinaci 
kontrol se během příštího VFR zvýší;

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu, je 
nutná radikální změna směru, kdy budou 
podporovány techniky rybolovu s malým 
dopadem, snižována spotřeba energie 
a zabráněno překračování rybolovné 
kapacity, a to při zastavení veškerého 
financování modernizace plavidel, a aby 
se usnadnila úplná obnova populací ryb 
a řešily se sociální aspekty spojené 
s nezbytným snížením intenzity rybolovu, 
bude společná rybářská politika (SRP) 
potřebovat po roce 2013 dostatečné 
finanční zdroje; zdůrazňuje potřebu posunu 
podpory k udržitelnějším praktikám 
rybolovu, jež budou podporovat péči 
o stanoviště, zlepší výběrovost v oblasti 
mořského a vnitrozemského rybolovu,
ekonomickou diverzifikaci v regionech, 
kde rybolov klesá, a lepší monitorování, 
shromažďování údajů a koordinaci 
kontrol během příštího VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a akvakultury a jeho činnosti jsou často 
hlavním zdrojem obživy a udržitelné 
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v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude
společná rybářská politika (SRP) 
potřebovat po roce 2013 dostatečné 
finanční zdroje; zdůrazňuje potřebu 
posunu podpory k udržitelnějším 
praktikám rybolovu; očekává, že náklady 
spojené s ekonomickou diverzifikací 
v regionech, kde rybolov klesá, a náklady 
na koordinaci kontrol se během příštího 
VFR zvýší;

zaměstnanosti, zejména v pobřežních, 
ostrovních a vzdálených regionech; 
domnívá se, že aby bylo dosaženo jeho 
střednědobých a dlouhodobých cílů 
zaměřených na stabilní, udržitelné 
a posílené odvětví rybolovu a akvakultury 
a aby se usnadnila obnova populací ryb 
a řešily se sociální a hospodářské aspekty 
spojené s nezbytným snížením intenzity 
rybolovu a s plněním nových cílů 
reformované společné rybářské politiky 
(SRP), bude tato politika potřebovat po 
roce 2013 dostatečné finanční zdroje; 
zdůrazňuje potřebu dlouhodobé strategie 
pro rychlou a udržitelnou obnovu 
populace ryb v souladu se zásadou 
maximálního udržitelného výnosu s cílem 
dosáhnout stabilního a udržitelného 
odvětví rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude 
společná rybářská politika (SRP) 
potřebovat po roce 2013 dostatečné 
finanční zdroje; zdůrazňuje potřebu 
posunu podpory k udržitelnějším 
praktikám rybolovu; očekává, že náklady 

52. zdůrazňuje, že rybolovné zdroje 
představují veřejný statek, který je zásadní 
pro evropskou a celosvětovou bezpečnost 
potravin; upozorňuje na to, že odvětví 
rybolovu a jeho činnosti jsou často jediným 
zdrojem obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude reforma 
společné rybářské politiky (SRP) 
potřebovat po roce 2013 dostatečné 
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spojené s ekonomickou diverzifikací 
v regionech, kde rybolov klesá, a náklady 
na koordinaci kontrol se během příštího 
VFR zvýší;

finanční zdroje; zdůrazňuje, že Evropský 
rybářský fond by měl být využit na 
podporu udržitelnějších praktik rybolovu
a ke zlepšení stavu mořských ekosystémů;
zdůrazňuje, že je důležité zaručit rovněž 
pracovní práva prostřednictvím politiky 
blahobytu a zajistit, aby průmyslový 
rybolov také respektoval tyto zásady, 
a tudíž očekává, že náklady spojené 
s ekonomickou diverzifikací v regionech, 
kde rybolov klesá, a náklady na koordinaci 
kontrol se během příštího VFR zvýší; 
vyzývá k přiměřenému financování na 
posílení podpory akvakultury, integrované 
námořní politiky a výzkumu mořských 
ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude společná 
rybářská politika (SRP) potřebovat po roce 
2013 dostatečné finanční zdroje; 
zdůrazňuje potřebu posunu podpory 
k udržitelnějším praktikám rybolovu; 
očekává, že náklady spojené 
s ekonomickou diverzifikací v regionech, 
kde rybolov klesá, a náklady na koordinaci 
kontrol se během příštího VFR zvýší;

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude společná 
rybářská politika (SRP) potřebovat po roce 
2013 dostatečné finanční zdroje; 
zdůrazňuje potřebu posunu podpory 
k udržitelnějším praktikám rybolovu
a věnovat přitom zvláštní pozornost 
odvětví malého rybolovu a činnostem 
s ním spojeným; očekává, že náklady 
spojené s ekonomickou diverzifikací 
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v regionech, kde rybolov klesá, a náklady 
na koordinaci kontrol se během příštího 
VFR zvýší;

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude společná 
rybářská politika (SRP) potřebovat po roce 
2013 dostatečné finanční zdroje; 
zdůrazňuje potřebu posunu podpory 
k udržitelnějším praktikám rybolovu; 
očekává, že náklady spojené 
s ekonomickou diverzifikací v regionech, 
kde rybolov klesá, a náklady na koordinaci 
kontrol se během příštího VFR zvýší;

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude společná 
rybářská politika (SRP) potřebovat po roce 
2013 dostatečné finanční zdroje; 
zdůrazňuje potřebu posunu podpory 
k udržitelnějším praktikám rybolovu; 
očekává, že náklady spojené 
s ekonomickou diverzifikací v regionech
nejchudších členských států, kde rybolov 
klesá, a náklady na koordinaci kontrol se 
během příštího VFR zvýší;

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod 52
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude společná 
rybářská politika (SRP) potřebovat po roce 
2013 dostatečné finanční zdroje; 
zdůrazňuje potřebu posunu podpory 
k udržitelnějším praktikám rybolovu; 
očekává, že náklady spojené 
s ekonomickou diverzifikací v regionech, 
kde rybolov klesá, a náklady na koordinaci 
kontrol se během příštího VFR zvýší;

52. upozorňuje na to, že odvětví rybolovu 
a jeho činnosti jsou často jediným zdrojem 
obživy a zaměstnanosti, zejména 
v pobřežních, ostrovních a vzdálených 
regionech; domnívá se, že aby bylo 
dosaženo jeho střednědobých 
a dlouhodobých cílů zaměřených na 
stabilní a udržitelné odvětví rybolovu a aby 
se usnadnila obnova populací ryb a řešily 
se sociální aspekty spojené s nezbytným 
snížením intenzity rybolovu, bude společná 
rybářská politika (SRP) potřebovat po roce 
2013 dostatečné finanční zdroje; uznává 
potřebu posílené koordinace s politikou 
soudržnosti; zdůrazňuje potřebu posunu 
podpory k udržitelnějším praktikám 
rybolovu; očekává, že náklady spojené 
s ekonomickou diverzifikací v regionech, 
kde rybolov klesá, a náklady na koordinaci 
kontrol se během příštího VFR zvýší;

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 52 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52a. zdůrazňuje, že by měla být věnována 
větší pozornost faktorům, jež negativně 
ovlivňují a mění mořské lokality 
a narušují ekosystémy a biologickou 
rozmanitost, jako jsou například 
acidifikace oceánů, zvyšování teploty 
oceánů a moří, eroze pobřeží 
a environmentální dopady těžební činnosti
a námořní dopravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Změna klimatu a efektivnost zdrojů Životní prostředí, změna klimatu 
a efektivnost zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Změna klimatu a efektivnost zdrojů Změna klimatu, životní prostředí
a efektivnost zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Dílčí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Změna klimatu a efektivnost zdrojů Změna klimatu, biologická rozmanitost
a efektivnost zdrojů

Or. en
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Pozměňovací návrh 524
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

53. uznává důležitost evropské postupu 
proti změně klimatu; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrhy na nový Fond pro 
inovace a udržitelnost; zdůrazňuje, že 
Unie by měla být v čele transformace 
směrem k udržitelnému hospodářství 
a podporovat přechod ke společnosti 
s nízkými emisemi uhlíku, aby si evropský 
průmysl zachoval konkurenceschopnost 
a zajistil čisté a zdravé životní prostředí; 
zdůrazňuje, že by toho mělo být dosaženo 
mimo jiné snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku
s konkurenceschopným evropským 
průmyslem a přijatelnými cenami energie 
s cílem zajistit čisté a zdravé životní 
prostředí; zdůrazňuje, že by toho mělo být 
dosaženo mimo jiné snižováním spotřeby 
energie, jehož podmínkou je dobře 
fungující vnitřní trh a infrastruktura, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;
zdůrazňuje, že Evropský parlament musí 
brát vzhledem ke stále rostoucím cenám 
energie energetickou chudobu velmi 
vážně;

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti, která je účinná s ohledem na 
zdroje a energii a jež nevyužívá uhlík, aby 
si evropský průmysl zachoval 
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a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie ve všech 
odvětvích, decentralizací dodávek energie, 
větším využíváním obnovitelných zdrojů 
energie, lepší ochranou biologické 
rozmanitosti, zajištěním odolnosti 
ekosystémů, účinným využíváním zdrojů, 
recyklací a nakládáním s odpady;

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, 
a v této souvislosti vyzývá k přijetí 
opatření, aby si evropský průmysl 
zachoval konkurenceschopnost; 
zdůrazňuje, že by toho mělo být dosaženo 
mimo jiné zlepšením energetické
účinnosti, opatřeními, jež zaručí přijatelné 
ceny energie a dokončením vnitřního trhu 
s energií; zdůrazňuje, že bere velmi vážně 
otázku energetické chudoby jakožto 
důsledku neustálého růstu cen energie, 
který lze vysvětlit zčásti vysokou mírou 
zdanění, a vyzývá Komisi a členské státy, 
aby činily totéž, a to v neposlední řadě 
vzhledem k nedostatku finančních 
prostředků dostupných pro rozpočty pro 
blahobyt;

Or. de
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Pozměňovací návrh 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, 
která se pohybuje v rámci ekologických 
možností planety, aby si evropský průmysl 
zachoval konkurenceschopnost a zajistil 
čisté a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, 
že by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, 
přičemž by měla náležitě zohlednit zvláštní 
vnitrostátní okolnosti, aby si evropský 
průmysl zachoval konkurenceschopnost 
a zajistil čisté a zdravé životní prostředí; 
zdůrazňuje, že by toho mělo být dosaženo 
mimo jiné snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 531
Christian Ehler

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie, 
intenzivnějším výzkumem jaderné fúze
a zajištěním odolnosti ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie 

53. zdůrazňuje, že Unie by měla být v čele 
transformace směrem k udržitelnému 
hospodářství a podporovat přechod ke 
společnosti s nízkými emisemi uhlíku, aby 
si evropský průmysl zachoval 
konkurenceschopnost a zajistil čisté 
a zdravé životní prostředí; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo mimo jiné 
snižováním spotřeby energie, 
decentralizací dodávek energie, větším 
využíváním obnovitelných zdrojů energie, 
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a zajištěním odolnosti ekosystémů; lepší ochranou biologické rozmanitosti
a zajištěním odolnosti ekosystémů; pro tyto 
účely je přesvědčen, že programy finanční 
podpory pro biologickou rozmanitost musí 
jakožto specifický nástroj pro ochranu 
těchto priorit vůči finančním nárokům 
dalších politik pokračovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 53 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53a. zdůrazňuje význam stěžejní iniciativy 
„Evropa účinněji využívající zdroje“ 
a úsilí o zrušení vazby mezi hospodářským 
růstem a blahobytem a využíváním zdrojů, 
které se zaměřuje na podporu posunu 
směrem k udržitelnému hospodářství; 
zdůrazňuje, že zaměření pozornosti 
a vyčlenění finančních prostředků je 
nezbytné pro inovace, jež podpoří tuto 
zásadní změnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 53 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53b. podotýká, že splnění závazků EU 
zastavit do roku 2020 ztrátu biologické 
rozmanitosti a obnovit v témže termínu 
ekosystémové služby, významně přispěje 
k naplnění výzev EU, pokud jde 
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o přizpůsobení se změně klimatu; je tudíž
přesvědčen, že budoucí VFR musí 
zohlednit význam služeb poskytovaných 
zdravými a biologicky rozmanitými 
ekosystémy; spolufinancování programu 
Natura 2000 je proto potřeba v novém 
rozpočtovém rámci EU zajistit 
z vyhrazeného zdroje a zdůrazňuje 
význam programu LIFE+, neboť se jedná 
o jediný nástroj EU, který je zcela 
vyhrazen pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 53 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53c. zdůrazňuje, že stávající programy 
finanční podpory, jako jsou LIFE+ 
a Natura 2000, byly úspěšně provedeny 
a prokázaly svou důležitost pro ochranu 
životního prostředí a přírody; zdůrazňuje, 
že by v zájmu budoucí ochrany evropské 
rozmanitosti měly tyto programy jakožto 
specifický nástroj pro ochranu těchto 
priorit vůči finančním nárokům dalších 
politik pokračovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 53 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53d. kromě toho podporuje pokračování 
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fondu pro životní prostředí (LIFE+) na 
ochranu přírody a biologické 
rozmanitosti, který bude dobře vybaven 
potřebnými prostředky, s cílem splnit 
environmentální cíle EU podporou 
informovaného rozhodování, lepším 
prováděním politik v oblasti životního 
prostředí a podporou dodržování předpisů 
a řádné správy věcí veřejných;

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 53 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53e. poukazuje na to, že 27 členských 
států EU je odpovědných za přibližně 
11 % celosvětových emisí CO2 a že při 
neexistenci mezinárodní dohody by 
jakékoli další jednostranné úsilí EU bylo 
anulováno růstem emisí USA, Číny 
a dalších zemí, jejichž emise jsou mnohem 
vyšší než emise EU jako celku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 538
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 53 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53f. vyjadřuje politování, že v současné 
době směřuje na opatření v oblasti změny 
klimatu pouze 6-8 % rozpočtu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 539
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 541
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

54. zdůrazňuje potřebu zahrnout opatření
pro úsporu energie, a snížit tak naši 
závislost na dovozu a podporovat úsilí 
o dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu 
jakožto průřezových ve všech relevantních 
oblastech výdajů, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že stávající právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou vedle 
dobrovolných závazků klíčovými prvky 
pro dosažení cílů v oblasti energetiky 
a ochrany klimatu a že by Komise měla 
umožnit dostatečný prostor pro doplňující 
prováděcí opatření v zájmu splnění cílů 
strategie Evropa 2020; zdůrazňuje, že 
nejvíce potřeba jsou vnitrostátní a místní 
opatření, a vyzývá členské státy, aby 
zvýšily úsilí na těchto úrovních;

Or. de

Pozměňovací návrh 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu, ke zmírnění změny 
klimatu a k přizpůsobení se změně 
klimatu a snižování emisí skleníkových 
plynů ve všech relevantních oblastech 
politiky, včetně vnějších politik; je 
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prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů – zejména opatření 
pro úsporu energie – ve všech 
relevantních oblastech politiky, včetně 
vnějších politik; je přesvědčen, že správně 
nasměrované podněty, jako je
podmíněnost výdajů a právních předpisů 
EU jsou klíčovými prvky pro dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 v této oblasti; 
domnívá se proto, že opatření v oblasti 
klimatu by měla být začleněna do všech 
příslušných oddílů výdajů a že by mělo být 
zajištěno, aby byl do opatření ke zmírnění 
změny klimatu a inovací v této oblasti 
investován větší podíl příjmů ze systému 
EU pro obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Návrh usnesení
Bod 54
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
zdůrazňuje dopad změny klimatu na 
zdraví a potřebu zdravotních ukazatelů 
v kombinaci s ukazateli 
environmentálními; je přesvědčen, že 
právní předpisy a podmíněnost výdajů EU 
jsou klíčovými prvky pro dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 v této oblasti; 
domnívá se proto, že opatření v oblasti 
klimatu by měla být začleněna do všech 
příslušných oddílů výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu, včetně správy 
lokalit sítě Natura 2000 a opatření ke 
zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se 
jejím dopadům, jakož i vhodných 
ukazatelů (kontrola v oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti), by měla být 
závazně začleněna do všech příslušných 
oddílů výdajů, aby se odstranily škodlivé 
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projekty a dotace;

Or. en

Pozměňovací návrh 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů, a že by pro veškeré výdaje EU 
měly být zavedeny kontrolní nástroje 
v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 

54. zdůrazňuje potřebu horizontálního 
přístupu, který kombinuje opatření k boji 
proti změně klimatu a snižování emisí 
skleníkových plynů ve všech relevantních 
oblastech politiky, včetně vnějších politik; 
je přesvědčen, že právní předpisy 
a podmíněnost výdajů EU jsou klíčovými 
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prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů;

prvky pro dosažení cílů strategie Evropa 
2020 v této oblasti; domnívá se proto, že 
opatření v oblasti klimatu by měla být 
začleněna do všech příslušných oddílů 
výdajů; připomíná, že příčinou změny 
klimatu jsou zejména emise produkované 
průmyslovými zeměmi; zdůrazňuje proto 
globální odpovědnost, kterou má EU 
v boji proti změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zaváděním ekologických 
kritérií a zvyšováním účinnosti zdrojů 
a energie k boji proti změně klimatu, je 
jedním z hlavních cílů strategie Evropa 
2020;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zaváděním ekologických 
kritérií a zvyšováním účinnosti zdrojů 
a energie k boji proti změně klimatu, je 
jedním z hlavních cílů strategie Evropa 
2020;

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zvyšováním účinnosti 
zdrojů a energie, je jedním z hlavních cílů 
strategie Evropa 2020;
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Or. de

Pozměňovací návrh 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zaváděním ekologických 
kritérií a zvyšováním účinnosti zdrojů 
a energie k boji proti změně klimatu, je 
jedním z hlavních cílů strategie Evropa 
2020;

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to spravedlivou 
rovnováhou mezi ekonomickými, 
sociálními a ekologickými kritérii 
a zvyšováním účinnosti zdrojů a energie 
k boji proti změně klimatu, je jedním 
z hlavních cílů strategie Evropa 2020;

Or. it

Pozměňovací návrh 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 55

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zaváděním ekologických 
kritérií a zvyšováním účinnosti zdrojů 
a energie k boji proti změně klimatu, je 
jedním z hlavních cílů strategie Evropa 
2020;

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zaváděním ekologických 
kritérií, odstraněním dotací škodících 
životnímu prostředí a zvyšováním 
účinnosti zdrojů a energie k boji proti 
změně klimatu, je jedním z hlavních cílů 
strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 55
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zaváděním ekologických 
kritérií a zvyšováním účinnosti zdrojů 
a energie k boji proti změně klimatu, je 
jedním z hlavních cílů strategie Evropa 
2020;

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zaváděním ekologických 
kritérií a zvyšováním účinnosti zdrojů 
a energie k boji proti změně klimatu, je 
jedním z cílů strategie Evropa 2020;

Or. pl

Pozměňovací návrh 553
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. podporuje proto návrh vyjádřený 
v přezkumu rozpočtu Komise, aby 
zahrnoval povinnost uvést transparentním 
způsobem, kdy odvětvové programy 
podporovaly cíle 20/20/20 v oblasti 
klimatu a energetiky stanovené ve strategii 
Evropa 2020 a přispěly ke splnění cílů 
stěžejní iniciativy „Evropa méně náročná 
na zdroje“;

56. podporuje proto návrh vyjádřený 
v přezkumu rozpočtu Komise, že by měl 
být vytvořen transparentním způsobem, 
kdy odvětvové programy podporovaly cíle 
20/20/20 v oblasti klimatu a energetiky 
stanovené ve strategii Evropa 2020 
a přispěly ke splnění cílů stěžejní iniciativy 
„Evropa méně náročná na zdroje“;

Or. pl

Pozměňovací návrh 554
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 56.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. podporuje proto návrh vyjádřený 
v přezkumu rozpočtu Komise, aby 
zahrnoval povinnost uvést transparentním 
způsobem, kdy odvětvové programy 

56. podporuje proto návrh vyjádřený 
v přezkumu rozpočtu Komise, aby 
zahrnoval povinnost uvést transparentním 
a měřitelným způsobem, kdy a jakým 
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podporovaly cíle 20/20/20 v oblasti 
klimatu a energetiky stanovené ve strategii 
Evropa 2020 a přispěly ke splnění cílů 
stěžejní iniciativy „Evropa méně náročná 
na zdroje“;

způsobem odvětvové programy pomáhají 
splnit cíle 20/20/20 v oblasti klimatu 
a energetiky stanovené ve strategii Evropa 
2020 a přispívají ke splnění cílů stěžejní 
iniciativy „Evropa méně náročná na 
zdroje“;

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 56.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. podporuje proto návrh vyjádřený 
v přezkumu rozpočtu Komise, aby 
zahrnoval povinnost uvést transparentním 
způsobem, kdy odvětvové programy 
podporovaly cíle 20/20/20 v oblasti 
klimatu a energetiky stanovené ve strategii 
Evropa 2020 a přispěly ke splnění cílů 
stěžejní iniciativy „Evropa méně náročná 
na zdroje“;

56. podporuje návrh vyjádřený v přezkumu 
rozpočtu Komise, aby zahrnoval povinnost 
uvést transparentním způsobem, kdy 
odvětvové programy podporovaly cíle 
20/20/20 v oblasti klimatu a energetiky 
stanovené ve strategii Evropa 2020 
a přispěly ke splnění cílů stěžejní iniciativy 
„Evropa méně náročná na zdroje“; 
zdůrazňuje však, že ochrana klimatu 
nemůže být primárním hlediskem ve všech 
oblastech;

Or. de

Pozměňovací návrh 556
Frank Engel

Návrh usnesení
Bod 56 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56a. konstatuje, že se EU zavázala 
k ročním platbám ve výši přibližně 7 mld. 
EUR na zmírnění dopadů změny klimatu 
v rozvojovém světě po roce 2012 a že 
celkové mezinárodní závazky pro období 
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po roce 2020 dosahují 100 mld. USD 
ročně, přičemž pokud by byl zachován 
stávající podíl, musela by třetinu z této 
částky nést EU; požaduje, aby byly 
evropské závazky financovány 
důvěryhodným způsobem, a připomíná, že 
by takové financování mohlo znamenat, 
že výnos FTT a daně z emisí uhlíku na 
evropské úrovni by musel být přidělen na 
tento jediný účel, čímž by byl 
znepřístupněn pro financování 
souhrnného rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod 56 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56b. trvá na tom, že stávající a budoucí 
přísliby týkající se vynaložení prostředků 
na pomoc rozvojovým zemím v boji proti 
změně klimatu nebo na přizpůsobení se 
dopadům této změny musí být 
financovány z nově přidělených 
prostředků, nesmějí čerpat ze současných 
rozpočtových prostředků na rozvoj, že 
však musí být mezi oběma politikami 
zachována přiměřená míra koherence; 
vyzývá proto k vytvoření jasné struktury 
vymezující vyčlenění finančních 
prostředků jednak na odvětví rozvoje 
a jednak na zmírnění dopadů změny 
klimatu na rozvojové země;

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 56 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56c. domnívá se, že by u nových projektů 
financovaných z rozpočtu EU mělo být 
provedeno hodnocení klimatických 
dopadů; považuje to za důležité pro to, aby 
se zajistilo zohlednění klimatického 
hlediska v rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 56 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Energetika

56d. zdůrazňuje, že se Komise domnívá, že 
je potřeba výrazně navýšit kapitálové 
investice do účinné energetiky 
nevyužívající uhlík a do dopravních 
systémů; zdůrazňuje, že rozpočet EU 
může zajistit přidanou hodnotu i zde, a to 
tím, že sdruží zdroje, přiláká další veřejné 
a soukromé finanční prostředky nebo 
nastartuje nové projekty, neboť 
energetická účinnost a přechod 
k obnovitelným zdrojům energie sníží 
průměrné náklady EU na palivo a sníží 
závislost na dovozu energie a protože 
průtahy povedou ke zvýšení nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge
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Návrh usnesení
Bod 56 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56e. poukazuje na to, že rostoucí ceny 
energie povedou k úsporám energie 
a rozvoji obnovitelných zdrojů energie; 
připomíná rovněž, že při stávajících 
světových cenách lze zásadní investice 
financovat, aniž by byly potřebné veřejné 
dotace; domnívá se, že pokud pokles 
tržních cen povede k nezbytnosti dotací, 
měly by být tyto dotace financovány 
prostřednictvím energetické daně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 561
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 57.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik; 

57. domnívá se, že nové technologie 
v oblasti energetiky a energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a opatření v oblasti energetických 
úspor jsou klíčovými prioritami, jež 
vyžadují výrazné zvýšení rozpočtových 
prostředků; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

Or. pt

Pozměňovací návrh 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Návrh usnesení
Bod 57.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

57. je přesvědčen, že nový Fond pro 
inovace a udržitelnost by měl přiznat 
prioritu rozvoji projektů týkajících se
technologií v oblasti energetiky a energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti a opatření v oblasti 
energetických úspor; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 55.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

55. zastává názor, že řešení problému 
udržitelnosti, a to zaváděním ekologických 
kritérií a zvyšováním účinnosti zdrojů 
a energie k boji proti změně klimatu, je 
jedním z hlavních cílů strategie Evropa 
2020;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 57.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
diverzifikace dodávek energie 
a energetických tras, nové technologie 
v oblasti energetiky a energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a opatření v oblasti energetických 
úspor by měly být klíčovými prioritami; 
poukazuje na význam identifikace 
a využívání domácích energetických 
zdrojů v členských státech EU; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala konkrétní kritéria 
a zajistila, že budou splněny dohodnuté 
cíle, které mohou být sledovány v rámci 
evropského semestru pro koordinaci 
politik;

Or. pl

Pozměňovací návrh 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 57.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti
energetických úspor by měly zůstat 
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
technologie, zejména v oblasti energetické 
účinnosti a energetických úspor by měly 
zůstat klíčovými prioritami; zdůrazňuje, že 
je potřebný další výzkum nových zdrojů 
energie, včetně nových obnovitelných 
zdrojů energie; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

Or. de
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Pozměňovací návrh 566
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 57.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
technologie v oblasti energetiky a energie 
z obnovitelných zdrojů, energetická 
účinnost a opatření v oblasti energetických 
úspor by měly být skutečnými klíčovými 
prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 57.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat 
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat 
klíčovými prioritami a vyzývá k navýšení 
evropského financování v těchto 
oblastech; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik nebo 
pokud jde o národní akční plány v  oblasti 
energetické účinnosti, které by Komise 
měla mít možnost zamítnout, pokud 
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nesplňují hlavní cíl – energetickou 
účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 57.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat 
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat 
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik, pokud 
bude dodatečná administrativní zátěž 
omezena na minimum;

Or. de

Pozměňovací návrh 569
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 57.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat 
klíčovými prioritami; vyzývá Komisi, aby 

57. je přesvědčen, že podíl energetiky by se 
měl v příštím VFR zvýšit; domnívá se, že 
nové technologie v oblasti energetiky 
a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetická účinnost a opatření v oblasti 
energetických úspor by měly zůstat 
klíčovými prioritami;
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vypracovala konkrétní kritéria a zajistila, 
že budou splněny dohodnuté cíle, které 
mohou být sledovány v rámci evropského 
semestru pro koordinaci politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57a. Opakovaně zdůrazňuje důležitost 
diverzifikovaného energetického mixu 
EU, který bude plně respektovat volbu 
jednotlivých členských států a jehož cílem 
bude dosáhnout bezpečnosti dodávek, 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
v dlouhodobém horizontu; v této 
souvislosti uznává nutnost důkladného 
zvážení otázky energetické bezpečnosti 
jakožto průřezové otázky, jež by měla 
sledovat celoevropské priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 57 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57b. zdůrazňuje, že stávající výdaje na 
projekty v oblasti energetiky odrážejí 
chybné pořadí priorit plánu obnovy, kdy 
na jaderný výzkum směřuje více 
finančních prostředků než na výzkum 
nejaderné energie a kdy více výdajů 
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v oblasti infrastruktury směřuje na 
zachycování a skladování uhlíku 
a konvenční energie než na obnovitelné 
energie; je rovněž přesvědčen, že pozdní 
zavedení způsobilosti investic do 
energetické účinnosti v oblasti bydlení pro 
všechny země EU a její omezení na 4 % 
finančního rámce EFRR je ztracenou 
příležitostí, což by mělo být náležitě řešeno 
v novém VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 57 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57c. domnívá se, že rozsáhlé investice 
plánované v rámci energetické strategie 
EU pro příštích 10 let by měly pocházet 
zejména ze soukromého sektoru, což však 
není možné dosáhnout bez vytvoření 
vhodných pobídek ze strany EU 
a vnitrostátních veřejných prostředků, 
zejména v oblastech, jako jsou 
přeshraniční propojení, modernizace 
stávajících energetických distribučních 
sítí, zvýšení energetické účinnosti budov, 
vytvoření jednotného trhu a propojení 
stávajících „energetických ostrovů“; 
evropské zdroje financování, jako jsou 
strukturální fondy a projektové dluhopisy, 
by měly být dostupné v širší míře, aby se 
dosáhlo cílů EU v oblasti energetiky; 
příliš velké spoléhání na Fond soudržnosti 
by jednak zasáhlo rozpočet EU a jednak 
způsobilo hluboké podfinancování odvětví 
energetiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 57 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57d. připomíná, že při přechodu ke 
spotřebě obnovitelné energie by měla být 
zvláštní pozornost věnována zranitelným 
evropským občanům, kteří čelí 
energetické chudobě nebo jsou jí 
ohroženi; mělo by být umožněno využívat 
finanční prostředky EU na podporu 
zranitelných skupin, pokud dosahují 
zlepšení v oblasti energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 58.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Návrh usnesení
Bod 58.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

58. zdůrazňuje, že třeba zajistit dostatečné
financování výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 58.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout udržitelnou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na 
nejadernou část již přijatého
strategického plánu pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 58.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou energii; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a na technologie, 
jež do tohoto plánu dosud nebyly 
začleněny, jako je skladování elektrické 
energie, a vyzývá k jeho úplné realizaci 
během příštího VFR;

Or. de

Pozměňovací návrh 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 58.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou energii; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a na technologie, 
jako je skladování elektrické energie, jež 
do tohoto plánu dosud nebyly začleněny,
a vyzývá k jeho úplné realizaci během 
příštího VFR; zdůrazňuje potřebu veřejné 
finanční podpory v této oblasti, jež rovněž 
umožní EU dodržet její mezinárodní 
závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
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Watson za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 58.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR, včetně 
náležitého financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 58.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout čistou a finančně dostupnou 
energii pro všechny; poukazuje na 
nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

58. zdůrazňuje, že třeba zvýšit financování 
výzkumu, technického rozvoje 
a demonstrací v oblasti energetiky s cílem 
vyvinout obnovitelnou a finančně 
dostupnou energii pro všechny; poukazuje 
na nedostatek finančních prostředků na již 
přijatý strategický plán pro energetické 
technologie (SET-Plan) a vyzývá k jeho 
úplné realizaci během příštího VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 58 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58a. vzhledem k obrovským finančním 
potřebám v oblasti dopravy a energetické 
infrastruktury a vzhledem k pozitivním 
externalitám těchto projektů zdůrazňuje 
potřebu vypracovat motivační regulační 
rámec na podporu veřejných 
a dlouhodobých investic v těchto 
oblastech; žádá zejména, aby byla 
pravidla v oblasti účetnictví, daní 
a vykazování přizpůsobena zvláštnostem 
tohoto druhu investic a aby byly ve 
spolupráci s dlouhodobými investory 
vytvořeny inovativní finanční nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 58 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58b. je přesvědčen, že EU potřebuje více 
rozvinout svou energetickou 
infrastrukturu a investovat do svých 
vlastních zdrojů prostřednictvím 
průzkumu a těžby (např. plyn z břidlice, 
ložiska plynu) s cílem zajistit dlouhodobý 
a udržitelný růst a konkurenceschopnost; 
za tímto účelem podporuje vytvoření 
systému projektových dluhopisů E, který 
bude ve spolupráci s EIB a se zárukou 
rozpočtu EU reagovat na současný 
nedostatek financí kvůli neochotě 
soukromého investování a značným 
překážkám na straně vnitrostátních 
rozpočtů; naléhavě proto Komisi žádá, 
aby co možná nejdříve předložila 
konkrétní legislativní návrhy na zavedení 



PE462.730v02-00 88/115 AM\864018CS.doc

CS

tohoto alternativního zdroje financování 
pro velké infrastrukturní projekty, které 
nesou evropskou přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 58 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Propojená Evropa

58c. poukazuje na význam odvětví 
dopravy v průmyslové politice EU, a to jak 
pokud jde o přínos pro HDP, tak pokud 
jde o pracovní místa; je přesvědčen, že 
příští finanční období by mělo dát odvětví 
dopravy EU příležitost, aby si upevnilo své 
vedoucí postavení, které zaujímá v oblasti 
zelených, bezpečných a inteligentních 
dopravních technologií, jež přispívají 
k dalšímu hospodářskému rozvoji a k větší 
hospodářské a sociální soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Transevropské energetické sítě Evropská energetická infrastruktura

Or. en
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Pozměňovací návrh 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 59.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba 
podstatné investice ve výši přibližně 1000 
miliard EUR; zdůrazňuje potřebu 
maximalizovat dopad evropského 
financování a možnost, kterou nabízí 
inovativní finanční nástroje k financování 
klíčových evropských prioritních projektů 
v oblasti energetické infrastruktury;

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 59.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba 
podstatné investice ve výši přibližně 1000 
miliard EUR; zdůrazňuje potřebu 
maximalizovat dopad evropského 
financování a možnost, kterou nabízí 

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky;
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inovativní finanční nástroje k financování 
klíčových evropských prioritních projektů 
v oblasti energetické infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 59.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba podstatné 
investice ve výši přibližně 1000 miliard 
EUR; zdůrazňuje potřebu maximalizovat 
dopad evropského financování a možnost, 
kterou nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci diverzifikace 
energetických zdrojů a zásobovacích tras, 
zvýšit podíl obnovitelné energie, posílit 
zajištění dodávek a splnit cíle v oblasti 
energetiky a klimatu; zastává názor, že 
v této oblasti jsou třeba podstatné investice 
ve výši přibližně 1000 miliard EUR; 
zdůrazňuje potřebu maximalizovat dopad 
evropského financování a možnost, kterou 
nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových přeshraničních 
evropských prioritních projektů v oblasti 
energetické infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 59.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
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energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba podstatné 
investice ve výši přibližně 1000 miliard 
EUR; zdůrazňuje potřebu maximalizovat 
dopad evropského financování a možnost, 
kterou nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě, včetně rozvoje velkých 
ukázkových projektů, a budovat propojení, 
která jsou nezbytná pro realizaci vnitřního 
trhu s energií, propojení se třetími zeměmi, 
diverzifikaci zdrojů a tras, posílení
zajištění dodávek a splnění cílů v oblasti 
energetiky a klimatu; zastává názor, že 
v této oblasti jsou třeba podstatné investice 
ve výši přibližně 1000 miliard EUR do 
roku 2020, které by měly být financovány 
převážně ze sazeb za energii; zdůrazňuje 
potřebu maximalizovat dopad evropského 
financování projektů s evropskou 
přidanou hodnotou a možnost, kterou 
nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 59.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba podstatné 
investice ve výši přibližně 1000 miliard 
EUR; zdůrazňuje potřebu maximalizovat 
dopad evropského financování a možnost, 
kterou nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro podporu investic do 
veřejného odvětví energetiky, posílit 
zajištění dodávek a splnit cíle v oblasti 
energetiky a klimatu; zastává názor, že 
v této oblasti jsou třeba podstatné investice 
ve výši přibližně 1000 miliard EUR; 
zdůrazňuje potřebu maximalizovat dopad 
evropského financování a možnost, kterou 
nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 590
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 59.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba podstatné 
investice ve výši přibližně 1000 miliard 
EUR; zdůrazňuje potřebu maximalizovat 
dopad evropského financování a možnost, 
kterou nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba podstatné 
investice ve výši přibližně 1000 miliard 
EUR, zejména s cílem zajistit přenosovou 
kapacitu, včetně nové výrobní kapacity 
a investic do distribuční sítě elektřiny; 
zdůrazňuje potřebu maximalizovat dopad 
evropského financování a možnost, kterou 
nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

Or. fi

Pozměňovací návrh 591
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 59.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
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cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba podstatné 
investice ve výši přibližně 1000 miliard 
EUR; zdůrazňuje potřebu maximalizovat 
dopad evropského financování a možnost, 
kterou nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

cíle v oblasti energetiky a klimatu; bere na 
vědomí odhady, že v této oblasti jsou třeba 
podstatné investice ve výši přibližně 1000 
miliard EUR; zdůrazňuje potřebu 
maximalizovat dopad evropského 
financování a možnost, kterou nabízí 
inovativní finanční nástroje k financování 
klíčových evropských prioritních projektů 
v oblasti energetické infrastruktury
prostřednictvím jednoznačného zaměření 
na rychlé investice do obnovitelných 
energií, vysokonapěťového přenosového 
vedení v rámci EU, skladovacích zařízení 
a decentralizovaných inteligentních 
distribučních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 59.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba podstatné 
investice ve výši přibližně 1000 miliard 
EUR; zdůrazňuje potřebu maximalizovat 
dopad evropského financování a možnost, 
kterou nabízí inovativní finanční nástroje
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury;

59. zdůrazňuje naléhavou potřebu 
modernizovat a inovovat evropskou 
energetickou infrastrukturu, vytvářet 
inteligentní sítě a budovat propojení, která 
jsou nezbytná pro realizaci vnitřního trhu 
s energií, posílit zajištění dodávek a splnit 
cíle v oblasti energetiky a klimatu; zastává 
názor, že v této oblasti jsou třeba podstatné 
investice ve výši přibližně 1000 miliard 
EUR; zdůrazňuje potřebu maximalizovat 
dopad evropského financování a možnost, 
kterou nabízí inovativní finanční nástroje 
k financování klíčových evropských 
prioritních projektů v oblasti energetické 
infrastruktury; zdůrazňuje potřebu 
zásadních dotací pro inovační finanční 
nástroje z rozpočtu Evropské unie v této 
oblasti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 59 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59a. spatřuje prostor pro podporu 
cílených investic do energetické 
infrastruktury ze strukturálních fondů; 
domnívá se však, že tyto investice musí být 
omezeny na oblasti, v nichž politické 
a zeměpisné překážky závažně narušují 
schopnost trhu zajišťovat potřeby v oblasti 
dodávek energie; vyzývá dále, aby 
poskytnutí podpory ze strukturálních 
fondů bylo vždy podmíněno přijetím 
obchodního přístupu a dodržováním 
zásady sdílené odpovědnosti za 
financování;

Or. de

Pozměňovací návrh 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 59 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59b. zdůrazňuje, že je třeba maximalizovat 
dopad evropského financování, a to tím, 
že bude plnit katalytickou úlohu při 
mobilizaci, shromažďování a investování 
veřejných a soukromých finančních 
zdrojů pro infrastruktury obecného 
evropského zájmu, a to včetně jižního 
koridoru pro přepravu plynu a další trasy 
sloužící k diverzifikaci dodávek plynu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 59 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59c. zdůrazňuje, že financování sítí TEN-
E by mělo co nejvíce upřednostňovat 
projekty založené na obnovitelné energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Dílčí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Transevropské dopravní sítě Doprava a transevropské dopravní sítě

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Transevropské dopravní sítě Doprava a transevropské dopravní sítě

Or. en
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Pozměňovací návrh 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Návrh usnesení
Bod 59 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59d. připomíná, že doprava je páteří 
evropské hospodářské a sociální aktivity, 
že odvětví dopravy představuje 4,6 % HDP 
Evropské unie a zaměstnává 9,2 milionu 
osob a kromě toho, že umožňuje 
komunikaci mezi jednotlivci 
a komunitami a poskytuje síť, která 
umožňuje růst vnitroevropského obchodu 
a následně dokončení jednotného trhu, je 
významné i z hlediska svého potenciálního 
příspěvku k zajištění sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 60.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; 
domnívá se, že TEN-T by proto měly být 
klíčovou prioritou v příštím VFR;

60. zdůrazňuje, že investice do účinné 
přeshraniční dopravní infrastruktury 
hrají klíčovou úlohu při ochraně 
konkurenceschopnosti Evropy a při 
zajišťování dlouhodobého hospodářského 
růstu v období po krizi, a to zároveň 
s urychlením evropského průmyslového 
a technologického růstu, podporou 
zaměstnanosti a propojením izolovaných 
regionů EU se zbytkem Evropy; je 
přesvědčen, že to zajistí skutečnou 
evropskou základní síť, a nikoli souhrn 
vnitrostátních projektů, zlepší sociální 
a územní soudržnost, vytvoří udržitelný 
a interoperabilní dopravní systém 
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využívající novou ekologičtější 
a k životnímu prostředí šetrnější dopravu 
v zájmu řešení otázek v oblasti klimatu, 
a zlepší bezpečnost, pohodlí a dostupnost 
pro evropské občany; považuje 
přeshraniční dopravu za klíčovou prioritu
v příštím VFR, stejně jako další rozvoj 
jednotného evropského nebe;

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Bogusław Liberadzki

Návrh usnesení
Bod 60.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; 
domnívá se, že TEN-T by proto měly být 
klíčovou prioritou v příštím VFR;

60. zdůrazňuje, že investice do účinné 
přeshraniční dopravní infrastruktury 
hrají klíčovou úlohu při ochraně 
konkurenceschopnosti Evropy a při 
zajišťování dlouhodobého hospodářského 
růstu v období po krizi, a to zároveň 
s urychlením evropského průmyslového 
a technologického růstu, podporou 
zaměstnanosti a propojením izolovaných 
regionů EU se zbytkem Evropy; zlepší to 
sociální a územní soudržnost, vytvoří 
udržitelný a interoperabilní dopravní 
systém využívající novou ekologičtější 
a k životnímu prostředí šetrnější dopravu 
v zájmu řešení otázek v oblasti klimatu, 
a zlepší bezpečnost, pohodlí a dostupnost 
pro evropské občany; se sítěmi TEN-T 
můžeme dosáhnout energeticky účinné 
Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout
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Návrh usnesení
Bod 60.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T by proto měly být klíčovou 
prioritou v příštím VFR;

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k zajištění přeshraniční 
infrastruktury, do níž by členské státy samy 
neinvestovaly; domnívá se, že TEN-T by 
proto měly být klíčovou prioritou v příštím 
VFR, avšak financování prioritních 
projektů by mělo být přezkoumáváno na 
základě pokroku dosaženého na místě 
a hodnocení, zda projekty, jež dosud 
přijímaly značnou finanční podporu, jsou 
stále důvěryhodné nebo zda jsou 
nejrelevantnější pro dosažení cílů 
strategie EU 2020 v oblasti klimatu 
a energetiky či cílů v oblasti bezpečnosti, 
jež jsou uvedeny v bílé knize Komise 
o dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 60.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T by proto měly být klíčovou 
prioritou v příštím VFR;

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k rozvoji účinné, multimodální 
a komplexní dopravní sítě EU, řešení 
problému nedostatečné dostupnosti 
a malé interoperability mezi různými 
částmi EU, odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T by proto měly být klíčovou 
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prioritou v příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 60.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T by proto měly být klíčovou 
prioritou v příštím VFR;

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a fyzických 
překážek, jako jsou například rozdílné 
rozchody kolejí, a k zajištění přeshraniční 
infrastruktury, do níž by členské státy samy 
neinvestovaly, a zároveň k zajištění 
odstranění regulačních překážek 
hospodářské soutěže v odvětví železniční 
dopravy; domnívá se, že TEN-T by proto 
měly být klíčovou prioritou v příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 60.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T by proto měly být klíčovou 

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury a zlepšují 
využívání systémů řízení dopravy 
a dopravních informačních systémů, do 
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prioritou v příštím VFR; nějž by členské státy samy neinvestovaly; 
domnívá se, že TEN-T by proto měly být 
klíčovou prioritou v příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 60.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T by proto měly být klíčovou
prioritou v příštím VFR;

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T by proto měly být prioritou 
v příštím VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 60. 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T by proto měly být klíčovou 
prioritou v příštím VFR;

60. domnívá se, že transevropské dopravní 
sítě (TEN-T) poskytují důležitou 
evropskou přidanou hodnotu, neboť 
přispívají k odstranění míst 
s nedostatečnou průchodností a zajištění 
přeshraniční infrastruktury, do níž by 
členské státy samy neinvestovaly; domnívá 
se, že TEN-T, jež musí být veřejně 
vlastněné a řízené, by proto měly být 
klíčovou prioritou v příštím VFR;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 60 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60a. domnívá se, že podmíněnost by měla 
být posílena zavedením zásady „use it or 
lose it“ (zrušení závazku); v případě, že 
přidělené finanční prostředky nebyly 
využity, zůstanou nevyčerpané nebo 
zrušené prostředky z oblasti dopravní 
politiky v rozpočtu EU a nevracejí se 
členským státům;

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení
finančních prostředků pro TEN-T a také
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že není nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a ani
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant
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Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že je nezbytné lepší 
využívání finančních prostředků pro TEN-
T a také lepší koordinace mezi zdroji, které 
jsou k dispozici pro TEN-T, a zdroji na 
podporu soudržnosti, které jsou určeny na 
dopravní projekty, a to při začlenění 
závazků v oblasti udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení
finančních prostředků pro TEN-T a také
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že by při přidělování 
finančních prostředků pro TEN-T mělo být 
strategické hodnocení a hodnocení 
projektů zlepšeno a hledisko 
životaschopných alternativ učiněno 
povinným, že je nezbytná lepší koordinace 
mezi zdroji, které jsou k dispozici pro 
TEN-T, a zdroji na podporu soudržnosti, 
které jsou určeny na dopravní projekty a že 
výdaje použité z těchto fondů by proto 
měly být podmíněny dodržováním určitých 
požadavků, jako je například zabránění 
externím nákladů, přínos pro přechod 
k udržitelnějším druhům dopravy nebo 
přijetí kvalitního plánu udržitelné městské 
mobility, pokud jsou projekty spojeny 
s městskými strategiemi nebo mají přímý 
či nepřímý dopad na městskou mobilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 611
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na 
podporu soudržnosti, které jsou určeny na 
dopravní projekty; domnívá se, že výdaje 
použité z Fondu soudržnosti by proto měly 
být podmíněny dodržováním obecných 
zásad evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi EU a členskými 
státy a mezi revidovanými obecnými 
zásadami TEN -T a strategickými 
obecnými zásadami pro soudržnost v EU 
s cílem zajistit provázanost priorit 
financování mezi EU a členskými státy 
v souladu s uvedenými obecnými 
zásadami, a tak lépe využít dostupné 
zdroje financování a zvýšit jeho přínos při 
naplňování cílů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že financování TEN-T si 
vyžádá v letech 2007-2020 globální 
investice ve výši 500 mld. EUR, a z nich 
270 mld. EUR na prioritní osu 
s jednoznačným závazkem ze strany 
členských států, a také lepší koordinaci
mezi zdroji, které jsou k dispozici pro 
TEN-T, a zdroji na podporu soudržnosti, 
které jsou určeny na dopravní projekty; 
domnívá se, že výdaje použité z Fondu 
soudržnosti by proto měly být podmíněny 
dodržováním obecných zásad evropské 
dopravní politiky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 613
Bogusław Liberadzki

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T v letech 
2007-2020 až na 500 mld. EUR, a z nich 
270 mld. EUR na prioritní osu, a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, přeshraniční 
spoluprací a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; zdůrazňuje roli, již mohou při 
financování těchto projektů hrát 
inovativní nástroje financování, včetně 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a projektových dluhopisů; 
domnívá se, že výdaje použité z Fondu 
soudržnosti a jiných příslušných 
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strukturálních fondů by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky; zároveň je 
přesvědčen, že financování TEN-T by 
mělo aktivně přispívat k plnění cílů 
v oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, stanovených v článku 174 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; zdůrazňuje, že by v rámci 
přípravy koordinace měly být zohledněny 
postoje regionálních orgánů v koridorech 
TEN-T a ve městech, jež slouží jako uzly; 
domnívá se, že výdaje použité z Fondu 
soudržnosti by proto měly být podmíněny 
dodržováním obecných zásad evropské 
dopravní politiky;

Or. fi

Pozměňovací návrh 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
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finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na 
podporu soudržnosti, které jsou určeny na 
dopravní projekty; domnívá se, že výdaje 
použité z Fondu soudržnosti by proto měly 
být podmíněny dodržováním obecných 
zásad evropské dopravní politiky;

finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji, které jsou 
určeny na dopravní projekty v rámci 
politiky soudržnosti a územní spolupráce; 
domnívá se, že výdaje použité z Fondu 
soudržnosti by proto měly být podmíněny 
dodržováním obecných zásad evropské 
dopravní politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské politiky v oblasti veřejné 
dopravy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 618
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 61.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 

61. domnívá se, že je nezbytné navýšení 
finančních prostředků pro TEN-T a také 
lepší koordinace mezi zdroji, které jsou 
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k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky;

k dispozici pro TEN-T, a zdroji na podporu 
soudržnosti, které jsou určeny na dopravní 
projekty; domnívá se, že výdaje použité 
z Fondu soudržnosti by proto měly být 
podmíněny dodržováním obecných zásad 
evropské dopravní politiky; priorita by 
měla být přiznána zejména projektům 
s evropskou přidanou hodnotou 
a projektům založeným na analýze 
nákladů a přínosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 61 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61a. kromě toho zdůrazňuje výhody 
podpory strategií a nových technologií pro 
snížení počtu nehod (ERTMS), omezení 
dopravy, internalizaci externích nákladů, 
omezení hluku u zdroje, nehmotné sítě 
(soft-networks), lepší využívání kapacity 
stávající infrastruktury (ERTMS, RIS, 
ITS atd.), zvýšení energetické účinnost 
vozidel nebo politiku místních dodávek 
pro zajištění udržitelného dodavatelského 
řetězce a logistických systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 62.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
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zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky;

zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 62.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky;

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí najít 
řešení pro interoperabilitu mezi 
vnitrostátními a přeshraničními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky, většího využívání vnitrozemských 
vodních cest a pobřežní plavby a rozvoje 
měkké infrastruktury a systémů řízení 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 62.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky;

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější a účinnější 
dopravě a současně zajistit účinnou 
kombinovanou dopravu; domnívá se, že 
nadcházející revize hlavních směrů TEN-T 
musí řešit interoperabilitu mezi 
vnitrostátními železničními systémy 
a zavést podmíněnost výdajů EU v zájmu 
dosažení skutečné jednotné evropské 
železniční politiky a zajištění většího 
využívání vnitrozemských vodních cest 
a pobřežní plavby;

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 62.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky;

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě, 
jako jsou například železniční doprava 
a vnitrozemské vodní cesty, a současně 
zajistit účinnou kombinovanou dopravu; 
domnívá se, že nadcházející revize 
hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky;

Or. it
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Pozměňovací návrh 624
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 62.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky;

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně věnovat pozornost zvláštnostem 
jednotlivých členských států a zajistit 
účinnou kombinovanou dopravu; domnívá 
se, že nadcházející revize hlavních směrů 
TEN-T musí řešit interoperabilitu mezi 
vnitrostátními železničními systémy 
a zavést podmíněnost výdajů EU v zájmu 
dosažení skutečné jednotné evropské 
železniční politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 62.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky;

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu 
upřednostnění projektů s evropskou 
přidanou hodnotou a dosažení skutečné 
jednotné evropské železniční politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 626
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 62.

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky;

62. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
zejména potřebu přesunout přepravu 
nákladu a osob k udržitelnější dopravě 
a současně zajistit účinnou kombinovanou 
dopravu; domnívá se, že nadcházející 
revize hlavních směrů TEN-T musí řešit 
interoperabilitu mezi vnitrostátními 
železničními systémy a zavést 
podmíněnost výdajů EU v zájmu dosažení 
skutečné jednotné evropské železniční 
politiky, založené na systémech veřejné 
dopravy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 62 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62a. zdůrazňuje, že financování sítí TEN-
T by mělo co nejvíce upřednostňovat 
nízkouhlíkovou dopravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Marietta Giannakou, Ioannis 
Kasoulides, Giovanni La Via za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 62 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cestovní ruch
62b. připomíná, že cestovní ruch je na 
základě Lisabonské smlouvy novou 
pravomocí EU, což by mělo být 
zohledněno v příštím VFR; zdůrazňuje 
významný přínos cestovního ruchu pro 
evropské hospodářství a je přesvědčen, že 
evropská strategie pro cestovní ruch by 
měla mít za cíl zvýšení 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví 
a měla by být podpořena přiměřenými 
finančními prostředky pro příští období;

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 62 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Námořní politika
62c. domnívá se, že integrovaná námořní 
politika musí být vedena a řízena směrem 
k řešení problémů, s nimiž se potýkají 
pobřežní oblasti a přímořské oblasti 
a k podpoře „modrého růstu“ 
a udržitelného námořního hospodářství 
v souladu se strategií EU 2020; žádá, aby 
EU zvýšila své úsilí o podporu ambiciózní 
námořní politiky EU, jež Evropě umožní 
prosazovat své postavení v tomto 
strategickém odvětví; trvá na tom, aby 
byly ve prospěch této politiky uvolněny 
vhodné rozpočtové prostředky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 62 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62d. uznává, že moře a oceány budou hrát 
stále významnější roli v budoucím 
globálním hospodářském růstu; vyzývá 
tudíž EU, aby zvýšila své úsilí v této 
oblasti jakožto součást integrované 
námořní politiky umožňující Evropě 
soutěžit s dalšími hlavními světovými 
bloky v tomto strategickém odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Dílčí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Soudržnost pro růst a zaměstnanost Hospodářská, sociální a územní 
soudržnost

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Dílčí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Soudržnost pro růst a zaměstnanost Sociální a územní soudržnost jako záruka 
růstu a zaměstnanosti

Or. de



PE462.730v02-00 114/115 AM\864018CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Dílčí nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Soudržnost pro růst a zaměstnanost Soudržnost pro sociální začlenění, 
zaměstnanost a růst

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 62 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Soudržnost pro růst a zaměstnanost

62e. připomíná, že politika soudržnosti má 
zvýšený význam se vstupem Lisabonské 
smlouvy v platnost a se zakotvením 
územní soudržnosti do ní a že silná 
politika soudržnosti je nezbytným 
předpokladem pro úspěch společných 
činností EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 62 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62f. zdůrazňuje, že rozpočet EU je určen 
na podporu splnění cílů stanovených ve 
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Smlouvách, jako je sociální, hospodářská 
a územní soudržnost;

Or. pl

Pozměňovací návrh 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Návrh usnesení
Bod 62 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Soudržnost pro růst a zaměstnanost 

62g. domnívá se, že politika soudržnosti 
není podřízena strategii EU 2020, ačkoli 
ve velké míře přispívá k dosažení cílů této 
strategie; je přesvědčen, že rozumná 
samostatná politika soudržnosti je 
nezbytným předpokladem pro úspěch 
společných činností EU, neboť přispívá ke 
snížení nerovností na regionální a místní 
úrovni a umožňuje konsolidaci 
strategických cílů a místních potřeb 
s potenciálem na místě; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti se svým horizontální 
povahou přispívá ke splnění všech cílů 
strategie EU 2020 a že by to mělo být 
zohledněno ve struktuře víceletého 
finančního rámce pro období po roce 
2013;

Or. en


